Ročenka města Kopřivnice 1997

ÚVOD

Již potřetí se Vám dostává do rukou ucelená řada základních údajů o životě města
Kopřivnice za uplynulý rok. Rozvoj města byl v roce 1997 negativně ovlivňován jak
potížemi na straně příjmů města, tak následky katastrofické povodně počátkem července.
Přesto ekonomické ukazatelé města vykazují zatím největší získané finanční zdroje,
které byly použity na rozsáhlou investiční výstavbu. Dořešil se dlouholetý problém
dostavby centra města a uskutečnily se desítky potřebných akcí, vyplývajících ze
strategických programových dokumentů města. S potěšením konstatuji i vyšší přirozený
přírůstek obyvatelstva, který se stabilizací v oblasti zaměstnanosti dává naději na zdravý
vývoj města v dalším období.

Ing. Josef Jalůvka
starosta města Kopřivnice
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I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE O OBYVATELSTVU K 31. 12. 1997
Počet obyvatel trvale bydlících:

24 032
z toho: 12 157 žen
(50,58 %)
11 875 mužů (49,41 %)

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATEL MĚSTA KOPŘIVNICE - STAV 1997
(podíly jednotlivých věkových skupin)
věková skupina
dětská složka (0 - 14)
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
mladší produktivní věk (15 - 34)
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
54 - 59 muži
starší produktivní věk (35 - 54; 59)
produktivní věk celkem (15 - 54; 59)
55 - 59 ženy
60 - 64
65 - 69
70 +
poproduktivní věk
obyvatel celkem
průměrný věk
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podíl v procentech
22,12
7,63
9,62
7,82
9,01
34,08
6,95
7,04
7,58
6,42
2,29
30,28
64,36
2,32
3,20
2,88
5,12
13,52
33,45
(ženy 34,50; muži 32,57)

počet
5 316

8 191

7 275
15 466

3 250
24 032
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VÝVOJ DEMOGRAFICKÝCH PROCESŮ
Ukazatel
Živě narození
- v tom chlapci
děvčata
Zemřelí
- z toho do 1 roku věku
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Přírůstek obyvatel celkem
- v tom přirozený
- stěhování
Sňatky
Rozvody

Absolutní počet
258
140
118
140
2
306
449
- 25
118
143
193 (v Kopřivnici 137)
88

Procenta
54,26
45,74

SROVNÁNÍ VÝVOJE DEMOGRAFICKÝCH PROCESŮ v letech 1995 - 1997
Ukazatel/rok
Živě narození na 1 000 obyvatel
Zemřelí na 1 000 obyvatel
Přirozený přírůstek na 1 000 obyvatel
Sňatky na 1 000 obyvatel
Rozvody na 100 sňatků

1995
10,9
7,1
3,8
7,3
42,3

1996
10,3
5,9
4,4
7,3
56,8

1997
10,7
5,8
4,9
8,0
45,5

ZEMŘELÍ PODLE VĚKU V ROCE 1997
Věk
Do 1 roku
1-4
5 - 14
15 - 59 muži
15 - 54 ženy
55 - 59 ženy
60 - 69
70 a více
Celkem
Průměrný věk zemřelých:

Absolutní počet
2
1
28
5
4
34
66
140
65,2

Procenta
1,43
0,71
20,00
3,57
2,86
24,29
47,14
100,00
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KLASIFIKACE ÚMRTÍ PODLE HLAVNÍCH PŘÍČIN SMRTI

1. Novotvary
2. Nemoci cévního ústrojí
3. Nemoci dýchacího ústrojí
4. Poranění, sebevraždy, vraždy
5. Jaterní cirhóza
6. Ostatní
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Absolutní počet
21
72
10
12
5
20

Procenta
15,00
51,43
7,14
8,57
3,57
14,29
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VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI NA POBOČCE ÚŘADU PRÁCE
V KOPŘIVNICI v roce 1997
Ředitel: Mgr. Zdeněk Petr
Sídlo: Kopřivnice, Záhumenní 562
Pobočka Kopřivnice zahrnuje kromě města (včetně místních částí) i obce Závišice,
Ženklava a Štramberk.
pobočka Kopřivnice
Ukazatele
Období
1/97
2/97
3/97
4/97
5/97
6/97
7/97
8/97
9/97
10/97
11/97
12/97

1. EU
1 098
1 084
1 032
1 015
976
963
1 014
1 005
996
972
985
1 013

2. Žen
abs.
%
563
51,28
558
51,48
532
51,55
529
52,12
530
54,30
548
56,91
597
58,88
589
58,61
572
57,43
546
56,17
546
55,43
536
52,91

3. UPHZ
abs.
%
447
40,71
466
42,99
507
49,13
455
44,83
437
44,77
418
43,41
453
44,67
470
46,77
472
47,39
463
47,63
467
47,41
447
44,13

město Kopřivnice
4. MH

5. HZ
v tis. Kč
1 095
1 047
1 201
1 127
1 081
1 010
1 080
1 135
1 072
1 084
1 091
1 118

7,09
7,00
6,66
6,55
6,30
6,22
6,55
6,49
6,43
6,28
6,36
6,54

1. EU

2. MN

874
868
834
831
801
795
852
856
838
815
820
844

6,65
6,61
6,35
6,33
6,10
6,05
6,49
6,52
6,38
6,20
6,24
6,43

Vysvětlivky:
1. EU - evidovaných uchazečů celkem
2. z toho žen
3. UPHZ - z toho uchazečů pobírajících hmotné zabezpečení
4. MN - míra nezaměstnanosti
5. HZ - vyplacené hmotné zabezpečení (v tis. Kč)
POBOČKA KOPŘIVNICE - strukturální údaje (k 31. 12. 1997)
Věk
abs.
procenta
z toho žen
procenta

do 19
108
10,7
67
62,0

Vzdělání
Procenta
z toho žen:
Procenta

20 - 24
130
12,8
69
53,1

25 - 29
140
13,8
70
50,0

základní
302
29,8
165
54,6

30 - 34
129
12,7
82
63,6

35 - 39
114
11,3
59
51,8

vyučení
426
42,0
172
40,4

40 - 44
119
11,8
62
50,4

45 - 49
128
12,6
69
60,0

střední
260
25,7
189
72,3

50 - 54
90
8,9
53
58,8

55 - 59
55
5,4
5
9,1

vysokoškolské
25
2,5
10
40,0
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II. INFORMACE Z MATRIKY, SPOLEČENSKÝ AKTIV
Matrika městského úřadu provádí v matričním obvodu (tzn. Kopřivnice včetně
místních částí a obec Závišice) zápisy narozených dětí, úmrtí občanů, povoluje změny
jmen a příjmení, vystavuje duplikáty a výpisy z matričních knih pro použití v České
republice i v cizině, ověřuje opisy listin a podpisy občanů.
V roce 1997 matrika zaznamenala počet
- narození
0
- úmrtí
36 (z toho 1 v Závišicích)
- sňatků
137
z toho: církevních
26
s cizincem
16
- změn příjmení
6
provedla
- ověření podpisů, listin
8 254
(pro ověřování není vymezen matriční obvod)
Vybrané správní poplatky
260 000 Kč.
Společenský aktiv města Kopřivnice organizoval v roce 1997:
- věnování vkladních knížek novorozencům
- slavnostní předání maturitních vysvědčení
6 obřadů pro 122 absolventů
- přivítání žáků prvních tříd v základních školách (421 dětí)
- jubilejní svatby - žádný obřad
- blahopřání jubilantům: 209

•
•
•
•
•

75 let - 112
80 let - 28
85 let - 35
90 let - 12
nad 90 let - 22 jubilantů

Nejstarší kopřivnická občanka - paní Marie Danilewiczová (narozená 13. 6. 1898)
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III. VOLENÉ ORGÁNY, MĚSTSKÝ ÚŘAD
Městské zastupitelstvo jako nejvyšší samosprávný orgán města bylo řádně zvoleno
ve volbách na podzim roku 1994 v počtu 21 členů.
Zastupitelstvo pracovalo na úkolech, které vycházely z plánu činnosti na rok 1997
(podle zákona o obcích) a na úkolech, které vyplynuly z potřeb města.
V roce 1997 se uskutečnilo celkem 5 řádných zasedání a 5 pracovních seminářů, na
nichž se zúčastňovalo zastupitelstvo v tomto složení:
Jméno a příjmení člena MZ

politická příslušnost

1. Mgr. Milan BUREŠ
2. PhDr. Emanuel GREPL
3. Petr CHROMEČKA
4. Ing. Josef JALŮVKA
5. Alois JANEK
6. Ing. Oldřich JAŠEK
7. MUDr. Zdeněk KAFKA
Bohuslav FICEK
8. RSDr. Karel KUBOŠ
9. Ing. Zdeněk KUNČAR
10. Václav MALEŇÁK
11. Jaromír MAROŇ
12. Milena MOJŽÍŠOVÁ
13. Zdeněk OSTRÝ
14. Ing. Josef PAVELKA
15. PharmDr. Marie PEŠLOVÁ
16. Alena PIŠTĚLÁKOVÁ
Marek KUTÁČ
17. Ing. Jaroslav PONEC
18. Oldřich RYS
19. Ing. Jaroslav ŠULA
20. MUDr. Richard VÁNĚ
21. Miroslav VESELÝ

ODS
KSČM, NK
ODS
ODS
KDU-ČSL
ČSSD, NK
ODS
ODS
KSČM
ODS
SPR-RSČ
KDU-ČSL, bezp.
ČSSD
Sdruž. NK, bezp.
KSČM, NK
KDU-ČSL, bezp.
ODS
ODS
ODS
ODS
KDU-ČSL
Sdruž. NK, bezp.
KSČM

Poznámka:
ČSSD
KDU-ČSL
KSČM
NK
ODS
SPR-RSČ
Sdruž.NK

účast na jednání
MZ/pracovní seminář
4/2
2/0
5/3
5/5
2/2
5/3
rezignace k 25. 3.
4/4
5/0
5/5
5/5
5/5
5/3
0/0
5/4
5/5
rezignace k 25. 3.
4/4
5/1
4/3
5/2
5/1
5/5

Česká strana sociálně demokratická
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Komunistická strana Čech a Moravy
Nezávislý kandidát
Občanská demokratická strana
Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa
Sdružení nezávislých kandidátů
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Nejdůležitější rozhodnutí městského zastupitelstva v roce 1997
1. obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice (OZVMK):
* č. 1/1997 o dani z nemovitosti
* č. 2/1997 o úplatném stání motorových vozidel na území města
* č. 3/1997 o provozování výherních hracích přístrojů
* č. 4/1997, kterou se zrušuje OZVMK č. 12/1993 o stání vozidel a
odstraňování vraků na území města Kopřivnice
* č. 5/1997, kterou se zrušuje OZVMK č. 9/1992 o dani z nemovitosti
* č. 6/1997 o úplatném stání motorových vozidel na území města
* č. 7/1997, kterou se mění účinnost OZVMK č. 3/1997 o provozování
výherních hracích přístrojů
* č. 8/1997 o chovu a držení zvířat na území města Kopřivnice
* č. 9/1997 o místním poplatku ze psů
* č. 10/1997, kterou se zrušuje OZVMK č. 3/1997 o provozování výherních
hracích automatů
* č. 11/1997 o vytvoření a použití účelového fondu města Kopřivnice v rámci
Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového
fondu pro rok 1997
2. projekty a studie města, zakládání organizací...
schválení:
* Komplexní součinnostní program prevence kriminality v Kopřivnici pro rok
1997
* strategie prodeje pozemků pro dostavbu městského centra
* zřízení příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice k 11. 7. 1997
* vstup města Kopřivnice do Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu
* zrušení příspěvkové organizace Technické služby k 31. 12. 1997
* souhlas se založením obecně prospěšné společnosti Regionální muzeum
- zakládací smlouva uzavřena mezi městem Kopřivnice a TATRA, a. s., 23. 12. 1997
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MĚSTSKÁ RADA
jako 7členný výkonný orgán města působila v roce 1997 v tomto složení:
Starosta města:
Ing. Josef Jalůvka
Zástupce starosty: Ing. Zdeněk Kunčar
Uvolněný člen MR: Petr Chromečka
Členové:

Mgr. Milan Bureš, rezignace k 6/97, nahrazen:
Jaromírem Maroněm (od 10. 7. 1997)
Ing. Oldřich Jašek
Ing. Jaroslav Ponec
MUDr. Richard Váně

Jednání rady se pravidelně zúčastňoval tajemník městského úřadu Ing. Josef Jiřík
a tisková mluvčí města PhDr. Milada Podolská.
Městská rada jednala podle plánu činnosti, řešila úkoly, které jí ukládá zákon
o obcích a další úkoly, vyplývající z potřeb města.
V roce 1997 se uskutečnilo celkem 17 řádných a 5 mimořádných zasedání.
Městská rada spolupracovala s těmito komisemi:
* komise místních částí
- Vlčovice (předseda Jan Kahánek)
- Lubina (předseda Petr Chromečka)
- Mniší (předsedkyně Alena Pištěláková do 31. 3. 1997, od 4/97 Ing. Jan Jalůvka)
* letopisecká (předseda PhDr. Emanuel Grepl) - zrušena ve 3/97 pro nečinnost
* finanční (předseda Ing. Oldřich Jašek)
* kontrolní (předseda Václav Maleňák)
* pro výchovu a vzdělávání (předseda Mgr. Milan Bureš - do 30. 6. 1997, od 7/97
Jaromír Maroň)
* pro mezinárodní vztahy (předseda Ing. Josef Skřivánek)
* pro projednávání přestupků (předsedkyně JUDr. Jitka Hoferková)
* pro prevenci kriminality (předseda Ing. Zdeněk Kunčar)
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MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
Sídlo: Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice, tel: 474 111
pracoval v roce 1997 v tomto uspořádání:
Starosta města: Ing. Josef Jalůvka
politická odpovědnost za:
- ekonomický rozvoj
- regionální spolupráci
- rozvoj a prezentaci města
- cestovní ruch
- sport, kulturu, školství
- kroniku města
- marketing, public relation
Zástupce starosty: Ing. Zdeněk Kunčar
politická odpovědnost za:
- technickou infrastrukturu
- bydlení, dopravu
- prevenci kriminality
- vyřizování stížností a námětů obyvatel města
- sociální péči a služby, zdravotnictví
- marketing, public relation
Uvolněný člen městské rady: Petr Chromečka
politická odpovědnost za:
- městskou policii
- plnění úkolů v místních částech
- čistotu a pořádek na území města, technické služby města
- životní prostředí, zemědělství, lesnictví
- marketing, public relation
Tajemník MÚ: Ing. Josef Jiřík
řídí a kontroluje činnost všech odborů MÚ, tj.:
sídlo: ul. Záhumenní 1152
1) Kancelář starosty
- sekretariát starosty
- kultura, mezinárodní vztahy, cestovní ruch
- odd. Kopřivnických novin - od 6/97 spadá přímo pod řízení tajemníka MÚ
- městská knihovna - detašované pracoviště Sokolovská ul.
(od 12/97 patří pod KDK, p. o.)
- městské informační centrum - detašované pracoviště Obránců míru 368
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2) Kancelář tajemníka
- sekretariát tajemníka
- personální záležitosti
- odd. právní
- odd. občansko-hospodářské a správní (matrika, evidence obyvatel, vnitřní správa)
3) Finanční odbor
- odd. finanční účtárny
- odd. rozpočtů
- evidence majetku města
4) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
- péče o rodinu a dítě
- péče o staré a postižené občany, sociální služby, kluby důchodců
- péče o zvláštní skupinu obyvatel (nezaměstnaní, společensky méně přizpůsobiví)
- jesle (poslední jesle na území města zrušeny k 6/97)
- klub Kamarád
5) Obecní živnostenský úřad
6) Kontrolní útvar
7) Informační datové centrum
8) Odbor školství
9) Manažer prevence kriminality - působí na MÚ od 7/97
sídlo: ul. Štefánikova 58
10) Odbor životního prostředí, vodního hospodářství a zemědělství
11) Odbor majetkové správy a rozvoje
- odd. investiční
- odd. technicko-evidenční
- odd. ekonomicko-evidenční
- odd. správy a privatizace bytového fondu
12) Stavební úřad, silniční hospodářství a doprava
13) Odbor rozvoje města
V roce 1997 pracovalo na MÚ 93 zaměstnanců (přepočtený stav).
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IV. MĚSTSKÁ POLICIE
Městská policie Kopřivnice vznikla na základě rozhodnutí městského zastupitelstva
na počátku roku 1992.
Velitel městské policie:
Sídlo městské policie:
Počet zaměstnanců k lednu 1997:
Počet zaměstnanců k prosinci 1997:

Jan Müller
Kopřivnice, Česká 318
20 + 1 civilní pracovnice
21 + 1 civilní pracovnice
z počtu 21 strážníků jsou 4 ženy

Spravovaný obvod městské policie zahrnuje město Kopřivnice včetně místních částí
Lubina, Vlčovice a Mniší. Toto uzemí je rozděleno na rajóny, které jsou přiděleny
jednotlivým strážníkům.
Nová funkce strážníků městské policie v r. 1997:
správa městského psího útulku
Rozpočet MP na rok 1997 (v tis. Kč):
Příjmy MP za rok 1997 (v tis. Kč):
- blokové pokuty
- pokuty uložené, na místě nezaplacené
- parkovací automaty
- pult centralizované ochrany *
Celkový příjem za rok 1997 (v tis. Kč)

5 630,7
108,9
15,7
65,3
238,6
428,5

* K prosinci roku 1997 bylo na pult centralizované ochrany napojeno 52 objektů.

Vývoj rozpočtu městské policie 1995 - 1997
rok
1995
1996
1997
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výdaje v tis. Kč
4,833
4,980
5,630

příjmy v tis. Kč
246,3
354,0
428,5
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Rámcový přehled nejčastěji řešených přestupků a provedených zásahů:
- nasazení technického prostředku „botička“
358
- další dopravní přestupky
1 375
- přestupek veřejného pohoršení
144
- přestupek majetkového charakteru
50
- přestupek proti občanskému soužití
84
- přestupek rušení nočního klidu
99
- přestupek neuposlechnutí výzvy veřejného činitele
5
- přestupek znečištění veřejného prostranství
23
- přestupek proti vyhláškám města
536
- spolupráce s jednotlivými odbory MÚ
620
- přestupek neoprávněného záboru veřejného prostranství
12
- zásahy při pochůzkové činnosti (akce, žádosti občanů)
1 345
- předání případů Policii ČR (P ČR)
161
- na MP se obrátila o pomoc P ČR celkem ve
49 případech
- zjištění trestných činů
12
- zadržení pachatelů na místě
8
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V. ROZPOČET MĚSTA
Komentář k hospodaření města Kopřivnice v roce 1997
A) Příjmová stránka rozpočtu (viz tab. č. 1)
*

vzhledem k celkové ekonomické situaci v ČR dochází v celkovém objemu
inkasovaných daňových výnosů ke stagnaci (meziroční pokles o 0,14 %),
přičemž se na celkových příjmech (včetně úvěru a zapojení zůstatku z roku 1996)
podílely ve výši 24 %, z hlediska jednotlivých druhů daňových výnosů dochází
(viz tab. č. 2)
a) u daně ze závislé činnosti ke zvýšení výnosů o cca 5,1 %
b) u daně z příjmů fyzických osob z podnikání ke zvýšení o cca 22 %
c) u daně z příjmů právnických osob ke snížení o cca 12,5 %
d) u daně z nemovitosti ke snížení o cca 19 %
*

dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu OkÚ příp. dalších zdrojů se v roce 1997
mírně zvýšily zejména díky dotacím na odstraňování povodňových škod, dostavbu
KOZ II, prevenci kriminality a dostavbu CO - krytů (KOZ II), podíl dotací na
celkových příjmech představuje cca 14 %.

*

k zabezpečení investičních potřeb města byl čerpán v r. 1997 investiční úvěr
(včetně půjčky města Nový Jičín na dostavbu psího útulku) v celkové výši 119 862
tis. Kč, což představuje podíl na celkových příjmech města ve výši 34 %.

*

vlastní příjmy města ve výši cca 69 517 tis. Kč jsou tvořeny příjmy rozpočtové
organizace Technických služeb (cca 10 755 tis. Kč), příjmy města ze školkovného,
stravného, příjmy městské policie, příjmy z běžné činnosti odborů, příjmy pronájmu
majetku (byly podstatně ovlivněny předplaceným pronájmem Technického muzea
ve výši 49 000 tis. Kč ze strany TATRA, a. s.), uvedené vlastní příjmy představují
podíl na celkových příjmech města ve výši cca 20 %.

*

ostatní příjmy (zejména prodej pozemků a nemovitostí, veřejná sbírka, dary,
úroky) ve výši cca 6 398 tis. Kč se podílí na celkových příjmech cca 2 %, současně
byl zapojen do rozpočtu města zůstatek z roku 1996 ve výši cca 13 850 tisíc Kč a
prostředky z odpisů a převodu hospodářského výsledku bytového hospodářství
z roku 1996 ve výši cca 8 479 tis. Kč, což představuje celkový podíl na příjmech
rozpočtu cca 6 %.
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B) Výdajová stránka rozpočtu
*

výdaje rozpočtu byly podstatně ovlivněny realizací investičních akcí a oprav
většího rozsahu (např. dostavba KOZ II, dostavba CO krytů, plynofikace Vlčovice
- Mniší, parkoviště - sídliště Sever, útulek pro psy, generální oprava
ledové plochy zimního stadionu, kompostárna, oprava komunikací a mostů, areál
pro skateboard, oprava MŠ Zd. Buriana ap.), kapitálové výdaje dosáhly cca
179 052 tisíc Kč a představují 52 % celkových výdajů.

*

běžné výdaje rozpočtu, které reprezentují pravidelně se opakující výdaje představují
ve svém úhrnu částku cca 143 085 tisíc Kč a podílí se na celkových výdajích
cca 41 %.

*

splátky úvěrů dosáhly v roce 1997 částky cca 21 728 tis. Kč (ovlivněno v roce
1997 jednorázovou splátkou „starých“ úvěrů z nového úvěru přijatého v roce 1997),
na celkových výdajích se tato splátka podílí cca 7 %.

Tabulka č. 1
Struktura vybraných hlavních příjmů města Kopřivnice

Vlastní příjmy bez daňových výnosů
Daňové výnosy (včetně poplatků)
Dotace
Úvěry (skutečné čerpání)
Půjčka ze St. fondu životního prostředí
Dotace ze St. fondu životního prostředí
Ostatní příjmy (prodeje, dary, úroky)
Celkem

1994
17 960,7
49 626,6
66 149,2
5 000,0
0,0
0,0
15 360,9
154 097,4

1995
19 055,6
57 690,2
55 132,9
11 173,2
8 350,0
0,0
8 343,3
159 745,2

1996
15 513,2
83 029,2
43 088,9
12 973,8
3 454,0
4 973,0
13 798,5
176 830,6

1997
69 517,3
84 743,2
49 028,4
119 862,6
0,0
0,0
6 398,4
329 549,9

graf
A
B
C
D
E
F
G
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Komentář ke struktuře hlavních příjmů:
A) - ovlivněno položkou rozpočtu - Příjem z pronájmu Technického muzea ve výši
49 000 tisíc Kč od TATRA, a. s.
B) - daně včetně poplatků vykázaly v roce 1997 stagnaci ve srovnání s přírůstkem mezi
roky 1995 a 1996
C) - dotace se v roce 1997 mírně zvýšily díky dotacím na odstraňování povodňových
škod, dostavbu KOZ II, na prevenci kriminality a dostavbu CO krytů v KOZ II
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D) - meziroční nárůst vzhledem k čerpání investičního úvěru ve výši cca 120 000 tis. Kč
G) - nebyly realizovány významnější prodeje majetku
Analýza zadluženosti a stav peněžních prostředků:
Dluhová služba v roce 1997 činila 31 057,3 tis. Kč a nesplacené úvěry
představovaly k 31. 12. 1997 cca 131 351,1 tis. Kč.

Tabulka č. 2
Analýza daňových výnosů v roce 1997 (v tis. Kč)
daň z příjmů fyzických daň z příjmů fyzických

daň z příjmů

daň z

celkem

osob ze závislé činnosti

osob z podnikání

právnických osob nemovitostí

leden

872,4

602,4

579,6

125,9

2 180,3

únor

2 607,4

0

939,9

17,4

3 564,7

březen

2 108,1

4 152,7

1 878,9

9,1

8 148,8

duben

1 319,6

33,6

3 515,6

2,4

4 871,2

květen

791,3

1 142,4

3,3

1 937,-

červen

2 646,9

4 215,7

1 399,7

2 101,8

10 364,1

červenec

2 341,8

6 137,5

8 061,1

1 605,4

18 145,8

srpen

2 161,8

316,3

37,7

2 515,8

0

0

září

1 706,3

1 205,9

252,4

3 164,6

říjen

3 047,7

1 530,6

1 773,8

1 532,1

7 884,2

listopad

2 066,1

283,5

1 746,2

8,4

4 104,2

prosinec

4 078,2

2 475,7

3 579,2

1 619,2

11 752,3

0

17

Ročenka města Kopřivnice 1997

Meziroční srovnání daňových výnosů (kumulovaně)
Daň z příjmů fyz.

Daň z příjmů fyz.

Daň z příjmů

Daň

osob ze závis. čin.

osob z podnikání

právnických osob

z nemovitostí

celkem

1996

1997

1996

1997

1996

1997

1996

1997

1996

1997

9 646

10 345,9

5 118,9

9 004,5

10 254,-

9 456,1

3 712,5

2 259,9

28 731,4

31 066,4

červenec

12 521,2

12 687,7

9 158,2

15 142,-

19 688,6

17 517,2

5 383,1

3 865,3

46 751,1

49 212,2

srpen

13 775,1

14 849,5

12 757,4

15 458,3

19 688,6

17 517,2

5 423,1

3 903,-

51 644,2

51 728,-

září

16 583,9

16 555,8

13 020,5

16 664,2

19 688,6

17 517,2

5 699,1

4 155,4

54 992,1

54 892,6

říjen

18 952,7

19 603,5

14 266,-

18 194,7

21 815,9

19 290,9

5 996,-

5 687,5

61 030,6

62 776,6

listopad

20 416,9

21 669,6

14 422,8

18 478,2

21 815,9

21 037,1

7 299,5

5 695,9

63 955,1

66 880,8

prosinec

24 480,7

25 747,8

17 124,9

20 953,9

28 117,1

24 616,3

9 018,-

7 315,1

78 740,7

78 633,1

červen
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Peněžní tok města Kopřivnice v roce 1997
(včetně započtení splátky „starých úvěrů“ ve výši 19 847 tis. Kč v 3/1997)
měsíční
měsíc

příjmy

výdaje

kumulovaně
saldo

měsíc

příjmy

výdaje

saldo

převod z r. 1996 15 850,0
1/97

10 703,6 15 605,7 - 4 902,1

1/97

26 553,6

15 605,7 10 947,9

2/97

17 040,2 23 550,8 - 6 510,6

2/97

43 593,8

39 156,5

4 437,3

3/97

38 941,5 39 691,6

- 750,1

3/97

82 535,3

78 848,1

3 687,2

4/97

33 784,8 36 262,0 - 2 477,2

4/97

116 320,1 115 110,1

1 210,0

5/97

21 302,2 24 513,9 - 3 211,7

5/97

137 622,3 139 624,0 - 2 001,7

6/97

45 406,8 36 101,5

9 305,3

6/97

183 029,1 175 725,5

7/97

50 500,7 40 857,4

9 643,3

7/97

233 529,8 216 582,9 16 946,9

8/97

27 139,1 36 040,6 - 8 901,5

8/97

260 668,9 252 623,5

8 045,4

9/97

32 056,5 38 042,4 - 5 985,9

9/97

292 725,4 290 665,9

2 059,5

10/97

24 605,8 14 583,5 10 022,3 10/97 317 331,2 305 249,4 12 081,8

11/97

14 809,9 21 364,6 - 6 554,7 11/97 332 141,1 326 614,0

5 527,1

12/97

24 308,8 21 512,2

2 796,6 12/97 356 449,9 348 126,2

8 323,7

7 303,6

Komentář:
- v období 1 - 5/1997 byly peněžní výdaje vyšší než příjmy (vzniklé záporné saldo bylo
kompenzováno zapojením zůstatku peněžních prostředků z roku 1996)
- v období 6 - 7/1997, 10/1997 byly příjmy vyšší než výdaje díky inkasu některých
daňových výnosů (daň z příjmů z podnikání, daň z příjmů právnických osob)
- peněžní tok byl celkově z hlediska příjmů a výdajů nerovnoměrný, a proto docházelo
zejména v 1. pololetí 1997 k čerpání kontokorentního úvěru
- zůstatek peněžních prostředků k 31. 12. 1997 byl 8 323,7 tis. Kč
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VI. PODNIKOVÁ SFÉRA
PODNIKÁNÍ
(Podle údajů živnostenského rejstříku obecního živnostenského úřadu - OŽÚ)

OSOBY

1. tuzemské
z toho: fyzické
právnické
2. zahraniční
z toho: fyzické
právnické
CELKEM

OSOBY
1. tuzemské
z toho: fyzické
právnické
2. zahraniční
z toho: fyzické
právnické
CELKEM

Živnostenské listy vydané za rok 1997 OŽÚ
živnosti volné z toho živnost:
z toho živnost:
koupě zboží
zprostř. obchodu
za účelem ...
a služeb
548
205
117
453
181
101
95
24
16
20
16
2
20
16
2
568
221
119

Nové podnikatelské subjekty za rok 1997
v oblasti živností volných
320
295
26*
16
16
336

* Struktura nově založených právnických osob za rok 1997:
Společnost s ručením omezeným
24
Veřejná obchodní společnost
1
Příspěvková organizace
1
Akciová společnost
0
Sdružení
0
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Zrušená živnostenská oprávnění za rok 1997
na vlastní žádost
z podnětu ŽÚ
27
5
25
5
2
27
5

OSOBY
1. tuzemské
z toho: fyzické
právnické
2. zahraniční
z toho: fyzické
právnické
CELKEM

Počet platných živnostenských oprávnění (PŽO) a podnikatelů
ke dni 31. 12. 1997 živnosti volné (celkem)
PŽO celkem
(2+3)
1
3 860
podnikatelů
2 866

z toho pro osoby
fyzické
právnické
2
3
3 366
494
2 689

pro cizince
pro zahr. osoby
(podle občanství) (podle živn. zákona)
4
5
204
66

177

190

62

Údaje ze živnostenského rejstříku vedeného
Okresním živnostenským úřadem v Novém Jičíně
Počet vydaných živnostenských oprávnění ke dni 31. 12. 1997 - oblast Kopřivnice:
živnosti
koncesované
181

živnosti
vázané
402

živnosti
řemeslné
818

Počet podnikatelů celkem (živnosti volné, řemeslné, vázané, koncese)
ke dni 31. 12. 1997 - oblast Kopřivnice:
Podnikatelé
3 384
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ROZHODUJÍCÍ FIRMY OVLIVŇUJÍCÍ REGION KOPŘIVNICE
(řazeno podle počtu zaměstnanců - nad 25)

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Název firmy

Sídlo firmy
č. tel., fax firmy: 0656
TATRA, a. s.
Štefánikova 1163
721 156; 721 148
Slévárna TATRA, a. s.
Štefánikova 1163
89/25 18; 721 244
Nářaďovna TATRA,
Štefánikova 1163
s. r. o.
89/23 69; 403 64
Kovárna TATRA, a. s.
Štefánikova 1163
89/26 62; 721 372
Údržba TATRA, s. r. o. Štefánikova 1163
89/23 45; 721 460
Energetika TATRA, a. s. Štefánikova 1163
89/31 77; 721 325
Doprava TATRA , a. s.
Štefánikova 1163
89/29 40 ; 721 342

8.

TATRAREST, s. r. o.

9.

Městský úřad

10.

Foto Morava, s. r. o.

11.

Hotel P Beam, s. r. o.

12.

Vyšší odborná škola,
SPŠ a OA
Technické služby
města Kopřivnice
MIS music, o. p. s.

13.
14.

Štefánikova 1163
89/20 67; 428 19
Záhumenní 1152
724 111; 409 19
Máchova 1147
721 405; 423 02
Záhumenní 1161
721 405; 423 02
Husova 1302
811 689; 811 064
Štefánikova 58
802 101; 802 102
Příbor, Jičínská 608
911 563

15.

TATRAREX Precision
Casting, s. r. o.

Štefánikova 1162
721 340; 721 397

16.

Finanční úřad

17.

Ludvík Moravia, s. r. o.

Záhumenní 1151
882 111
Sokolovská 404
721 124; 721 582

18.

Adelard, s. r. o.

Štefánikova 198
721 292; 401 33

Charakteristika produktu
konstrukce, výroba a prodej nákladních
automobilů
výroba a prodej odlitků
konstrukce, výroba, údržba a prodej
nářadí pro strojírenskou výrobu
výroba a prodej výkovků
pro automobilový průmysl
údržba budov, strojů, rozvodů
výroba, nákup, distribuce a prodej
energií a obslužné činnosti
závodová doprava pro a. s. TATRA,
mezinárodní kamionová doprava,
spediční činnost, osobní doprava
stravovací služby pro a. s., TATRA,
hostinská a ubytovací činnost
výkon státní správy a samosprávy
zpracování fotomateriálu, malo a
velkoobchod s fotografickými potřebami, provozování stanice PHM
hotelové a stravovací služby,
zubní ambulance a zubní laboratoř
střední a vyšší vzdělávání
v technických a ekonomických oborech
viz. kapitola XVI.
základní umělecké školství;
výroba hudebních stojanů,
zvučení a výroba audiozáznamů
výroba přesných odlitků
metodou vytavitelného modelu
pro automobilový průmysl
daňová správa
propagace,
reklama,
provozování
restaurace, správa KD Kopřivnice,
kulturní činnost
stavební výroba včetně řemesel
(zámečnic., stolař. a klempířská výr.)
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19.

M. Blažek - Kovotrend

20.
21.

Střední škola podnikání
a managementu
ČSAD Ostrava, a. s.

22.

Česká spořitelna, a. s.

23.

Moravasport, a. s.

24.

Komerční banka, a. s.

25.

Realitní kancelář
REKAZ, s. r. o.
Bohuslav Sklář

26.

Štefánikova 244
89/24 05; dtto
Štefánikova 117
493 274
Dělnická 831
721 213; 411 13
Záhumenní 1353
721 453; 417 25
Pod stadionem 1
721 324; 426 20
Čs. armády 1328
721 594; 721 668
Česká 318
408 57; 721 126
NaVápenkách 396
811 086; 723 603

strojírenská výroba - trezory
střední vzdělávání v ekonomických
oborech
osobní doprava, autoservis
peněžní ústav
zámečnická výroba
peněžní ústav
správce městských bytů
výroba žaluzií, okenních rolet
a garážových vrat

FIRMY A ORGANIZACE S PODÍLEM MĚSTA KOPŘIVNICE
Název

Ředitel

Adresa

Správa sportovišť, p. o.
Kulturní dům, p. o.

Ing. Milan Gilar
Ing. Stanislav Schäfer

Náměstí T. G. M. 540
Obránců míru 368

Středisko soc. služeb
města Kopřivnice
Slumeko, s. r. o.
(do 12/97 TS MK)
KTK, s. r. o.
CPR, s. r. o.

Alena Dvořáková

Česká 320

Karel Březina

Štefánikova 58

Ing. Jan Bittner
Ing. Lenka Cágová

Obránců míru 988
Štefánikova 244

Vysvětlivky:
p. o.
- příspěvková organizace
KTK, s. r. o. - Kabelové televize Kopřivnice, s. r. o.
CPR, s. r. o. - Centrum podnikání a rozvoje, s. r. o.
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Fax
802 011, 721 225
871 384
871 413
801 305, 721 283
476 231, 802 102
426 67
474 271
89/36 91, 89/36 73
89/25 89
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INSTITUCE A ÚŘADY VE MĚSTĚ
název
Finanční úřad
Česká spořitelna
Komerční banka, a. s.
Česká pojišťovna, a. s.
Bratrská revírní pokladna
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Česká národní zdravotní pojišťovna
Úřad práce Kopřivnice
Česká pošta
RMS, přepážka SCP
Městský úřad Kopřivnice
Banka Haná
Okresní stavební bytové družstvo
Živnostenská pojišťovna

adresa
Záhumenní 1151
Záhumenní 1353
Čs. armády 1328
Štefánikova 244
Záhumenní 1151
Štefánikova 1301
Kadláčkova 894
Záhumenní 562
Školní 893
Kadláčkova 894
Záhumenní 1152
Štefánikova 244
Karla Čapka 950
Záhumenní 1353

telefon
882 111
721 453
721 594
405 23
475 862
471 180
721 330
409 09
419 04
802 043
474 111
721 619
411 64
721 793
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VII. BYTOVÝ FOND A PRIVATIZACE
a) obecní byty
Podle údajů oddělení pro správu a privatizaci bytového fondu je k 31. 12. 1997
ve vlastnictví města Kopřivnice 3 053 byty v obecních domech.
Struktura obecních bytů:
bytů celkem k 1/97
z toho v minulosti prodáno
v majetku města k 12/97
kat. I.
II.
III.

3 080
26
3 054
2 516
536
2

1+0
32

1+1
524

32
29
3

524
499
23
2

2+1
1 480
3
1 477
1 057
420

3+1
885
23
862
773
89

4+1
33

2+0
126

33
32
1

126
126

Projekt privatizace bytového fondu byl schválen městským zastupitelstvem v roce
1996. V roce 1997 byl schválen upravený Projekt prodeje bytových domů v Kopřivnici,
který pozměnil zvláště podmínky prodeje domu či bytu jiné osobě, než stávajícímu
majiteli (cena se v tomto případě neodvíjí od schváleného cenového klíče, ale od
znaleckého posudku).
V roce 1997 byly zprivatizovány:
* domy na ul. Dukelské č. p. 692 a 693
(prodáno 18 bytů, průměrná cena 3+1 cca 110 tis. Kč)
* domy na ul. Wolkerově č. p. 674 a 675
(prodáno 8 bytů, průměrná cena 3+1 cca 100 tis. Kč)
* formou dražby prodán byt 3+1 na ul. Dukelské za 555 tis. Kč
Zisk z privatizace: 3 387,3 tis. Kč.
Úpravy, vestavby obecních bytů v roce 1997:
* výstavba dvou bezbariérových bytů na ul. Sokolovská č. p. 405
(přebudování nebytových prostor po České spořitelně, a. s., za poskytnutí státní dotace)
* ve 12/97 zahájena výstavba 2 půdních bytů 3+1 formou střešní vestavby na ulici
Sokolovská č. p. 394 (poskytnuta státní dotace)
Správu bytového fondu i nadále zajišťuje Realitní agentura Josef Zima - REKAZ.
b) družstevní byty
Ke konci roku 1997 bylo v domech okresního stavebního bytového družstva
evidováno 3 806 bytů, z toho do vlastnictví bylo převedeno 315 bytů.
c) rodinné domy
V roce 1997 bylo dokončeno sedm rodinných domů, čímž se jejich počet
v Kopřivnici zvýšil na 1 521.

28

Ročenka města Kopřivnice 1997

VIII. INVESTIČNÍ VÝSTAVBA
Investiční akce financované z rozpočtu města Kopřivnice v roce 1997
Název akce, realizace odborem
náklady (tis. Kč)
Odbor majetkové správy a rozvoje
Rekonstrukce objektu č. 318 (PD)
49,6
Půdní vestavby ul. Sokolovská (PD)
20,0
Domov důchodců (PD)
1 240,5
Cyklostezky (PD + R)
103,7 *1
Oprava místních komunikací - křižovatka Pod Palárnou (PD)
46,0
Stěhování městské knihovny KOZ I. (PD)
287,9
Studie kruhový objekt u MÚ
87,2
Energetická studie města (dotace EA 150 tis. Kč)
448,9
KOZ II. Etapa (dostavba)
124 591,0
Plošná plynofikace Vlčovice - Mniší (PD + R)
9 594,7
KOZ - CO kryty
8 736,8 *2
Útulek pro psy Vlčovice (R)
2 139,4 *3
Výstavba bezbariérových bytů (R)
973,5 *4
Parkoviště sídliště Sever (PD + R)
3 250,2
Rekonstrukce zastávek ČSAD (PD + R)
706,8
Elektroinstalace Štefánikova ul. 58 (PD + R)
148,5
Kanalizace Wolkerova ul. 800 (R)
668,4
Předlažby chodníků (PD + R)
312,5
Kompostárna (PD + R)
3 998,0
GO ledové plochy zimního stadionu
6 321,6
Řešení oprav TUV (R)
980,2 *5
Opravy místních komunikací a mostů
883,1
Půdní vestavby (PD - dotace)
84,0
4 713,4
Odbor školství (viz. Kapitola XI.)
Kancelář starosty
* památky
200,9
* oprava kostela v Lubině
66,3
* GO vily I. Šustaly (PD)
68,7
* přístavba tenisové kurty
139,8
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
* sídliště Sever - klub Kamarád
130,0
Kancelář tajemníka
* plynofikace, přípojky ’hasiči’
68,3
Odbor rozvoje města
* areál pro skateboard a kolečkové brusle (PD)
935,1 *6
171 995,0
celkem
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Vysvětlivky:
PD - projektová dokumentace
R
- realizace
ČEA - Česká energetická agentura
1
- realizace části stezky přes Kopřivnici
2
- dotace
3
- polovina hrazena Městským úřadem Nový Jičín
4
- dotace
5
- dotace
6
- náklady roku 1997 včetně realizace, poskytnuta dotace v rámci programu
prevence kriminality
Odstraňování škod způsobených povodní si v roce 1997 vyžádalo náklady
v celkové výši 793,3 tisíc Kč (opravy místních komunikací, škody ve vodním
hospodářství, na ČOV a kanalizacích).
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IX. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1. Ovzduší
Koncentrace znečišťujících látek v ovzduší naměřené na stanici ČHMÚ (Český
hydrometeorologický ústav) v Lubině - Drnholci (tzv. „pozaďová“ stanice, sloužící ke
sledování stavu ovzduší v okolí průmyslového Ostravska).
Imisní situace v roce 1997:
(hodnoty jsou uváděny v mikrogramech na m3)
Průměrné měsíční koncentrace
Průměr za rok 97:
za rok 96:
Imisní limit:

SO2
20
36
60

NOx
32
38
80

PP (polétavý prach)
32
32
60

Imisní limity pro průměrné roční koncentrace nebyly překročeny.
Maximální denní (24hodinové) koncentrace:
Imisní limity:

SO2
150

NOx
100

PP
150

Imisní limit pro 24hodinové koncentrace byl v roce překročen
u SO2
ve 4 dnech
u NOx
ve 12 dnech
u polétavého prachu
v 6 dnech
Nejméně příznivé byly v tomto směru měsíce leden, listopad a prosinec.

Maximální krátkodobé (půlhodinové) koncentrace:
Imisní limity:

SO2
500

NOx
200

PP
500

Imisní limit byl překročen pouze u oxidů dusíku, a to 3x během měsíce ledna a 1x
v měsíci listopadu.
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2. Odpady
1995
6 500
5 000
685
405

Celkové množství odpadu (t)
tj. domovní odpad z domácností
odpad ze zeleně
smetky z ulic
objemný odpad z domácností
stavební suť
výkopová zemina

410

1996
5 906
4 004
964
598
180
90
70

1997
4 910
3 667
594
345
224
80
0

Odpad je zneškodňován na povolených skládkách odpadů, a to především na
skládce SKLADEKO Staříč a skládce TATRA, a. s., ve Vlčovicích.
Vyhodnocení provozu třídící linky odpadu
V červenci 1996 byl zahájen zkušební provoz třídící linky odpadu v Kopřivnici. Do
konce roku 1996 byl prováděn svoz separovaného odpadu pouze z Kopřivnice, Lubiny,
Mniší a Vlčovic (území s cca 24 000 obyvateli).
Celkem bylo dotříděno a předáno k dalšímu zpracování 115 t surovin.
Postupně od počátku roku 1997 byly do systému zapojeny obce Frenštát p. R.,
Trojanovice, Tichá, Příbor, Mošnov, Závišice, Štramberk (tj. oblast s cca 55 000
obyvatel). Bylo vytříděno a expedováno 343,5 t druhotných surovin.
Množství a složení vytříděného odpadu:
odpad (t)
sběrový papír
sběrový plast
sběrové sklo
celkem
pěnový polystyrén

1996
60,7
10,0
44,4
115,1

1997
136,0
18,3
189,2
343,5
52 m3

celkem
196,7
28,3
233,6
458,6

Dne 31. 8. 1997 byla dokončena stavba kompostárny Točna v Příboře.
V době zkušebního provozu v období 9/1997 - 12/1997 bylo na kompostárnu
navezeno a využito cca 230 t odpadu z veřejné zeleně města Kopřivnice (160 t) a města
Příbor (70 t).
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3. Vodní hospodářství, ochrana vod
3.1 Státní rybářské lístky

Celkem vydáno, příp. prodlouženo

1995
226

1996
219

1997
247

3.2 Revitalizace povodí Kopřivničky
Počátkem roku 1997 byla zpracována projektová dokumentace (firma Vales,
Valašské Meziříčí), ve výběrovém řízení byl vybrán dodavatel stavby (firma Multip stav
Nový Jičín), v 8/97 bylo vydáno stavební povolení.
Vzhledem k rozhodnutí ministerstva životního prostředí zastavit vyplácení
finančních prostředků na akce netýkající se odstraňování škod způsobených při
červencových povodních je stavba odložena na rok 1998.

4. Veřejná zeleň, ochrana zemědělského původního fondu (ZPF)
4.1 Zemědělský půdní fond
Na základě zákona o ochraně ZPF se pro různé stavby, které budou realizovány na
zemědělské půdě, provádí odnětí půdy ze ZPF, a to na plochu zastavěnou určitou
stavbou. Na katastrálních územích Kopřivnice, Vlčovice, Mniší, Lubina, Drnholec nad
Lubinou, Větřkovice, Štramberk, Ženklava bylo celkem odňato:
v roce
m2

1995
5 629

1996
3 670

1997
6 955

4.2 Veřejná zeleň
Na základě zákona o ochraně přírody jsou vydávána rozhodnutí o kácení stromů
rostoucích mimo les. Za rok 1996 bylo vydáno celkem:
- 31 rozhodnutí na skácení stromů rostoucích mimo les a povoleno ke skácení
* 124 ks stromů s obvodem kmene nad 80 cm
* 33 ks stromů s obvodem kmene méně než 80 cm
- 1 ks nepovolen ke skácení
- 1 rozhodnutí na uložení pokuty za neoprávněné kácení
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Zvláštní skupinu mimořádně chráněných stromů tvoří památné stromy, které je
zakázáno ničit a rušit v přirozeném vývoji. Je nutno je zabezpečit před škodlivými vlivy
okolí, proto mají stanovené své ochranné pásmo, ve kterém není dovolena žádná, pro
strom škodlivá činnost (výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace aj.).
V roce 1997 bylo na katastru města Kopřivnice vyhlášeno 7 památných stromů:
* Platan Emila Hanzelky v parku na ul. Štefánikově
* Fojtova lípa - na Fojtství
* Ořech Leopolda Víchy - u ZŠ Náměstí na ul. Štramberské
* Husova lípa - na okraji „Raškova lesa“
* Raškův buk, Ondrášův buk, Buk černých myslivců - u „Raškova kamene“
K místně významným stromům patří také Jínan dvoulaločný - Ginkgo biloba
a Dřezovec trojtrnný - Gleditsia triacanthos - v parku na ul. Štefánikově

5. Lesní hospodářství
Od 1. 1. 1997 hospodaří a spravují městské lesy Technické služby města
Kopřivnice. Podle nového zákona o lesích je současný lesní hospodář i odborným
lesním hospodářem, tzn. odpovídá nejen za hospodaření v lese, ale i za další odbornou
činnost v lesích města prováděnou.
5.2 Hospodaření v roce 1997
a) Těžba dřeva
celkem vytěženo
- z toho dřeva z jehličnatých porostů
z listnatých porostů
mýtní úmyslná obnovní těžba
nahodilá kalamitní těžba
předmýtní úmyslná výchovná těžba
těžba kůrovcem napadených stromů

658 m3
533 m3
125 m3
555 m3
59 m3
39 m3
5 m3

b) Zalesňování
Celkem bylo zalesněno 2,75 ha; z toho 1,42 ha po těžbě dřeva a na 1,33 ha byly
doplněny v uplynulých letech uhynulé sazenice.
Bylo vysázeno celkem 21 800 ks sazenic (náklady 195,4 tis. Kč):
smrk ztepilý
1 000 ks
modřín opadavý
600 ks
buk lesní
9 000 ks
javor klen
5 600 ks

34

Ročenka města Kopřivnice 1997
jasan ztepilý

5 600 ks

c) Ochrana lesa
Chladné jarní počasí a důsledná ochrana zabránily šíření kůrovců a tím i škodám na
porostech. Přemnožení pilatky smrkové, která poškozuje smrkové jehlice, však nabylo
kalamitního charakteru.
* ochrana mladých kultur proti buřeni vyžínáním
7,00 ha
* proti okusu zvěří
9,85 ha
d) Pěstební práce
* výřez plevelných a nežádoucích dřevin
* prořezávky
* vyklízení a pálení klestu po těžbě

7,95 ha
3,65 ha
1,42 ha

Poprvé od založení plantáže v roce 1994 byly vytěženy a prodány vánoční stromky
- 97 ks boroviček.
e) Poškození lesů
V květnu způsobili dosud nezjištění návštěvníci požár lesa na hřebenu Pískovny.
Škoda na mladých lesních porostech se odhaduje na 273 tis. Kč.
Díky včasnému zásahu hasičů byly ohně ušetřeny okolní porosty v hodnotě 777 tis.
Kč.
Červencové povodně způsobily škody především na lesních komunikacích
v rozsahu přes 500 tis. Kč.

6. Obnova luk na Janíkově sedle
Louky na Janíkově sedle mezi Červeným kamenem a Pískovnou, které jsou
majetkem města, jsou registrovány jako významný krajinný prvek. Na relativně malé
ploše jsou dosud zachovány a koncentrovány pozoruhodné rostlinné druhy, především
trávy a některé vstavačovité rostliny. V některých částech luk se velmi silně projevily
negativní důsledky zemědělského obhospodařování v minulosti. Narušení a pozdější
devastace terénu způsobila vymizení cenných rostlinných společenstev s následným
rozšířením tzv. ruderální květeny, především kopřivy a lebedy. Cílem obnovovacích
prací je návrat původní flóry a fauny, obnovení krajinotvorné a rekreační funkce luk, i
ve vztahu k připravované naučné stezce. V roce 1997 byla provedena probírka
náletových dřevin, vytažení kořenů, částečná úprava terénu, posečení všech ploch.
Náklady na údržbu dosáhly téměř 55 tis. Kč.
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7. Ochrana zvířat
a) Psí útulek
1. 9. 1997 byl zahájen zkušební provoz psího útulku ve Vlčovicích (25 kotců s
výběhem, z toho 20 kotců pro ustájení, 3 kotce pro psy v karanténě, 2 kotce příjmové +
hospodářská budova se skladem krmiv a veterinární ošetřovnou, kafilerní box pro
uhynulá zvířata).
Provozovatelem psího útulku je městská policie. Strážníci zajišťují odchyt
toulavých, opuštěných a ztracených zvířat, návrat majiteli, je-li zjištěn, a následnou péči
v útulku. Pomocí sdělovacích prostředků jsou psi nabízeni novým zájemcům. V roce
1997 útulkem prošlo celkem 95 psů, z toho 12 bylo vráceno původním či předáno
novým majitelům.
Náklady na stavbu psího útulku ve výši 2 471 tis. Kč byly z 50 % hrazeny z
rozpočtu města Kopřivnice a z 50 % z rozpočtu města Nový Jičín.
Útulek slouží pro umístění psů z obou měst a je rovněž využíván jako psí hotel.
Provozní náklady v roce 1997 činily 115,1 tis. Kč.
b) Vyhlášky
Ve vztahu k řešení problematiky zvířat byly v roce 1997 zpracovány novely dvou
vyhlášek. Platí od 1. 1. 1998.
Vyhláška o chovu zvířat je rozšířena o podmínky pro užívání psího útulku a
podmínky pro chov nebezpečných zvířat.
Vyhláška o místních poplatcích ze psů zvyšuje poplatky, rozšiřuje možnosti získání
úlev nebo osvobození od jejich platby (označení psa mikročipem, kastrace).

8. Ekologická výchova
a) Akce pro širokou veřejnost a děti kopřivnických škol:
* besedy pro školy i veřejnost o životním prostředí (témata: národní parky v USA,
globální problémy lidstva, hory a pouště Alžírska)
* oslavy Dne Země 22. 4. za široké účasti žáků (800 dětí z mateřských a základních
škol Kopřivnice a místních částí), ekojarmark, výstava dětských prací s ekologickou
problematikou Kopřivnice a okolí (obrázky a slohové práce)
* předávání informací, kontaktů a nabídek účasti na seminářích kopřivnickým školám
b) Středisko ekologické výchovy Hájenka:
* návrh občanského sdružení BLUD na zřízení centra využití volného času dětí a
mládeže a netradiční způsob výuky v přírodě
(založení střediska ekologické výchovy pro děti mateřských a základních škol,
víkendové pobyty pro středoškoláky, letní tábory)
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* hledání vhodného zázemí pro realizaci projektu - vytipování objektu hájenky
v Janíkově sedle
* městské zastupitelstvo schválilo odkoupení objektu hájenky (za 650 tis. Kč)
* zkušební provoz centra zahájen v září 1997
9. Americké mírové sbory
Od září 1995 do června 1997 pracovala na odboru životního prostředí městského
úřadu slečna Michelle Tucker, dobrovolník Amerických mírových sborů.
Během svého působení organizovala nebo se podílela na organizaci akcí místního,
ale i celostátního, významu. K nejvýznamnějším akcím roku 1997 patří:
* pokračování spolupráce kopřivnických škol na mezinárodním projektu GLOBE,
* organizace literární soutěž Essay Contest psané v angličtině pro žáky středních škol
v rámci severní Moravy na téma „postavení žen ve společnosti“
(67 účastníků, z 20 vyhodnocených bylo 7 z kopřivnických škol)
* založení a organizace „malé ligy“ baseballu kopřivnických základních škol
(vybavení získáno zdarma z USA v roce 1996)
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X. Š K O L S T V Í
Školská zařízení na území města
MATEŘSKÉ ŠKOLY
Název

počet
tříd

počet
dětí

počet
pedag.

MŠ Zd. Buriana
MŠ Kpt. Jaroše
MŠ Krátká
MŠ Jarní
MŠ Lubina
MŠ Mniší
MŠ Vlčovice
MŠ Francouzská
MŠ Pionýrská *
MŠ I. Šustaly *
MŠ Záhumenní *

3
3
4
3 + 1 sp.
2
1
2
4
3
3
3

72
75
100
79
40
24
40
100
65
75
75

6
6
8
8
3
2
3
8
6
6
6

MŠ Česká *
Spec. MŠ pro děti
s vadami řeči
Dětské centrum +
celkem

3
2

77
16

6
3

8
44 + 1

50
888

15
86

zaměření zájmová činnost
LEGO program, zdravá škola

hudební zaměření
liter. kroužek, spec. odd.
výtvar. kroužek, hudební zaměření

oční oddělení
klub rodičů a dětí
výtvarný kroužek, logopedie, NJ,
hra na flétnu
logopedie
spec. škola pro žáky s více vadami

Pozn.:
K 14. 7. 1997 byla ukončena činnost MŠ Obránců míru, budovu má ve výpůjčce
ZŠ E. Zátopka (umístění 1. tříd)
* - MŠ s právní subjektivitou
+ - DC - 4 oddělení speciální mateřské školy, 2 speciální třídy pomocné školy,
1 odd. přípravného stupně pomocné školy, 1 odd. školní družiny:
pro děti s kombinovanými vadami, tělesně postižené děti, děti se srdečními
vadami, oční, sluchové a řečové poruchy, děti s omezenou hybností, mentálním
postižením, zřízena samostatná rehabilitace, samostatná logopedická část
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ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Název

ZŠ Náměstí

14

364

počet
pedag
+ ext.
19/2

ZŠ E. Zátopka
ZŠ Dr. Horákové
ZŠ Alšova
ZŠ 17. listopadu
ZŠ Mniší
ZŠ Lubina
ZŠ Sv. Zdislavy

27
29
25
30
2
2
8

622
724
622
704
37
32
186

39/1
40
41
36/1
3
3
10/6

9
146

96
3 387

Zvláštní škola
celkem

počet
tříd

počet
žáků

13
204/10

zaměření

zdravá škola,
projekt obecná škola
informatika, jazyky
obecná škola,
občanská škola
-

zaměstnanci
správy
ŠJ
8

8

9
10
6
12
2
2
4

9
9
9
9
1*
1*
1*

3
56

47

Pozn.: * pouze výdej stravy

STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ V KOPŘIVNICI
Střední odborné učiliště
Ředitel: Ing. Antonín Šugárek
Sídlo: Kopřivnice, Husova 1162, tel. 419 50, 479 11
Počet žáků:
Učební obory
I. ročník
101
II. ročník
0 (zavedení 9. tříd v roce 1996/97)
III. ročník
139
IV. ročník
27
Nadstavbové studium
I. ročník
32
II. ročník
28
Večerní nadstavbové studium
III. ročník
30
Celkem
357 žáků
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Střední škola podnikání a managementu
Ředitelka: PaeDr. Marie Rojková
Sídlo:
Kopřivnice, Štefánikova 117, tel. 811 689
Počet žáků: 193

Vyšší odborná škola, střední průmyslová škola a obchodní akademie
(VOŠ, SPŠ a OA)
Ředitel:
Ing. Jaroslav Ponec
Sídlo:
Kopřivnice, Husova 1302, tel. 811 062
Počet žáků: obor strojírenství
92
management strojírenství
52
obchodní akademie
195
dálkové studium
20
vyšší odborná škola
361 (v oborech ek. podniku, management)
* Rodinná škola
117
Celkem
837
* Pozn: K 1. 7. 1997 došlo v rámci optimalizace sítě středních škol ke sloučení Rodinné
školy s VOŠ, SPŠ a OA. Školu postupně ukončí 2 třetí ročníky a 3 čtvrté ročníky.

STŘEDNÍ ŠKOLY CELKEM

1 387 žáků

Střední školy v roce 1997 ukončilo s vyznamenáním 122 studentů.

VÝVOJ POČTU ŽÁKŮ V MŠ, ZŠ, SŠ
rok
1995
1996
1997
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MŠ
1 042
1 005
888

ZŠ
3 045
3 396
3 387

SŠ
1 883
1 470
1 387
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OSTATNÍ ŠKOLSKÁ A ZÁJMOVÁ ZAŘÍZENÍ
ZUŠ Zdeňka Buriana
Ředitelka: Hana Vyhlídalová
Sídlo:
Kopřivnice, Štramberská 294, tel. 721 847
2 pobočky (Štramberk, Rybí)
1 odloučené pracoviště (Lubina)
Obory:
hudební, výtvarný, taneční
Počet pedagogů: 19 interních, 18 externích
Počet žáků:
700
První soukromá ZUŠ MIS music, o. p. s.
Vznik obecně prospěšné společnosti k 1. 9. 1997 (dříve spol. s r. o.)
Ředitel: Petr Suttner (do 31. 8. 1997 Mgr. Jana Sniehottová)
Sídlo: Kopřivnice, Obránců míru 369, tel. 802 353
Obory: hudební, výtvarný, taneční, literárně-dramatický
Počet pedagogů: 11 interních, 27 externích
Počet žáků:
651
Dům dětí a mládeže
Ředitelka: Hana Růžová
Sídlo:
Kopřivnice, Sokolovská 407
Pobočka: Štramberk
60 kroužků, z toho 10 probíhá v klubu Kamarád
Počet zaměstnanců: 6 interních, 60 externích
Počet žáků:
910
Kulturní, vzdělávací a zábavné akce ZŠ a DDM
* Den dětí
* Petrklíč - recitační soutěž
* Den země
* Akce pro malé děti - S mámou na Kletné
* Soutěž ke dni spořivosti
* O mnišanskou tenisku (akce malotřídky v Mniší)
* Miss poupě ’97
* Maškarní bály
* Poslední zvonění
* Vánoční besídky
* Podzimní den
* Letní tábory
* Dušičkové show
* Výtvarná soutěž k otevření nového Tech. muzea
* Mikulášovo show
(ZUŠ)
* Čertovský den
* Zpívání koled
* Muzikál (MIS music)
* Andělský den
* Hon na Široka
* Exkurze žáků na MÚ
* Víkendy pro mládež (DDM)
(program Komunikující město)
* Auto-modelářská soutěž
* Letecko-modelářská soutěž
* Zájezdy za poznáváním
* Zájezdy za kulturou
* Turistické výlety
* Turnaj v minikopané
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Přehled vynaložených nákladů na údržbu školských zařízení
Náklady na opravy, udržování a zlepšení technického stavu budov činily v roce
1997 celkem 4 713,4 tis. Kč.
Opravy jsou prováděny ze dvou úrovní:
1. z úrovně zařízení ředitelem školy
* na tyto akce na školách a mateřských školách bylo vynaloženo
3 086,6 tis. Kč
2. z úrovně města prostřednictvím odboru školství a MSR tzv. jmenovité
akce, z nichž mezi nejvýznamnější v roce 1997 patřily:
* oprava a sanace sklepů, oprava střechy a atiky na MŠ Z. Buriana
94,9 tis. Kč
* oprava střechy na MŠ Krátká
312,3 tis. Kč
* generální oprava vodoinstalace na Speciální MŠ ul. Sokolovská
11,5 tis. Kč
* stavební úpravy na Dětském centru
49,3 tis. Kč
* stavební úpravy školní budovy na ul. Obránců míru
(přestavba z MŠ na ZŠ)
458,8 tis. Kč
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XI. KULTURA
1. KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA
Kulturní dům Kopřivnice
Provozovatel:
Ludvík Moravia, s. r. o.
Ředitel:
Lubomír Sazovský
Sídlo:
Kopřivnice, Obránců míru 386
Počet zaměstnanců: 37 v hlavním pracovním poměru
Realizováno:
143 vlastních akcí,
spolupráce a technické zabezpečení dalších 17 akcí
druh akce

divadla

koncerty

počet akcí

18

23

spol. zábava
(ples, disco)
52

přednášky
beseda, film
7

pořady
pro děti
43

Kino Kopřivnice
do 10/97 v provozu kino na ul. Štefánikově
Majitel: manželé Šubjákovi
Informace o provozu nebyly poskytnuty
v 10/97 otevřeno nové kino, které je součástí nového kulturního domu
Provozovatel:
Ludvík Moravia, s. r. o.
Uskutečněno 100 představení.
Počet návštěvníků:
cca 5 000
Největší návštěvnost: Ztracený svět
Klub Nora
Provozovatel:
Vítězslav Váňa
Sídlo:
Kopřivnice, Záhumenní 1151
Počet návštěvníků: kolem 10 000
Počet akcí:
110 viz tab.

počet akcí

rockové
koncerty
35

rock a
technopárty
42

poslech.
večery
18

videoprojekce
filmy
13

přednášky
2

Akce mimo klub:
* IV. Letní rockové šlahouny - kolem 2 500 návštěvníků
* Štramberkování (3x koncert, 2x divadlo)

43

Ročenka města Kopřivnice 1997
Katolický dům
Majitel:
Katolická beseda
Sídlo:
Kopřivnice, Štramberská 378
Počet akcí: 183
(51 kulturních - 25 pořádaných katolickou besedou, 3 jazykové kurzy,
taneční kurz, kurz manželství a rodičovství)
Muzeum Fojtství
Majitel:
Vedoucí:
Sídlo:
Počet zaměstnanců:
Počet návštěvníků:
Příjmy za r. 1997:
Počet akcí:

TATRA, a. s.
Jiří Tichánek
Kopřivnice, Záhumenní 1
5
6 004
65,3 tis. Kč
74

Výstavy v roce 1997:
1. Kniha v proměnách staletí
2. Cestou Hanzelky a Zikmunda na vozech TATRA
3. Automobily TATRA v modelech
4. Za potomky Ignáce Schustaly aneb Texas - země osamělé hvězdy
5. 115 let založení vagónky v Kopřivnici
Technické muzeum
Rok 1997 byl rokem realizace záměru města a automobilky TATRA, a. s.,
vybudovat nové Technické muzeum. Stavba byla zahájena 1. 3. 1997, kolaudace
proběhla 29. 9. 1997. Exponáty ze stávajícího muzea byly přemístěny během měsíců
srpna a září.
Muzeum bylo slavnostně otevřeno při příležitosti 100. výročí výroby prvního
osobního automobilu značky TATRA ve dnech 3. a 4. 10. 1997.
Majitel:
město Kopřivnice, TATRA, a. s., v pronájmu
exponáty majetkem TATRA, a. s.
Ředitel:
Ing. Lumír Kaválek
Sídlo:
Kopřivnice, Obránců míru 386
Počet zaměstnanců: 13
Počet návštěvníků: 89 600 (z toho v novém muzeu 25 526)
Příjmy za r. 1997: informace nebyly poskytnuty
Od 1. 9. 1995 je muzeum Fojtství a Technické muzeum členem Asociace muzeí
a galerií ČR.
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Městská knihovna
Provozovatel:
od 12/97 Kulturní dům Kopřivnice, p. o.
(dříve součást struktury MÚ)
Vedoucí:
Dagmar Thomková
Sídlo:
Kopřivnice, Sokolovská
Pobočky:
knihovny v místních částech Lubina, Mniší, Vlčovice,
dětská knihovna (do 6/97 ul. Školní, od 9/97 ul. Francouzská
v budově klubu Kamarád)
Počet zaměstnanců: 10, z toho 3 pracovníci v místních částech

Počet registrovaných čtenářů:
Návštěvnost:
Výpůjčky celkem:
Výpůjčky periodik:

ul. Sokolovská + míst. části
2 981
28 356
138 901
13 997

dětská knihovna
329
2 463
8 192
847

Kulturní a vzdělávací akce: 46 (besedy pro děti, výstavy, soutěže)
Kulturní dům Kopřivnice, p. o.
založení:
11. 7. 1997
Ředitel:
Ing. Stanislav Schäfer
Sídlo:
Kopřivnice, Obránců míru 386
Počet zaměstnanců: 10
Zajišťuje provoz a správu kulturně-osvětových zařízení města.

2. ZÁJMOVÉ ORGANIZACE
Městský dechový orchestr
Počet členů: 60
Nejvýznamnější akce:
- účast na evropském festivalu v Polsku
- koncertování v partnerském městě Myszkow (Polsko)
Pěvecké sdružení Kopřivnice
Počet členů: 55
Nejvýznamnější akce:
- přehlídka pěveckých sborů 28. 10. 1997 v kostele sv. Bartoloměje v Kopřivnici
- koncertování v partnerském městě Trappes (Francie)
- účast na mezinárodním festivalu „Slezský trojok“ v Bialsku-Bialei v Polsku
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Sdružení členů a přátel Tanečního souboru Zdeňky Havlové
Počet členů: 20
Nejvýznamnější akce:
- účast na 5. mezinárodním folklorním festivalu v Luanco (Španělsko)
Devětsil - folková skupina
Počet členů: 7
Nejvýznamnější akce:
- natočení profilového pořadu „Toulavé boty“
- vydání první kazety „Povídali, že sem ...“
- samostatné koncerty na hradech Helfštýn, Hukvaldy, Starý Jičín ...
Clan - soubor scénického tance
Počet členů: 10
Nejvýznamnější akce:
- účast na regionální přehlídce scénického tance v Myronově divadle v Ostravě
- účast na mezinárodní dílně v Ústí nad Orlicí
YUM - taneční skupina
Počet členů: 20 tanečníků, 18 manekýnek
Nejvýznamnější akce:
- Miss poupě Kopřivnice
- Miss Dívka Nový Jičín
- Motýlek ’97
Sdružení loutkového divadla - soubor Rolnička
Počet členů: 15
Nejvýznamnější akce:
- vítěz krajské přehlídky loutkohereckých souborů v Opavě, Jeseníku
- účast na národní přehlídce l. souborů v Chrudimi
- účast na festivalu Čechova Olomouc
- organizace festivalu loutkových divadel Kopřivěnka
Sdružení mladých loutkářů souboru Schůdky Kopřivnice
Počet členů: 24
Nejvýznamnější akce:
- účast na festivalu Loutka ’97 (Frýdek-Místek)
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Step klub Kopřivnice
Počet členů: 11
Nejvýznamnější akce:
- účast na Mistrovství republiky ve stepu v Brně

3. KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A VZPOMÍNKOVÉ AKCE
(pořádané městem Kopřivnice)
31. 1. 1997
- VI. Velký obecní ples
2. 3. 1997
- 5. výročí vydávání Kopřivnických novin
7. 3. 1997
- vzpomínková slavnost ke 147. výročí narození T. G. Masaryka a ke 100. výročí první
návštěvy T. G. Masaryka v Kopřivnici (za účasti ministra vnitra Jana Rumla, zástupce
Kanceláře prezidenta republiky Jaroslava Šafaříka, ředitele Rádia Svobodná Evropa
Pavla Pecháčka a starostů okolních měst)
28. - 29. 3. 1997
- velikonoční jarmark s doprovodným programem
1. 5. 1997
- májová veselice (s ukázkou lidových zvyků spojených se stavěním máje)
20. 6. 1997
- Poslední zvonění (rozloučení se žáky 9. tříd)
24. 8. 1997
- kopřivnická pouť (slavnosti, kulturní program před KDK)
4. 10. 1997
- slavnostní otevření nového Technického muzea
28. 10. 1997
- vzpomínková akce k 79. výročí vzniku samostatného Československa
(vystoupení Pěveckého sdružení Kopřivnice u pomníku T. G. M. a slavnostní koncert
v kostele sv. Bartoloměje)
5. 12. 1996
- Mikuláš (setkání dětí s Mikulášem, andělem a čerty)
- mikulášský jarmark
15. - 20. 15. 1997
- vánoční jarmark
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4. AKCE KONANÉ V RÁMCI MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
a) akce konané v Kopřivnici
13. - 18. 4. 1997
- přijetí dětí (výtvarníků) z Trappes (společná práce s dětmi ze ZUŠ Z. Buriana,
návštěva kulturních památek v širokém okolí, vernisáž výtvarných prací v KDK)
24. - 27. 4. 1997
- návštěva učitelů ze Zwönitz
25. 4. - 2. 5. 1997
- zahraniční novináři v regionu
7. - 18. 7. 1997
- mezinárodní tábor dobrovolné práce (práce v kopřivnických lesích, sportovních
zařízeních, restaurační práce na hradě Šostýn za účasti 11 studentů - Francie,
Španělsko, Finsko, Turecko, Nizozemí)
8. - 21. 7. 1997
- letní rekreace dětí z polského města Myszkow
20. - 29. 7. 1997
- letní rekreace dětí z německého města Zwönitz
20. - 25. 8. 1997
- mezinárodní fotbalový turnaj žáků z partnerských měst (Trappes, Zwönitz,
Castiglione del Lago, Myszkow)
- podpis partnerské smlouvy mezi Kopřivnicí a Castiglione del Lago a Kopřivnicí a
Myszkowem, setkání oficiálních delegací partnerských měst)
26. - 1. 11. 1997
- návštěva učitelů z Trappes
b) akce konané v partnerských městech
20. - 22. 1. 1997
- jednání ve Zwönitz (dohodnutí výměnných akcí pro rok 1997)
23. - 30. 3. 1997
- pracovní stáž architekta města a zaměstnanců majetkové správy města
ve francouzském Trappes
13. - 14. 6. 1997
- oficiální návštěva v polském Myszkowě (sjednání akcí pro rok 1997)
účast Městského dechového orchestru, který vystoupil v rámci tamních oslav
5. - 9. 6. 1997
- oficiální delegace navštívila Zwönitz
27. - 30. 6. 1997
- kulturní „delegace“ ve Zwönitz (vystoupení v rámci místních oslav)
21. 7. - 30. 7. 1997
- letní rekreace kopřivnických dětí ve Zwönitz
28. 9. - 3. 10. 1997
- studenti kopřivnické SPŠ a OA navštívili Zwönitz
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10. - 17. 12. 1997
- oficiální návštěva ve francouzském Trappes, koncertní vystoupení Pěveckého sdružení
Kopřivnice

5. PÉČE O PAMÁTKY
V roce 1997 byly provedeny restaurátorské, záchovné a archeologické práce na
těchto městských památkách:
* Šostýn
* Šustalova hrobka
* Váňův kříž (na ul. Záhumenní)
* kříž na Sýkorci
* areál starého hřbitova
Náklady celkem: 200,9 tis. Kč.
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XII. MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Pod město Kopřivnice - městský úřad patřilo od 7/1995 do 31. 12. 1997.
Sídlo: Kopřivnice, Obránců míru 368, tel 721 600, 721 488
Hlavní zaměření:
Shromažďování, přesné a rychlé podávání informací:
* o službách, firmách, výrobcích, institucích ve městě a okolí
* o kulturním, společenském a sportovním dění ve městě a okolí
(včetně předávání informací médiím a institucím)
* turistických (historie, kultura, folklor, přírodní zvláštnosti, turistické trasy
včetně cyklostezek, sport, ubytování, stravování apod.)
* sběr a aktualizace informací v databance informačních center, předávání na ostatní IC
a Agentuře regionálního rozvoje Ostrava
Pozn.: Veškeré informace jsou zpracovávány i za město Příbor.
Propagace:
* firem, institucí, hotelů, cestovních kanceláří
* cestovního ruchu (spoluprací s ostatními informačními centry, cestovními
kancelářemi a dalšími subjekty cestovního ruchu, prezentace na výstavách
a veletrzích)
* zajišťování výroby a prodeje propagačních materiálů
(map, publikací, videokazet, upomínkových předmětů - pro turisty i potřeby města)
Spolupráce:
* s Kulturním domem Kopřivnice
* při akcích pořádaných městem
Některé výstupy činnosti r. 1997
* materiál pro stánek Regionu Beskydy na veletrhu cestovního ruchu GO ’97 v Brně
* materiál pro stánek Regionu Beskydy na veletrhu cestovního ruchu
Holiday World ’97 v Brně
* pohlednice nově otevřeného technického muzea v Kopřivnici
* podklady a vydání leporela „Kopřivnice“
* Letní příměstský tábor dětí - pomoc při zabezpečení prázdninové akce pro děti
- 6 - 8/97
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Statistika MIC 1. 1. - 31. 12. 1997

osobně
telefonicky

všeobecné
5 663
5 725

informace
turistické
1 293
268

kulturní
4 687
3 952

denní průměrný počet zákazníků: 83
Rozpočet MIC (v tis. Kč)

příjmy
výdaje
propagační výdaje

plán
30,0
515,0
0,0

skutečnost
82,6
478,9
78,0
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XIII. SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ
Sociální věci
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kopřivnice
rok
1995
1996
1997

vyplaceno na dávkách (tis. Kč)
22 700
17 700
18 700

počet klientů
1 727
1 622
1 492

Městská zařízení
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice
(příspěvková organizace zřízená městem za účelem provozování soc. služeb pro
různé skupiny obyvatel a správu domů, v nichž jsou tyto služby provozovány)
Ředitelka: Alena Dvořáková
sídlo
Dům s pečovatelskou službou (DPS)
Masarykovo nám. 650
Dům s pečovatelskou službou
Česká 320

kapacita
27 bytů z toho
102 bytů z toho
bezbariérové

V DPS poskytována komplexní: pečovatelská služba
ošetřovatelská péče
rehabilitační péče
Azylový dům
sídlo: Horní 1114

kapacita: 16 míst pro muže
4 místa pro ženy

- poskytuje dočasné ubytování osobám bez přístřeší
- sociálně právní poradenskou činnost
- pomoc při hledání vhodného zaměstnání a řešení bytové situace
V tomto zařízení je zajištěn nepřetržitý provoz.

52

24 2+1
3 1+0
4
25 1+1
73 1+0

Ročenka města Kopřivnice 1997
Domov pro matku a dítě v tísni - Azylový dům MALINA
Tyršova 1015
Zřizovatel a provozovatel: HALINA, o. p. s., Praha, Prosecká 367/20
Zahájení provozu: 3. 10. 1997
Základní služby: ubytování, sociálně poradenská pomoc, pomoc při návratu do
původního prostředí, příp. umístění mimo vlastní rodinu
Součástí služeb terapeutická činnost a externě zajišťovaná pomoc psychologa.
Služby AD MALINA jsou poskytovány pro děti a matky s dětmi z okresu Nový
Jičín, výjimečně z nejbližšího regionu.
Dokonce roku využilo služeb AD MALINA 5 matek a 9 dětí.
Klub Kamarád
* projekt, který vznikl v rámci Komplexního programu prevence kriminality ve městě
Kopřivnice (viz kap. XV. Program prevence kriminality)
Sídlo:
Francouzská 1181
Zahájení provozu: 28. 11. 1997
Provozní doba:
Po - So 13.00 až 18.00 hodin
Provozní náklady: město Kopřivnice
Participující subjekty v oblasti volnočasových aktivit pro děti a mládež a matky na
mateřské dovolené:
* Dům dětí a mládeže Kopřivnice
- mateřské centrum Klokan
- kroužky, jazykové kurzy, cvičení pro děti a mládež
- klub pro středoškoláky
Zdravotnictví
Městská zařízení
Jediné zdravotnické zařízení provozované městem - jesle ul. Francouzská - byly
zrušeny k 30. 6. 1997
(z důvodu dlouhodobě nevyužité kapacity jeslí a vysokých finančních nákladů
v přepočtu na jedno dítě).
Nestátní zdravotnická zařízení
1. Soukromá poliklinika MUDr. R. Babince
* poskytuje naprostou většinu zdravotnických služeb, služby v roce 1997
rozšířeny o pracoviště plastické chirurgie
2. Privátní zařízení ambulantní péče
* lékaři praktičtí, dětští, zubní
3. Lékárenský provoz (3 lékárny + prodejna zdravotnických potřeb)
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XIV. TĚLOVÝCHOVA, SPORT
1. Správa sportovišť Kopřivnice, p. o.:
Ředitel:
Ing. Milan Gilar
Sídlo:
Kopřivnice, Masarykovo náměstí 540
Počet zaměstnanců: 26
Majetek spravovaný firmou SpSk v roce 1997 - viz XIV. Hlavní sportovní zařízení
Výčet majetku:
krytý bazén
letní koupaliště
letní stadion
zimní stadion
lyžařský areál
tenisový areál
hřiště Vlčovice

návštěvnost v roce 1997
140 000
41 170
45 000
180 000
5 000
16 000
-

2. Sportovní kluby - struktura organizovanosti
2. 1. Asociace sportovních klubů Kopřivnice:
Ředitel:
Evžen Knězek
Sídlo:
Náměstí T. G. M. 540, Kopřivnice
Počet členů: 1 376 v 16 sportovních klubech * ASPV (Asociace sport pro všechny - sportovní pohybová výchova)
* Klub pěší turistiky
* Klub vodní turistiky
* Klub cykloturistiky
* Atletika
* Badminton
* Karate
* Vzpírání
* Sportovní gymnastika
* Stolní tenis
* Šachy
* Kulturistika
* Nohejbal
* FSC - krasobruslení
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* CykloArt Bike Club
* Turistický klub mládeže
2. 2. Samostatné kluby:
* AVZO
* Tenis klub Kopřivnice (103 členů)
* Tenis klub Vlčovice (25 členů)
* FC Kopřivnice
* Klub volejbalu
* Plavecký klub Kopřivnice (92 členů)
* Klub vodních sportů Skokan
- v roce 1997 plaveckou školu absolvovalo cca 3 200 dětí z MŠ a ZŠ
- sportovnímu plavání se věnovalo cca 250 dětí
* SKI klub (69 členů)
* Maraton klub (23 členů)
* TJ Sokol Kopřivnice (123 členů)
* TJ Sokol Mniší
* TJ Sokol Vlčovice
* Jóga (150 členů)
* HC ADELARD Kopřivnice - lední hokej - II. liga
(240 členů, regionální přebor I tř. dospělých, I. liga juniorů, I. liga žáků)
* Klub malé kopané
* Klub házené Kopřivnice
(280 členů, 10 družstev hrajících v soutěžích)
* Školní sportovní klub při ZŠ 17. listopadu
(141 členů, atletika, baseball, sportovní gymnastika, kopaná, volejbal)
* Darts klub (šipky)
* DC Bourbon (šipky)
* Auto klub plochá dráha Kopřivnice
* Autokros
* Minigolf
* Hokejbal
* LC Kondoři Kopřivnice (17 členů) - paraglindig
* FC Vlčovice - Mniší (83 členů)
* Junák (80 členů)
* Pionýr Obránců míru Kopřivnice (89 členů)
* TJ Spartak Lubina
* JUDO
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3. Hlavní sportovní zařízení

Správce
krytý bazén

bazén 25 m + dětský bazén, sauna, masáže, bar

letní koupaliště plavecký bazén 50 m, bazén pro neplavce 50 m,
dětský bazén, hřiště na plážový volejbal, tobogan,
minigolf, restaurace a rychlé občerstvení
letní stadion
travnatá fotbalová plocha, škvárové hřiště,
lehkoatletická dráha, plochodrážní ovál
zimní stadion
krytá ledová plocha, dvě tělocvičny, vzpírárna,
stolní tenis, fitcentrum, občerstvení
lyžařský areál
lehká a střední přírodní sjezdovka (celková délka
tratí 900 m, nadmořská výška 540 - 690 m n.
m.),
běžecká trať (4 km), lyžařská chata
tenisový areál
antukové tenisové kurty, tenisová hala, cvičná
stěna
areál házené
asfaltové hřiště, antukové hřiště
hala házené
hala
odborného
učiliště
hřiště Vlčovice
hřiště Lubina

krytá hala, fitcentrum, sauna
krytá hala pro sálové sporty

hřiště Mniší

travnatá fotbalová plocha

přehrada
Větřkovice

koupání + vodní sporty, rybaření, občerstvení
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travnatá fotbalová plocha, dva tenisové kurty
travnatá fotbalová plocha

SpSk

Návštěvnost
v roce ’97
140 000

SpSk

41 170

SpSk

45 000

SpSk

180 000

SpSk

5 000

SpSk

16 000

Klub házené
Kopřivnice
ZŠ E. Zátopka
SOUS
Kopřivnice

20 000

SpSk
TJ Spartak
Lubina
Osvětová
beseda Mniší
Lubina Tour,
s. r. o.

25 000
26 000

nesleduje se
4 700
5 000
20 000
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4. Nejdůležitější akce pro veřejnost
pořadatel
ASK TATRA

Klub házené

Plavecký klub
KVS Skokan

Maraton klub
Barum rally Zlín
Tatra Veteran Car
Club

akce
mistrovství ČR žen ve sportovní gymnastice
3. ročník Grand Prix v badmintonu
Velká cena Superioru v krasobruslení
24 hodin Lichnov - cyklomaraton
Městská liga v ledním hokeji - Moravasport Cup
Národní pohár v karate
Oblastní přehlídka pódiových vystoupení
Kopřivnice - Vídeň - Kopřivnice (cykloturistická akce
k 100. výročí výroby os. automobilů TATRA)
36. ročník mezinárodního turnaje mužů O pohár Tatry
6. ročník mezinárodního turnaje mladšího dorostu
O pohár zastupitelstva města Kopřivnice
3. ročník mezinárodního turnaje staršího dorostu Gala Cup
II. ročník Poháru města Kopřivnice a Velké ceny Foto Morava
Příměstský tábor
Plavecká štafeta 50 x 50 m
Vánoční výlov kapra
Meziokresní přebor v plavání
4. ročník Lašské běžecké ligy
etapa Barum rally (rychlostní zkouška na polygonu a. s. Tatra)
Mezinárodní rally ke 100. výročí Tatry - (XXVIII. jízda
Beskydami a XIV. Ročník Memoriálu zms. Josefa
Veřmiřovského
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XV. ROZVOJOVÉ PROGRAMY, AKTIVITY MĚSTA
I. Strategické plánování ekonomického rozvoje
V roce 1997 komise pro strategický rozvoj Kopřivnice pokračovala v plnění
strategických úkolů ve 4 pracovních skupinách ve čtyřech klíčových oblastech:
* činnost Centra podnikání a rozvoje v Kopřivnici
* spolupráce města s Klubem podnikatelů (programy asistence malým a středním
kopřivnickým podnikatelům...)
* vytvoření efektivního komunikačního systému za účelem zlepšení kvality
podnikatelských aktivit kopřivnických podnikatelů
* pokračování zavedených strukturovaných návštěv podniků a firem s cílem
podporovat je tak, aby v regionu setrvaly a rozrůstaly se
* práce na projektu Hospodářského parku
2. Centrum města, image, identita
*

*
*
*

v rámci záměru zlepšení image Kopřivnice jako moderního města orientovaného na
budoucnost pro podnikatele a společnost byla dokončena stavba kulturního domu
v centru města. Kulturní dům spolu s unikátním automobilovým muzeem byl
slavnostně otevřen 4. října 1997
podpora a rozvoj kulturních a sportovních aktivit nadregionálního významu
funkční public relations, zaměřené na posílení image Kopřivnice a práce
na prezentaci města na internetu
prezentace významných sportovních akcí (Správa sportovišť Kopřivnice)
3. Silniční dopravní systém

*

vypracován projekt průjezdu tranzitní dopravy městem
4. Turistika

*
*
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spolupráce s jinými subjekty při přípravě založení cestovní kanceláře, která by se
zabývala výhradně dovozem turistů do regionu
postupný rozvoj služeb návštěvníků ve spolupráci se subjekty z komerční
i nekomerční sféry
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II. Program prevence kriminality
Po úspěšném zařazení Kopřivnice v roce 1996 mezi prvních devět měst vybraných
do celostátních projektů prevence kriminality, se město ucházelo v roce 1997 opět o
zařazení do tohoto celostátního projektu. Kopřivnice byla jedním z třiceti měst, která
předkládala „Komplexní součinnostní programy prevence kriminality“.
Z předložených třinácti dílčích projektů bylo vybráno devět. Celkově vynaložené
prostředky činily 1 980 239,- Kč, přičemž stát projekty financoval částkou 1 552 805,Kč.

Název projektu

Prevence kriminality v Kabelové televizi Kopřivnice
Areál skateboardových sportů a kolečkových bruslí
Humanizace sídliště Sever: klub Kamarád
Bezpečná rodina
Zefektivnění práce MP - pořízení služebních psů
Zabezpečení školských zařízení
Klub mladých při DDM Kopřivnice
Strukturované monitorování rizikových jedinců a jevů
- základ úspěšné prevence kriminality
Školení manažerů prevence kriminality
* celkem vynaložené náklady včetně roku 1998

celkově
vynaložené
prostředky
154 000
1 001 291 *
310 395
167 000
44 944
132 804
84 000

dotace
MV

příspěvek
obce

138 000
750 000
205 000
150 000
40 000
117 000
75 000

16 000
251 291
105 395
17 000
4 944
15 804
9 000

78 000
7 805

70 000
7 805

8 000
-

Projekt Prevence kriminality v Kabelové televizi Kopřivnice - série šesti publicistickodiskuzních pořadů pod společným názvem Na šikmé ploše. Všechny díly byly na velmi dobré
úrovni a setkaly se se značným ohlasem diváků.
Jednotlivé besedy byly zaměřeny na aktuální problémy dnešní doby, jako je gamblerství,
alkoholismus mladistvých, šikana... Besed se účastnili odborníci na konkrétní problematiku. Každé
besedy se účastnila veřejnost prostřednictvím telefonu a mohla vznést připomínky či dotazy.
Besedy v premiéře byly odvysílány v celkovém rozsahu 7 hodin. Reprízy pak obsahovaly celkem
50 hodin vysílacího času.
Na realizaci skateboardového areálu byla sjednána smlouva se Severomoravskou stavební
společností, s. r. o., na základě řádného výběrového řízení. Areál je postaven včetně překážek,
výsadba zeleně bude provedena až na jaře 1998. K provozu hřiště jsou stanoveny konkrétní
podmínky účasti každého návštěvníka v tomto areálu (povinnosti návštěvníka, vybavení, provozní
doba...).
Hřiště je provozováno nově vzniklým klubem Kamarád, který funguje pod přímou správou
manažera prevence kriminality ve městě a veškeré vybavení je majetkem města Kopřivnice, odboru
sociálních věcí městského úřadu. Areál má svůj každodenní dozor a dohled, zajištěný na základě
smluvního vztahu pracovníkem v civilní službě. Klub Kamarád, který provozuje přilehlou budovu,
poskytuje návštěvníkům areálu místnost - šatnu a klubovnu nově připravovanému klubu In-line
sportů.
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Spolu s klubem Kamarád je vytvořeno centrum volného času dětí a mládeže na sídlišti
Sever, které se těší velkému zájmu dětí. V klubu Kamarád byl zahájen provoz 1. 12. 1997. Klub je
vybaven stolním fotbalem a biliárem (k dispozici za poplatek) a pingpongovými stoly a množstvím
společenských her (k dispozici zdarma). Součástí klubu je mimi ’Bar’ (možnost zakoupení nealko
nápojů, oplatků, čaj zdarma). Denně navštíví klub cca 50 dětí. Provozní doba je denně mimo
neděli od 13.00 do 18.00 hodin.
Projekt Bezpečná rodina byl realizován ZŠ na ul. 17. listopadu. Cílem projektu bylo upevnit
funkčnost rodiny tak, aby rodiče trávili se svými dětmi co nejvíce volného času. Stanovený cíl byl
naplňován formou odborných přednášek psychologa, her, recesních soutěží a sportovních klání. Na
konci každého turnusu vyplňovali jeho účastníci dotazník.
S kladným ohlasem se setkalo zřízení malé odborné knihovny pro rodiče a pedagogy.
Z dotace byla zakoupena potřebná odborná literatura, která by měla být rodičům nápomocná při
zvládání výchovných problémů a výuky ve škole. Největší přínos je spatřován v tom, že rodiče si
uvědomili, že se stali „rodiči na celý život“.
Zefektivnění práce městské policie (MP). V měsíci červnu a srpnu byli zakoupeni dva
služební psi s výcvikem a oblečení pro figuranta pro výcvik psů. V současné době jsou psi
používáni především při nočních službách a při větších akcích (např. hokejová utkání, koncerty
apod.)
Zabezpečení školských zařízení na pult MP bylo provedeno na základě smluv s firmou
Eprom a Genova. Firma Eprom doplňovala zabezpečovací prvky v MŠ Česká a Záhumenní a
instalovala kompletně zabezpečovací zařízení na MŠ Jarní. Firma Genova doplňovala
zabezpečovací zařízení v Dětském centru.
Klub mladých při DDM Kopřivnice. Tímto projektem byl osloven široký okruh mládeže
z různých sociálních vrstev a nabídnuty jim aktivity, při kterých mohli zdokonalovat svoji
osobnost, seznámit se s problémem drog a smysluplně trávit svůj volný čas. V průběhu roku bylo
zorganizováno 13 víkendových akcí a 2 letní tábory. Uskutečnění původní nabídky letních akcí
zabránila letní povodeň. Na akcích se vystřídalo 283 evidovaných účastníků. Na každý pátek byl
připravován program, a to od 16.00 - 19.00 hodin - tzv. klubácká činnost.
„Strukturované monitorování rizikových jedinců a jevů - základ úspěšné prevence
kriminality“. Cílem projektu je zajistit, aby Policie ČR průběžně shromažďovala a poskytovala
městu veškeré údaje podle potřeby, podle platné legislativy pro účelnou a plánovanou prevenci.
Kurz pro manažery prevence kriminality byl organizován MV ČR. Kurz obsahoval 64
hodin a témata jako teorie a praxe prevence kriminality, základny manažerských dovedností,
veřejná správa, úkoly Policie ČR a obecní policie. Velmi cenné jsou získané kontakty s manažery
jiných měst.
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XVI. TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA
Sídlo:
Kopřivnice, Štefánikova 58
Ředitel: Karel Březina
Technické služby jsou rozpočtovou organizací města Kopřivnice. Předmětem
činnosti je poskytování služeb pro obyvatelstvo, případně ve vedlejší hospodářské
činnosti poskytování služeb pro právnické a fyzické osoby za úplatu.
Služby pro město:
* zimní a letní údržba, opravy místních komunikací
* údržba veřejné zeleně
* zřizování a údržba dopravního značení
* údržba a opravy veřejného osvětlení
* svoz domovního odpadu
* správa a provoz hřbitova
* provoz veřejných WC
* provoz třídící odpadové linky
* správa lesů
Služby za úplatu:
* autoservis pro osobní vozidla
* práce zemními stroji
* autodoprava
* mycí linka
V roce 1997 pracovalo v Technických službách 87 zaměstnanců (přepočtený počet).

Příjmy a výdaje TS v roce 1997
Příjmy
Výdaje

10 755,8 tis. Kč
28 247,4 tis. Kč
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XVII. KABELOVÁ TELEVIZE KOPŘIVNICE, s. r. o.

Sídlo: Obránců míru 988, Kopřivnice
Ředitel: Ing. Jan Bittner
Kabelová televize Kopřivnice, s. r. o., je obchodní společností a jejím výhradním
vlastníkem je město Kopřivnice. Město řídí firmu prostřednictvím Rady KTK. Rada
kabelové televize má sedm členů.
Nejvýznamnější podnikatelské aktivity v roce 1997:
* provoz kabelové sítě (připojeno 420 nových nových klientů, celkový počet zásuvek
přesáhl 5 000)
* vlastní televizní vysílání:
- zpravodajské relace a publicistické pořady (celkem 55, tj. 2 400 minut vysílání)
- přímé přenosy (odvysíláno více než 60 hodin - cyklus v rámci prevence kriminality,
diskuzní pořady s městskými politiky, přenosy jednání městského zastupitelstva)
- videotext (5 400 hodin, celková doba vysílání včetně repríz - cca 40 000 minut)
- výroba reklamních a propagačních filmů
* prodej zboží
* organizace I. ročníku přehlídky kabelových televizí - Kafka ’97
V roce 1997 nebyla kabelová televize navázána žádným způsobem na rozpočet
města. Veškeré financování provozu a nových investic prováděla z vlastních příjmů.
V roce 1997 pracovalo v Kabelové televizi Kopřivnice 11 zaměstnanců (přepočtený
stav).
Stav funkčních zásuvek v jednotlivých letech a výše měsíčního poplatku
rok
1992
1993
1994
1995
1996
1997
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počet zásuvek
30
1 200
2 300
3 600
4 600
5 000

výše měsíčního poplatku
30
30
30
33
33
39
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PŘÍLOHA
ZHODNOCENÍ STAVEBNÍHO ROZVOJE MĚSTA ZA 7 LET PŮSOBENÍ
MĚSTSKÉHO ÚŘADU V KOPŘIVNICI
Stavební úřad v Kopřivnici vykonává státní správu pro kat. území Kopřivnice,
Drnholec n. L., Vlčovice, Mniší, Závišice.
Odbor rozvoje města vykonává pořizovací činnost územních plánů pro správní
území Kopřivnice, Závišice, Štramberk a Ženklavu.
Počet vydaných územních rozhodnutí pro umístění novostavby:
z toho rodinné domky:
* rok 1991
- 41
4
* rok 1992
- 33
5
* rok 1993
- 45
2
* rok 1994
- 64
1
* rok 1995
- 36
2
* rok 1996
- 46
11
* rok 1997
- 29
9
Počet vydaných stavebních povolení:
* rok 1991
- 207
* rok 1992
- 289
* rok 1993
- 173
* rok 1994
- 182
* rok 1995
- 219
* rok 1996
- 588
* rok 1997
- 445
Počet vydaných kolaudačních rozhodnutí:
* rok 1991
- 149
* rok 1992
- 167
* rok 1993
- 178
* rok 1994
- 149
* rok 1995
- 140
* rok 1996
- 293
* rok 1997
- 440
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V roce 1991 došlo k oddělení stavebního úřadu Kopřivnice na stavební úřad
v Kopřivnici, stavební úřad ve Štramberku.
Období 1990 - 1997 bylo charakterizováno projednáváním a schvalováním nových
územně plánovacích dokumentací, které stanovují v jednotlivých obcích možnosti
stavebního rozvoje a upozorňují na různá ochranná pásma v území. Územní plány jsou
navrhovány s platností cca 12 - 15 let. V roce 1994 byl schválen ÚP města Kopřivnice,
v roce 1995 ÚP Lubiny, Vlčovic a Mniší, v 1996 ÚP Závišic, v roce 1997 ÚP Ženklavy
a Štramberka. Průběžně se projednávají změny a úpravy územních plánů.
Nejzajímavější stavební investice ve městě Kopřivnici za období 1990 - 1998:
* Skládka ve Vlčovicích - kolaudace části skládky rok 1990
* Rekonstrukce mostu v Mniší - kolaudace 1990
* Pekárna Milany - ul. Francouzská - kolaudace 1991
* ZŠ 17. listopadu - kolaudace 1991
* Občerstvení Dakar - ul. Čs. armády - kolaudace 1991
* Stavebniny - ul. Příborská - kolaudace 1991
* Čalounictví - ul. I. Šustaly - kolaudace 1992
* Komerční banka, a. s. - Čs. armády - kolaudace 1992
* VIDA Lubina - kolaudace 1993
* Krytý bazén - ul. Husova - kolaudace 1993
* Dům s pečovatelskou službou - ul. Česká kolaudace 1994
* Restaurace AURA - sídliště Sever - kolaudace 1994
* Stavební úpravy restaurace Morávia - kolaudace 1994
* rekonstrukce objektu Tržnice - kolaudace 1994
* El. magnetické odlučovače popílku v teplárně - kolaudace 1994
* Kamenictví - u hřbitova - kolaudace 1995
* Čerpací stanice pohonných hmot Lubina - kolaudace 1995
* Pekárna - dnes výrobna pizzy na ul. Štramberská - kolaudace 1995
* Cestovní kancelář Mirtour - ul. Čs. armády - kolaudace 1995
* Rekonstrukce bytového domu 770 - staveb. povolení 1996
* Česká spořitelna, a. s., ul. Záhumenní - kolaudace 1996
* Rekonstrukce Domu podnikatelů - kolaudace 1996
* Objekt karosářsko-zámečnické provozovny - ul. Dělnická - stav. povolení 1996
* Rekonstrukce „Chudobince“ na výrobnu vitamín. doplňků - stav. povolení 1996
* Rekonstrukce Základní umělecké školy - ul. Štramberská - kolaudace 1996
* Nová požární zbrojnice v areálu Tatra - kolaudace 1996
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* Rekonstrukce zimního stadiónu - kolaudace 1997
* Rekonstrukce Telefonní ústředny a napojení Kopřivnice dálkovým světelným kabelem
na digitální ústřednu - kolaudace 1997
* Autoservis - ul. Příborská - stav. povol. 1997
* Administrativní budova + dílna - ul. Záhumenní Sudek - kolaudace 1997
* Technické muzeum - kolaudace 1997
* Akuservis - ul. Dělnická - stav. povolení 1997
* Čerpací stanice pohonných hmot Kopřivnice - kolaudace 1997
* Psí útulek v Lubině - kolaudace 1997
* Rekonstrukce bytového domu 1117 - staveb. povolení 1997
* Autoservis - ul. Štramberská - kolaudace 1997
* Servis nákladních automobilů (bývalá požární zbrojnice) - kolaudace 1997
* Servisní škola a praktické učebny (bývalá požární zbojnice) - kolaudace 1997
* Skateboardové hřiště - sídliště Sever kolaudace 1998
* Modernizace tavírny ve slévárně - stav. povol. 1998
* Plynová kotelna v objektu č. p. 243 - (bývalý závodní klub)
- poslední znečišťovatel v centru města - kolaudace 1998
Město Kopřivnice se dále podílelo na dobudování základní technické infrastruktury
v místních částech - plynofikace Lubiny, Vlčovic a zahájení plynofikace Mniší (1998)
* vodovodní přípojky na Pinkavce (1996)
* rekonstrukce kanalizačních šachet a vpustí po Kopřivnici (1997)
* realizace vlakové zastávky v místní části Luhy (1996)
* nové autobusové zastávky v místních částech Lubina a Vlčovice (1997)
Nedostatky ve výstavbě minulých let se snaží částečně napravovat dobudováním
parkovacích a odstavných stání, úpravy veřejných prostranství. Jako příklad uvádíme:
* úprava předprostoru radnice a České spořitelny (1996)
* úprava nástupního prostoru obchodního centra „Kasárna“ (1995)
* předlažba a úpravy veřejného prostranství před „Kachlovkou“ (1997)
* předlažba chodníků a úprava parkovacích stání v centru před Manou
a Centrem podnikání (1996)
* realizace nových odstavných a parkovacích stání na sídlišti Sever (1997)
Přípravné a předprojekční práce v roce 1997 s výhledem realizace a dokončení
v příštích letech:
* kruhový objezd křižovatky ulic Čs. armády a Obránců míru
* zainvestování lokality pro výstavbu rodinných domků a bytových domů Pod Bílou
horou
* Domov důchodců v Kopřivnici
* postupné přebudování Starého závodu Tatry, a. s., na nové městské centrum služeb
a obchodu
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* přípravné práce rekonstrukce ul. Štramberská
* jednání o prodeji pozemků v centru města k doplnění komerčních aktivit ve městě
* realizace průmyslového závodu Draftex, s. r. o., v Lubině
* realizace nové městské knihovny
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