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ÚVOD
Ačkoliv rok 2009, třetí rok zastupitelstva, byl poznamenám důsledky celosvětové hospodářské krize, ani v této
zhoršené situaci jsme nezapomínali na cíle, které jsme si společně stanovili při tvorbě strategického plánu
rozvoje města.
Díky úspěšnému získávání dotačních prostředků z evropských i jiných zdrojů se nám podařilo uskutečnit řadu
konkrétních projektů a opatření. Úspěchem však nejsou pouze realizované investice, ale také posílení
systematické komunikace a partnerství s lidmi, podnikateli a neziskovými organizacemi, jejichž spolurozhodování
o Kopřivnici se stalo nedílnou součástí plánovacích procesů.
Děkuji všem občanům, kteří se s námi přicházejí podělit o své náměty a připomínky a ukazují tím, že jim osud
města není lhostejný. Věřím, že díky naší vzájemné spolupráci má Kopřivnice šanci se dále rozvíjet.

Ing. Josef Jalůvka
starosta města
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VOLENÉ ORGÁNY MĚSTA
Zastupitelstvo města
Nejvyšší samosprávný orgán města zvolený ve volbách na podzim roku 2006 v počtu 21 členů, jehož činnost
bude ukončena na podzim roku 2010 uplynutím volebního období. Zastupitelstvo pracovalo na úkolech, které
vycházely z plánu činností na rok 2009 (podle zákona o obcích) a na úkolech, které vyplynuly z potřeb města.
V roce 2009 se uskutečnilo celkem 6 zasedání ZM a 6 pracovních seminářů ZM, na nichž se zúčastňovalo
zastupitelstvo v tomto složení:
Příjmení a jméno
MUDr. Rudolf BABINEC (do 3. 12. 2009)
Tomáš HRNČÁREK (od 4. 12. 2009)
Mgr. Dagmar JANČÁLKOVÁ
Alois JANEK
Ing. Josef JALŮVKA
Ing. Oldřich JAŠEK
Mgr. Sylva JEŽOVÁ
Milan KAPICA
Robert KASÍK
Ing. Miroslav KOPEČNÝ
Mgr. Zdeněk KRAJČÍR
Vladislav KRYŠKE
RSDr. Karel KUBOŠ
MVDr. Robert LAKOMÝ
Ing. Josef PAVELKA
Dagmar RYSOVÁ
Marie STREITOVÁ
Ing. Jiří SUMBAL
Ing. Lubomír ŠKAPA
Ing. Jaroslav ŠULA
Ivan TELAŘÍK
Jiří TICHÁNEK
Poznámka:
ČSSD
KDU-ČSL
KSČM
ODS
SNK
US-DEU

Navrhující strana
Politická příslušnost

Účast na
zasedáních ZM / seminářích ZM

ČSSD, bezpartijní
ČSSD
ODS
KDU-ČSL
ODS
ČSSD, bezpartijní
ODS, bezpartijní
KSČM
ČSSD
ODS
ČSSD, bezpartijní
ODS
KSČM
SNK, bezpartijní
KSČM
SNK, bezpartijní
ODS
ODS
ODS
KDU-ČSL
NEZÁVISLÍ, bezpartijní
ČSSD

5/2
6/4
5/1
6/6
5/1
5/5
6/6
6/4
6/5
6/5
4/3
5/3
5/0
6/4
6/5
5/3
6/3
6/3
6/5
6/6
6/4

Česká strana sociálně demokratická
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Komunistická strana Čech a Moravy
Občanská demokratická strana
Sdružení nezávislých Kopřivnice
Unie svobody – Demokratická unie
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Nejdůležitější rozhodnutí zastupitelstva města v roce 2009
vydání obecně závazných vyhlášek města Kopřivnice:
• č. 1/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 3/2008 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství,
• č. 2/2009, kterou se na území města Kopřivnice zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje
znečišťování ovzduší,
• č. 3/2009, kterou se na území města Kopřivnice stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných
materiálů,
• č. 4/2009 o stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem Kopřivnice,
• č. 5/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů,
finanční a majetková rozhodnutí, ostatní …
schválení:
• Akčního plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2009–2010,
• Rozpočtových opatření k rozpočtu města Kopřivnice na rok 2009,
• finanční spoluúčasti města ve výši 25 % celkových nákladů na financování realizace akce „Domov pro
seniory v Kopřivnici“ a dále financování realizace objektu Stravovny z vlastních zdrojů,
• Statutu Kopřivnických novin,
• prodeje a výkupu pozemků,
• dohod o přistoupení k závazku,
• Závěrečného účtu města Kopřivnice za rok 2008,
• aktualizace dokumentu Integrovaného plánu rozvoje města – obytná zóna Kopřivnice JIH,
• Rozpočtu města Kopřivnice na rok 2010,
• Poskytnutí dotací např.:
o Obecně prospěšné společnosti RENARKON,
o Obecně prospěšné společnosti SALUS,
o Charitě Kopřivnice,
o Občanskému sdružení Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje,
o Regionálnímu muzeu v Kopřivnici, o. p. s.,
o Pěveckému sdružení Kopřivnice,
o Sdružení přátel. Městského dechového orchestru Kopřivnice,
o Společnosti LUDVÍK MORAVIA, s. r. o.,
o ASK Tatra Kopřivnice,
o FBC Vikings Kopřivnice,
o Klubu volejbalu Tatra Kopřivnice,
o Figure Skating Club Kopřivnice,
o Klubu házené Kopřivnice,
o FC Vlčovice – Mniší,
o Klubu vodního sportu Kopřivnice,
o ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice,
o FC Kopřivnice,
o Hockey Clubu Kopřivnice,
o Tělovýchovné jednotě Spartak Lubina,
o Tenisovému klubu Kopřivnice,
o Základní škole svaté Zdislavy Kopřivnice,
o Pedagogicko-psychologické poradně Nový Jičín, p. o.,
o Svazu skautů a skautek ČR, střediskem Kopřivnice,
o Společnosti RPIC-ViP, s. r. o.,
o na opravu některých společných částí domů města Kopřivnice
o a další
• a jiné
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vzetí na vědomí:
• vyhodnocení plnění „Akčního plánu rozvoje města Kopřivnice na roky 2008–2009,
• zprávy o činnosti Finančního, Kontrolního a Školského výboru ZM Kopřivnice,
• Rozpočtového výhledu města Kopřivnice pro období 2010–2012,
• aktualizovaného Plánu zdraví a kvality života Kopřivnice,
vydává:
• dle § 54 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, „Územní plán Kopřivnice“.

Rada města
jako 7členný výkonný orgán města působila v roce 2009 v tomto složení:
Starosta města:

Ing. Josef Jalůvka

Místostarostové:

Vladislav Kryške
Mgr. Zdeněk Krajčír
Dagmar Rysová

Členové:

Mgr. Dagmar Jančálková
Ing. Oldřich Jašek
Ing. Miroslav Kopečný

Jednání rady se pravidelně zúčastňoval tajemník městského úřadu Ing. Josef Jiřík.
Uspořádání – působnost
Dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva města plnili úkoly v těchto stanovených oblastech:
Působnost starosty Ing. Josefa Jalůvky:
a) Strategické plánování,
b) Evropské záležitosti, mezinárodní vztahy,
c) Vnější vztahy, komunikující město,
d) Marketing a cestovní ruch,
e) Koordinace investičních akcí v regionu.
Působnost 1. místostarosty Vladislava Kryškeho:
a) Rozpočet a finance,
b) Majetek a investice,
c) Rozvoj podnikání,
d) Územní rozvoj,
e) Doprava,
Působnost 2. místostarosty Mgr. Zdeňka Krajčíra:
a) Školství a sport,
b) Místní záležitosti veřejného pořádku,
c) Životní prostředí, vodní a lesní hospodářství a zemědělství,
d) Komunální služby,
e) Tepelné hospodářství,
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Působnost 3. místostarostky Dagmar Rysové:
a) Sociální věci,
b) Zdravotnictví,
c) Prevence kriminality,
d) Bytové hospodářství,
e) Kultura.
Tajemník MÚ: Ing. Josef Jiřík
řídí a kontroluje činnost všech odborů, oddělení městského úřadu.
Rada města jednala podle plánu činnosti, řešila úkoly, které jí ukládá zákon o obcích a další úkoly, vyplývající
z potřeb města.
V roce 2009 se uskutečnilo celkem 29 schůzí Rady města Kopřivnice.
Rada města spolupracovala s těmito výbory a komisemi:
Výbory zastupitelstva města
finanční
kontrolní
školský
Komise zastupitelstva města
pro strategický rozvoj
Komise rady města
pro mezinárodní vztahy
pro prevenci kriminality a protidrogovou prevenci
pro Projekt Zdravé město a Místní Agenda 21
Rada Kabelové televize
Komise místních částí
Vlčovice
Lubina
Mniší
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Předseda
Ing. Miroslav Kopečný
Milan Kapica
Ing. Jiří Sumbal
Předseda
Ing. Josef Jalůvka
Předseda
Mgr. Jarmila Filipová
Pavel Obrátil
Dagmar Rysová
Oldřich Rys
Předseda
Václav Prašivka
Ondřej Raška
Ing. Jan Jalůvka

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
Adresa: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077
DIČ CZ00298077
Datová schránka 42bb7zg
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Kopřivnice
Číslo účtu: 1767241349/0800
Telefon: (+420) 556 879 411
Fax: (+420) 556 812 758
Email: posta@koprivnice.cz
Internetové stránky: www.koprivnice.cz
Organizační uspořádání městského úřadu platné od 1. 1. 2009:
• MANAŽER KVALITY
• INTERNÍ AUDITOR
• ODDĚLENÍ KONTROLY
• ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ
• KRIZOVÝ KOORDINÁTOR
• ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY
• ODBOR INFORMATIKY
• ODBOR VZDĚLÁVÁNÍ A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
• ODBOR ROZVOJE MĚSTA
• ODBOR MAJETKU MĚSTA
• ODBOR FINANCÍ
• ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
• ODBOR PRÁVNÍ
• ODBOR SPRÁVNÍ
• ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
• OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
• ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, PAMÁTKOVÉ PÉČE
• ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
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KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
Bezpečnostní rada města Kopřivnice
Bezpečnostní rada města Kopřivnice byla zřízena starostou města jako koordinační orgán pro přípravu na
krizové situace v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový
zákon) a na základě určení Hasičského záchranného sboru České republiky. Pravidelné jednání bezpečnostní
rady se uskutečňuje alespoň dvakrát v roce (18. srpna, 11. prosince).
Složení bezpečnostní rady:
Jméno
Ing. Josef Jalůvka
Vladislav Kryške
Mgr. Zdeněk Krajčír
Ing. Josef Jiřík
mjr. Ing. Tomáš Melčák
plk. Ing. Tomáš Klos
npor. Bc. Ivan Pilát
Bc. Dušan Bartošák

Funkční zařazení
starosta
místostarosta
místostarosta
tajemník MÚ Kopřivnice
velitel. JSDH Kopřivnice
ředitel. HZS MSK, ú. o. Nový Jičín
vedoucí obvodního oddělení PČR Kopřivnice
krizový koordinátor

Funkce
předseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
tajemník

Bezpečnostní rada určené obce projednává:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zajištění připravenosti správního obvodu obce na krizové situace včetně návrhů opatření,
rozpracování úkolů Krizového plánu Moravskoslezského kraje, uložených hasičským záchranným
sborem kraje,
roční zprávu o stavu prostředků pro varování osob ve správním obvodu určené obce a způsob zajištění
náhradního varování,
plán evakuace osob z ohroženého území správního obvodu určené obce,
zprávu o činnosti a připravenosti složek integrovaného záchranného systému umístěných ve správním
obvodu určené obce,
návrh objemu finančních prostředků v rozpočtu určené obce, vyčleněných k zajištění přípravy na krizové
situace ve správním obvodu určené obce,
informaci o financování krizových opatření ve správním obvodu určené obce při vyhlášeném krizovém
stavu v uplynulém rozpočtovém roce,
způsob seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu
určené obce s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,
způsob shromažďování nezbytných údajů o osobách, které v době krizového stavu přechodně změní
pobyt,
zprávu o hodnocení krizové situace a přijatých opatřeních,
vnější havarijní plán a podmínky nouzového přežití obyvatelstva.

Krizový štáb města Kopřivnice
K řešení mimořádných událostí a krizových situací zřizuje starosta města Kopřivnice, jako svůj pracovní orgán,
Krizový štáb města Kopřivnice.
Krizový štáb města Kopřivnice je pracovním orgánem starosty obce:
•
•
•
•

při koordinaci záchranných a likvidačních prací starostou obce,
k řešení krizových situací a zmírnění jejich následků,
při plnění úkolů orgánů krizového řízení za stavu ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti se
zajišťováním obrany ČR a za válečného stavu,
při cvičeních organizovaných k ověření činností.
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Složení krizového štábu:
•
•

členové Bezpečnostní rady města Kopřivnice,
členové stálé pracovní skupiny krizového štábu.

Členy stálé pracovní skupiny krizového štábu jsou:
•
•
•

tajemník krizového štábu (tajemník příslušné bezpečnostní rady),
pracovníci zařazeni do městského úřadu určené obce,
zástupci složek integrovaného záchranného systému a odborníci s ohledem na druh řešené mimořádné
události nebo krizové situace.

Stálá pracovní skupina se člení na tyto odborné skupiny:
•
•

analýzy, nasazení sil a prostředků, součinnosti a komunikace (sekretariát),
týlového zabezpečení a ochrany obyvatelstva.

Vedoucí krizového štábu (starosta) rozhodne podle druhu krizové situace nebo mimořádné události o uvedení
pracovní skupiny, nebo její části, do pohotovosti a o povolání výše uvedených osob.
Krizový štáb svolává starosta v případě, že:
•
•
•
•
•

je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti orgánu krizového
řízení,
je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu krizového řízení,
jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací,
je k tomu vyzván ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací,
jde o úkol prováděný při cvičení.

V roce 2009 byl krizový štáb města aktivován po vyhlášení stavu nebezpečí při letní bleskové povodni (24. – 25.
června). Stálá pracovní skupina krizového štábu pracovala v denním režimu a ve složení nezbytně nutném
(redukovaném) k řešení krizové situace. V souvislosti s řešením krizového stavu proběhlo sedm schůzí krizového
štábu.

Organizace krizového řízení
Určená obec Kopřivnice včetně jejího správního obvodu je organizačním celkem správního obvodu kraje, proto
také krizové řízení ve správním obvodu určené obce je subsystémem krizového řízení ve správním obvodu kraje.
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POŽÁRNÍ OCHRANA
Město Kopřivnice v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
a nařízením Moravskoslezského kraje č. 6/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí
území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje tyto jednotky:

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Kopřivnice
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Lubina I
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Lubina II
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Vlčovice
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Mniší

Počet členů
22
15
14
17
23

Velitel. jednotky, kontakt
Ing. Tomáš Melčák, 724 178 433
Jaromír Prašivka, 602 579 585
Jaromír Durček, 603 894 874
Vlastimil Mrkva, 737 158 559
Svatopluk Holub, 736 686 263

Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zejména:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

zřizuje jednotku dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních
pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve
svém územním obvodu,
udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů,
zabezpečuje odbornou přípravu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů a požární ochrany,
zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči o zaměstnance zařazené
v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, členy jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů
obce nebo podniků, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území
obce,
poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který se ve své
pracovní době zúčastní zásahu při požáru nebo jiných záchranných prací při živelních pohromách nebo
jiných mimořádných událostech nebo nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy,
zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce preventivní zdravotní prohlídky,
zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, zejména
pro potřeby svého územního obvodu,
zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany,
zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost,
umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce podle nařízení
kraje a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek,
organizuje preventivně výchovnou činnost,
obecně závaznou vyhláškou:
o vydává požární řad obce – vydán jako obecně závazná vyhláška města č. 2/2002,
o stanoví podmínky pro zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet
osob – stanoveny v obecně závazné vyhlášce města č. 1/2005.

Činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kopřivnice realizovaná v roce 2009
Počet výjezdů:
V roce 2009 vyjela jednotka ke 233 událostem, kromě 33 požárů vyjeli hasiči k 72 technickým pomocem, 13
dopravním nehodám, 84 likvidacím následků živelních pohrom, 8 únikům nebezpečných látek, 12 x k záchraně
osob a zvířat a 11 událostí bylo kvalifikováno jako planý poplach. Rok 2009 je charakterizován zajišťováním
pohotovosti k výjezdu v počtu čtyř členů jednotky nepřetržitě po dobu 24 hodin denně.
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Na vysokém počtu výjezdů jednotky se podílí rozsáhlé spektrum událostí, k nimž jednotky vyjíždí.
Celkový počet zásahů: 233
Rozdělení podle druhu událostí:
• požár:
33
• technická pomoc:
72
• dopravní nehoda:
13
• živelní pohroma:
84
• úniky nebezpečných látek: 8
• záchrana osob a zvířat: 12
• planý poplach:
11

Modernizace prostředků:
V roce 2009 obdrželo město Kopřivnice z rozpočtu Moravskoslezského kraje finanční prostředky ve výši 408.600
Kč účelově vázané. Rovněž prostředky města byly využity na modernizaci prostředků požární ochrany, např. bylo
realizováno dodání a montáž lanového vyprošťovacího navijáku na cisternovou automobilovou stříkačku CAS 24
T 815 a nákup kalového čerpadla. Významný posun ve výbavě jednotky znamenalo také vybavení dopravním
automobilem Mercedes Benz Vito, který byl využíván Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje,
u kopřivnické jednotky nahradil vozidlo AVIA vyrobené v roce 1980.
Odborná příprava a požární sport:
Technické vybavení jednotky přináší zvyšující se nároky na odbornou přípravu členů, velitelé družstev, strojníci
absolvovali každoroční kurzy k udržení odborné způsobilosti, obdobně jako další absolventi specializovaných
kurzů. Z důvodu předurčení jednotky kopřivnických dobrovolných hasičů, podle aktualizovaného plošného
pokrytí, k zásahům u dopravních nehod, prošli členové odbornou přípravou zaměřenou především na
vyprošťování osob z havarovaných vozidel a poskytování předlékařské první pomoci. Z obvyklých každoročních
témat provedli např. nácvik zásahů ve výškových budovách v budově radnice. V rámci taktického cvičení, které
se konalo v jedné z továren v Ostravě Vítkovicích, si jednotka vyzkoušela hašení požáru ve ztížených
podmínkách.
Tělesná příprava je neoddělitelnou součástí odborné přípravy spolu s prověřovacím a taktickým cvičením.
Členové jednotky reprezentují kopřivnickou jednotky v soutěžích požárního sportu a zúčastní se taktických
cvičení vyhlášených Hasičským záchranným sborem MSK, v roce 2009 taktického cvičení v areálu ČEPRO
Sedlnice.
Údržba požární techniky a věcných prostředků požární ochrany:
Množství hodin strávených v hasičské zbrojnici věnují hasiči zejména údržbě techniky, tzn. údržbě cisteren
a jejich výbavy, dopravního automobilu, dýchacích přístrojů, spojovací techniky a dalších prostředků požární
ochrany.
Nejmladší generace hasičů:
Členové jednotky pracují s kroužkem mladých hasičů, kterým předávají své zkušenosti v rámci pravidelných
schůzek v hasičské zbrojnici, nácviku disciplín požárního sportu. V červenci 2009 poprvé mladí hasiči strávili
týden na soustředění konaném v zařízení Střední odborné školy požární ochrany ve Frýdku–Místku. V průběhu
roku pak absolvovali víkendové pobyty v zařízení na Kletné.
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Činnost jednotek Sborů dobrovolných hasičů Lubina I, Lubina II, Vlčovice, Mniší:
Činnost jednotek místních částí probíhá v obdobném rámci s výjimkou zabezpečování pohotovostí, které tyto
jednotky nezajišťují.
Všechny čtyři jednotky v místních částech obdržely v roce 2009 po 6 kusech lehkých zásahových obleků
a zásahové obuvi pro jednotlivou jednotku v rámci mimořádné státní dotace.
Každoročních skvělých výsledků dosahují členové jednotek v požárním sporu. Především Sbor dobrovolných
hasičů Mniší, který v loňském roce obhájil 3. místo v celkovém pořadí družstev v krajském kole požárního sportu
sborů dobrovolných hasičů v kategorii muži. Stěžejní je také jejich podíl při výchově mladých hasičů, nezbytné
nové generace hasičstva. Dorostenci z Mniší se v krajské soutěži jednotlivců umístili na 1. a 3. místě,
v republikovém kole pak byli třetí a sedmí v pořadí. Také mladší žáci z Mniší vybojovali 1. místo v okresním kole.
Neméně úspěšný je kolektiv mládeže Sborů dobrovolných hasičů Lubina I, II. Dorostenky z Lubiny dosáhly
vítězství v okresním kole hry Plamen, starší žáci se probojovali do krajského kola a mladší žáci se umístili na 2.
místě v okresní soutěži a obsadili 3. místo v soutěži o pohár starosty krajského sdružení.
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STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ, PŘÍPRAVA A REALIZACE ROZVOJOVÝCH
PROJEKTŮ
Příprava a realizace projektů probíhala v souladu se zastupitelstvem města schváleným Akčním plánem rozvoje
města Kopřivnice pro období 2009–2010. Akční plán je základní jednotkou v naplňování dlouhodobé strategie
města zpracované ve Strategickém plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2007–2022. Oba tyto strategické
dokumenty jsou zveřejněny na internetových stránkách města. Plnění Akčního plánu sledujeme mimo jiné
pomocí internetové databáze DataPlán.
V souladu se strategickými dokumenty města byly v roce 2009 připravovány žádosti o dotace na rozvojové
projekty. Město se snaží využívat jak zdrojů ze strukturálních fondů, které jsou v České republice přerozdělovány
prostřednictvím jednotlivých operačních programů, tak zdrojů národních, především ze státního či krajského
rozpočtu.
V roce 2009 bylo podáno 7 žádostí v rámci financování ze strukturálních fondů EU (ROP Moravskoslezsko,
OPŽP, OPLZZ a Revolvingový fond MŽP). Čtyři projekty byly schváleny k financování z dotačních zdrojů.
Celkové (předpokládané)
náklady/dotace

Projekt
Rozšíření Czech POINTU

69 tis./59 tis.

Realizace MA21 v Kopřivnici aneb Kolo kolem Kopru

1 163 tis./1 017 tis.

ZŠ Alšova – energetická opatření – I. etapa

25 981 tis./11 520 tis.

ZŠ 17. listopadu – energetická opatřeni – I. etapa

24 980 tis./11 702 tis.

Stav
schváleno,
zrealizováno
schváleno,
v realizaci
schváleno,
v realizaci
schváleno,
v realizaci

Zároveň bylo podáno 9 žádostí o dotace z národních zdrojů, přičemž 6 projektů bylo schváleno a o 1 zatím není
rozhodnuto.
Celkové (předpokládané)
náklady/dotace

Projekt
Bezbariérové město, I. trasa – přechod přes ulici Štefánikovu

607 tis./455 tis.

Hasičská zbrojnice Kopřivnice – projektová dokumentace

473 tis./403 tis.

Prevence kriminality

122 tis./97 tis.

Bezbariérové město, I. trasa – projekt č. 1

9 087 tis./4 966 tis.

Energetický software

340 tis./200 tis.

Zlepšení dopravní dostupnosti Průmyslového parku
Kopřivnice – I. etapa

22 300 tis./15 000 tis.

Domov pro seniory v Kopřivnici

94 780 tis./71 091 tis.

14

Stav
schváleno,
zrealizováno
schváleno,
zrealizováno
schváleno,
zrealizováno
schváleno,
v realizaci
schváleno,
realizováno
schváleno,
v realizaci
zatím
nerozhodnuto

V roce 2009 město rovněž realizovalo či zahájilo realizaci dalších 5 schválených projektů, jejichž žádosti byly
podány již v roce 2008.
Celkové (předpokládané)
náklady/dotace

Projekt
Dětské dopravní hřiště a úpravy zahrady MŠ I. Šustaly

11 648 tis./9 048 tis.

Regenerace sídliště Sever RC 27

8 000 tis./4 000tis.

Částečná rekonstrukce ZŠ Alšovy

10 039 tis./7 500 tis.

Lokalizace starých ekologických zátěží

8 996 tis./8 076 tis.

Integrovaný plán rozvoje města – obytná zóna Kopřivnice JIH

198 131 tis./105 360 tis.

Stav
schváleno,
zrealizováno
schváleno,
zrealizováno
schváleno,
zrealizováno
schváleno,
v realizaci
schváleno,
v realizaci

Za účelem realizace projektu „Aglomerace Kopřivnice – místní část Lubina, odkanalizování“ vytvořila Kopřivnice
společně s Novým Jičínem, Mořkovem a Hladkými Životicemi Svazek obcí regionu Novojičínska, jehož
prostřednictvím podala žádost o dotaci na společný projekt „Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu
Novojičínska“. Tato žádost byla úspěšná a v roce 2009 byly zahájeny přípravy na realizaci dílčích projektů obcí
sdružených v tomto svazu. Tyto přípravné práce budou probíhat rovněž v roce 2010 a samotná realizace bude
zahájena v roce 2011.
V roce 2009 byla společností UDIMO, spol. s r.o., zpracována Komplexní dopravní studie města Kopřivnice. Jde
o rozvojový, srovnávací a posuzovací dokument dopravy, který je zpracován v návaznosti na Územní plán města,
Koncepci dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje v koordinaci s připravenými dopravními stavbami
a záměry města a se sledovanými koncepčními dopravními záměry v návazném území a regionu.
Komplexní návrh se zaměřuje na hlavní směry rozvoje dopravního systému města, jejich vzájemnou koordinaci,
návrh postupu realizace s ohledem na dopravní potřebnost a stanovení priorit jednak v horizontu roku 2025, ale
i řešení aktuálních dopravních problémů pro střednědobý plán v horizontu roku 2015. Současně se zpracováním
Dopravní studie došlo ke zpracování Hlukové a Rozptylové studie jako samostatných dokumentů, jejíchž
výsledky jsou konfrontovány se záměry a doporučeními návrhové části. Tato studie byla představena
a projednána veřejností a s jejími výsledky bylo rovněž seznámeno Zastupitelstvo města Kopřivnice.
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PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21
Město Kopřivnice je žádným členem asociace Národní síť Zdravých měst ČR (dále NSZM ČR) již od roku 2004.
Projekt Zdravého města (dále PZM) je projektem komunitním, kdy se na jeho realizaci podílí nejen městská
samospráva, ale i partneři z řad neziskového a soukromého sektoru a především veřejnost. Cílem projektu je
zvyšování kvality života obyvatel. a zapojování veřejnosti do procesu rozvoje města.
Města zapojená do projektu Zdravého města musí plnit předepsaná kritéria pro jednotlivé kategorie vyjadřující
kvalitu veřejné správy a míru zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů ve městě. V roce 2009 město
Kopřivnice ve spolupráci s partnery projektu Zdravé město potřetí obhájilo druhou nejvyšší kategorii „B“. Zároveň
město získalo tzv. „Razítko DOBRÉ PRAXE“ - za aplikaci metod kvality a řízení rozvoje. Jde o ocenění NSZM ČR
za osvědčené aktivity, které mohou ostatním obcím a regionům sloužit jako vzorový příklad dobré praxe.
V roce 2009 se uskutečnilo 7 veřejný projednávání (VP) připravovaných projektů či záměrů města.
Termín
Název akce
Cílová skupina
Počet účastníků
30. 3. 2009 VP v místní části Vlčovice
obyvatelé Vlčovic
nesledováno
31. 3. 2009 VP v místní části Mniší
obyvatelé Mniší
nesledováno
1. 4. 2009
VP v místní části Lubina
obyvatelé Lubiny
nesledováno
24. 6. 2009 VP Street sporty III
uživatelé skateparku, mládež
23
Diskuzní setkání na téma prodej bytových
29. 6. 2009
obyvatelé bytových domů
48
domů
VP Komplexní dopravní studie města
19. 8. 2009
široká veřejnost
41
Kopřivnice
16. 9. 2009 VP Regenerace zeleně na sídlišti Korej
obyvatelé sídliště
56
Za zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů při realizaci strategie rozvoje města a tvorbě komunitního
plánu sociálních služeb získalo město hlavní cenu v národním kole mezinárodní soutěže „O lidech s lidmi“ a jako
jediné z České republiky postoupilo do mezinárodního kola, které bude vyhodnoceno v dubnu 2010.
Ve dnech 4. - 6. 11. 2009 bylo město hostitelem a spoluorganizátorem Podzimní školy NZSM ČR, které se
zúčastnilo 64 zástupců českých municipalit, především jejich vrcholoví představitelé a koordinátoři projektů
Zdravé město.
Město Kopřivnice v roce 2009 rovněž získalo externí finanční prostředky pro zkvalitnění procesů PZM a MA21.
Projekt pod názvem „Realizace místní Agendy 21 v Kopřivnici aneb Kolo kolem Kopru“ byl podpořen částkou
1 016 273 Kč z Revolvingového fondu MŽP. V rámci realizace projektu proběhly mj. tyto aktivity:
Aktivita v rámci projektu
Počet
Spolupracující subjekty
Cílová skupina
„Kolo kolem Kopru“
účastníků
Přednášky o poskytování 1. pomoci
USZ MSK UONJ, všechny ZŠ Děti: ZŠ (4. třídy),
584 + učitelé
a MŠ, město
MŠ (předškoláci)
Přednášky o poskytování 1. pomoci
USZ MSK UONJ, město
Úředníci MÚ
63
Kampaň „Na kolo jen s přilbou“
MP, PČR, BESIP, všechny
Děti ZŠ a MŠ
2 858
základní a mateřské školy,
Sportisimo, Cykloart
Kopřivnice, Šitavanc Sport,
Bike Club Kopřivnice, město
Kampaň „Autobus mám rád, je náš
MP, BESIP, Veolia Transport Děti ZŠ a MŠ
764
kamarád“
Morava, a. s., město, všechny
ZŠ a MŠ
Realizace preventivních videoklipů
DZ, město, o. s. „Máš čas?“,
Děti ZŠ a mládež
44
dětským zastupitelstvem
MP
města Kopřivnice
Pořízení překážek do stávajícího
7 kusů nových
areálu skateparku
překážek
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Také v roce 2009 se město zapojovalo do realizace mezinárodních kampaní a osvětových akcí. Na jejich
přípravě spolupracuje především s DDM Kopřivnice, p. o., o. s. Hájenka, městskou policií, městskou knihovnou,
všemi mateřskými a základními školami a dalšími partery.
Termín
9. 2. 09
22. 9. 09
27. 10. 09
24. 4. 09
25. 4. 09
18. 6. 09
16. – 22. 9. 09

26. 11. 09

Kampaň / Osvětová akce
Přednáška + diskuse na téma PZM a MA21,
Dětské zastupitelstvo Kopřivnice
Akce Město je naše společné hřiště (RF)
Přednáška na téma: PZM a MA21, Dětské
zastupitelstvo Kopřivnice
Kampaň Den Země - Ekovýstava
Kampaň Den Země – Pohádkový les
Kampaň Den bez úrazů – Akce Kolo kolem
Kopru + Den soc. služeb (RF)
Kampaň Evropský týden mobility a Evropský
den bez aut:
- Skate&Bike show - 18. 9. (RF)
- Město je naše společné hřiště aneb
Kopřivnice 200? - 22. 9. (RF)
- výstava ve vestibulu města na téma
Komplexní dopravní studie
- Slavnostní otevření Dětského dopravního
hřiště - 17.9.
- Běh rodným krajem Emila Zátopka - 19. 9.
Kampaň Den seniorů

Cílová skupina
delegace z partnerského
města Congleton
široká veřejnost
mládež - studenti
Gymnázia Nový Jičín
široká veřejnost
široká veřejnost
široká veřejnost
široká veřejnost

senioři

Počet účastníků
10
200
26
nesledováno
853
nesledováno
nesledováno

200

(RF) – značka pro aktivitu/akci financovanou z projektu „Realizace místní Agendy 21 v Kopřivnici aneb Kolo
kolem Kopru“
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PODPORA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ
Město Kopřivnice prostřednictvím cenově zvýhodněných služeb zejména pro začínající malé a střední
podnikatele poskytované Centrem podnikání a rozvoje, s. r. o., podporovalo vznik a rozvoj drobného podnikání.
Ve spolupráci s agenturou CzechInvest nabízelo investorům volné prostory v Průmyslovém parku v Kopřivnici.
V roce 2009 připravilo projekt „Zlepšení dopravní dostupnosti Průmyslového parku Kopřivnice – I. etapa“, jehož
cílem je vybudování chodníku a cyklostezky včetně doprovodné infrastruktury podél ulice Dělnické a Pánské.
Projekt bude realizován v roce 2010.
Příprava a realizace projektů s investiční náklady v roce 2009 vyššími než 200 tis. Kč (v tis. Kč)
Dětské dopravní hřiště a úpravy zahrady MŠ I. Šustaly – realizace
Výkup nemovitostí - "závodní klub", park E. Beneše (budova č. p. 243, garáže, pozemky …)
ZŠ Alšova – rekonstrukce (podlahy, tělocvična, šatny …) – realizace
Bezbariérové město Kopřivnice - trasa č. 1, projekt č. 1 – realizace
Výkupy pozemků u realizovaných akcí
Regenerace sídliště Sever RC 27) – realizace
Chodník Vlčovice I/58 – pokračování – realizace
Dokončení povrchové úpravy komunikace a okolí na ul. Duhové – realizace
Rekonstrukce a modernizace vily MUDr. Bönische (PD pro staveb. povolení)
Projekt Realizace místní Agendy 21 v Kopřivnici aneb Kolo kolem Kopru
Komplexní posouzení dopravy v Kopřivnici
Oprava chodníku Ke Koryčce - realizace
ZŠ Mniší - rekonstrukce budovy, PD
Bezbariérové město Kopřivnice - trasa č. 1, projekt č. 1 - Přechod pro chodce přes ul. Štefánikovu
vč. nasvětlení - realizace
Výhybny – Mniší - Měrkovice (1. etapa) - realizace
Rekonstrukce hasičské zbrojnice Kopřivnice - PD
Oprava skateboardového hřiště – realizace
Revitalizace ZŠ dr. Milady Horákové (PD)
Ulice Panská - PD
Odkanalizování MČ Lubina (PD, SOD)
Integrovaný plán rozvoje města (lokalita "Jih", "Sever") - příprava
ZŠ Alšova - oprava topení - realizace
Domov důchodců - (aktualizace PD) – částečná úhrada
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11 190,2
10 090,8
9 716,3
7 046,6
4 329,4
3 500,6
2 412,3
1 999,3
1 345,8
886,0
761,6
656,6
624,8
606,7
520,9
472,4
398,7
398,2
360,8
353,0
296,7
236,7
206,3

ODBOR SPRÁVNÍ
Všeobecné údaje o obyvatelstvu k 31. 12. 2009
Počet občanů ČR s trvalým pobytem:
z toho:

22 978
11 688 žen (50,87 %)
11 290 mužů (49,13 %)

Věkové složení obyvatel. - stav k 31. 12. 2009
(podíly jednotlivých věkových skupin)
Věková skupina
podíl v procentech
počet
Dětská složka (0-15)
15, 19
3 490
16 - 20
6,88
1 581
21 - 25
7,71
1 772
26 - 30
7,17
1 648
31 - 35
8,42
1 934
Mladší produktivní věk (16 - 35)
30,18
6 935
36 - 40
8,21
1 886
41 - 45
7,48
1 718
46 - 50
7,16
1 646
51 - 55
6,51
1 495
56 - 60
6,85
1 575
Starší produktivní věk (36 - 60)
36,21
8 320
Produktivní věk celkem (16 - 60)
66,39
15 255
61 - 65
6,5
1 495
66 - 70
4,6
1 056
71+
7,32
1 682
Poproduktivní věk
18,42
4 233
Obyvatel. celkem
100
22 978
Počet obyvatel. v městských částech
Městská část
Velikost území
Počet obyvatel
2 506
20 002
Kopřivnice
152
1 646
Lubina
45
720
Mniší
45
610
Vlčovice
2
748
22
978
Celkem
Počet obyvatel

2%
2%
6%

90%
Kopřivnice

Lubina

Mniší

Vlčovice
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Vývoj počtu obyvatel. v letech 2001-2009
2001
2002
2003 2004 2005
2006

Rok
Počet občanů s trvalým
pobytem
Celkový počet obyvatel.
včetně cizinců a občanů
ČR s ukončeným trvalým
pobytem

23 753

23 565

2007

2008

2009

23 495 23 465 23 399 23 285 23 238 23 120 22 978

23 854 23 824 23 647 23 823 23 828 23 784 23 628
Vývoj počtu občanů v letech 2001-2009

24 000
23 800
23 600
23 400
23 200
23 000
22 800
22 600
22 400
2001

Ukazatel
Živě narození
- v tom chlapci
- v tom děvčata
Zemřelí
- v tom muži
- v tom ženy
Populační trend
Porodnost - chlapci
Porodnost - děvčata
Celkem
Úmrtnost - celkem
Trend

2002

2003

2004

2005

Vývoj demografických procesů
Absolutní počet
270
148
122
210
122
88
2001
123
117
240
145
95

2002
103
102
205
167
38

2003
119
107
226
174
52

2006

2007

2008

Procenta
54,81
45,19
58,1
41,9
2004
124
129
253
170
83

2005
116
115
231
181
50

2006
117
112
229
146
83

2007
131
154
285
155
130

Srovnání vývoje demografických procesů v letech 2001-2009
Ukazatel/rok
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Živě narození na 1 000 obyvatel
10,1
8,7
9,5
10,8
9,9
9,8
12,3
Zemřelí na 1 000 obyvatel
6,1
7,1
7,3
7,2
7,7
6,3
6,7
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2009

2008
118
121
239
172
67

2009
148
122
270
210
60

2008 2009
10,3 11,75
7,4
9,14

Vývoj demografických procesů v letech 2001 - 2009
14
12
10
8
6
4
2
0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

Živě narození na 1 000 obyvatel

2007

2008

2009

Zemřelí na 1 000 obyvatel

Přehled správních činností na úseku EO, OP a CP v letech 2005-2009
Vydané doklady
2005
2006
2007
2008
Občanské průkazy
9 168
6 605
7 089
6 234
- z toho první občanské průkazy
609
613
518
542
Cestovní pasy
5 449
5 338
2 456
1 667
- z toho bez strojově čitelných údajů
410
335
341
118
Zápisy změn v cestovních pasech
199
308
0
516
Vydaná správní rozhodnutí
* o vydání cestovního pasu
22
16
4
0
* o odnětí cestovního pasu
1
5
8
4
* o ukončení platnosti OP
108
72
102
112
* o zrušení údaje o místu pobytu
93
111
171
230
Přestupky
630
521
283
333

Příjmy odboru správního (v tis. Kč)
Správní poplatky
Pokuty za přestupky

2005
1 679,1
60,2

2006
1 734,5
45,1
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2007
1 727,2
37,2

2008
1 768,2
42,0

2009
4 683
436
1 369
82
288
2
0
23
281
346

2009
1 611,4
52,4

Přehled matriční činnosti
2005
V letech
0
Zápis v matriční knize: - narození
75
• manželství
156
• úmrtí
18
Církevní sňatky
3
Sňatky s cizincem
1
Svatební obřady mimo stanovené místo
4
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
2
Doklady pro cizinu
64
Doklady pro tuzemsko - druhopisy
59
Zápisy o určení otcovství
8
Zápisy pro Zvláštní matriku Brno
14
Žádosti o změnu jména a příjmení
4
Žádosti o zpětvzetí příjmení po rozvodu
Volba druhého jména, jiného jména, žádost
3
o nepřechýlené příjmení
75
Dodatečné změny a opravy v matričních knihách
112
Žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR
1
Složení státoobčanského slibu
Legalizace matričních dokladů vystavených matričními
4
úřady

2006

2007

2009

0
77
114
8
2
1
6
3
54
76
10
9
7

0
66
123
15
4
3
11
3
61
94
4
7
12

1
59
162
10
6
10
9
1
57
89
12
6
6

9

3

5

10

58
224
1

63
164
0

92
116
0

57
71
2

4

3

1

4

Přehled činností vykonávaných na Czech POINT
V letech
2005
2006
2007
Ověřování podpisů a listin (vidimace
11 180
11 005
10 795
a legalizace)
Žádosti o výpis z Rejstříku trestů (písemné
1 672
1 782
1 971
žádosti na tiskopisech)
Ověřené výstupy z IS vč. elektronických
564
žádostí o výpis z Rejstříku trestů
Konverze dokumentů
Datové schránky (zřízení, zneplatnění údajů)
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2008

1
78
150
10
4
1
3
0
47
79
14
9
5

2008

2009

12 545

12 190

181

0

3 810

3 429
537
69

SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2009
I. plnění příjmů (zdrojů) a výdajů (plateb, rezerv) rozpočtu
A) Příjmová stránka rozpočtu (zdroje vč. zdrojů z minulého období)
•

rozhodující podíl na zdrojích rozpočtu představují daňové příjmy (dle zákona o rozpočtovém určení daní viz tabulka č. 1), jejichž skutečně inkasovaný objem se ve srovnání s rokem 2008 meziročně snížil o cca
12,7 % (o 26 936,2 tis. Kč) z 211 943,1 tis. Kč na 185 006,9 tis. Kč (tato skutečnost se blíží k úrovni roku
2005). Původně schválený rozpočet města na rok 2009 (schvalován v prosinci 2008) již částečně
zohledňoval postupující krizi a rozpočtované částky daní byly stanoveny v nižších hodnotách než bylo
vyčísleno podle propočtu dle údajů státního rozpočtu. Schválený rozpočet města předpokládal dosažení
daňových příjmů ve výši 219 600 tis. Kč. Z důvodu následného průběžného snižování inkasa daňových
příjmů a zhoršujících se prognóz k vývoji daňových příjmů města byly připraveny a schváleny dva základní
soubory rozpočtových opatření (v květnu a říjnu) k přijetí úsporných opatření na straně výdajů rozpočtu
odborů města (vč. příspěvků pro příspěvkové organizace) a k úpravě rozpočtu příjmů. Původně schválený
rozpočet daňových příjmů tak byl do konce roku 2009 snížen o 25 474 tis. Kč na částku
194 126 tis. Kč. Skutečnost plnění daňových příjmů byla k 31. 12. sice nižší o dalších cca 9 119,2 tis. Kč,
než obsahoval upravený rozpočet – toto nižší plnění však bylo podle předpokladu kompenzováno ve 4.
čtvrtletí dalšími úsporami na straně výdajů odborů v porovnání s plánovaným rozpočtem (zejména v oblasti
výdajů na platy, sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců města, kdy společně s dalšími úsporami bylo
čerpání výdajů rozpočtu na úseku oddělení personálního o cca 6 300 tis. Kč nižší, než předpokládal
upravený rozpočet pro rok 2009).
Tabulka č. 1 - Analýza daňových výnosů v roce 2009 (v tis. Kč) - měsíční
Daň z příjmů
fyz. osob ze
závislé
činnosti

leden 09
únor 09
březen 09
duben 09
květen 09
červen 09
červenec 09
srpen 09
září 09
říjen 09
listopad 09
prosinec 09
celkem

5 662,0
2 936,2
3 014,1
2 519,5
2 845,0
3 419,3
3 940,6
3 327,9
3 337,5
2 859,8
3 507,9
3 742,6
41 112,4

Daň z příjmů
fyz. osob
Daň z příjmů
práv. osob
z přiznání
(SVČ…)

1 078,8
192,4
437,8
1 003,6
0,5
7,5
485,8
288,6
120,6
77,5
132,9
278,4
4 104,4

Daň z příjmů
Daň
fyz. osob
z přidané
z kapit.
hodnoty
výnosů

8 538,2
380,3
3 019,7
7 508,0
0
5 036,1
10 402,2
0
2 142,1
3 363,7
235,0
2 059,4
42 684,7

358,0
278,0
202,6
233,9
278,6
257,1
311,7
386,8
247,2
321,7
310,2
235,8
3 421,6

7 012,3
13 698,2
0
4 977,8
12 114,4
3 378,0
3 079,2
12 575,3
2 973,7
5 746,4
13 044,7
3 848,9
82 448,9

Daň
z nemovitostí

0
231,6
6,8
1,6
0
5 283,8
1 081,2
36,3
172,6
22,0
15,9
4 383,1
11 234,9

Celkem

22 649,3
17 716,7
6 681,0
16 244,4
15 238,5
17 381,8
19 300,7
16 614,9
8 993,7
12 391,1
17 246,6
14 548,2
185 006,9

Pro informaci lze uvést, že se podobně jako v minulých letech podílíme (v přepočtu podle počtu obyvatel.
a koeficientu velikostní kategorie obce) na celostátním výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti, daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou dle zvláštní sazby, daně z příjmů právnických osob,
daně z přidané hodnoty (sdílené daně). Výlučnými daňovými příjmy města je 30 % daně z příjmů fyzických
osob z daňových přiznání podle trvalého bydliště fyzické osoby a 100 % výnosu daně z nemovitostí.
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Na celkovém inkasu daňových příjmů se nejvíce podílela daň z přidané hodnoty ve výši 82 448,9
tis. Kč (v době krize je výnos relativně stabilní s meziročním poklesem o 3 259,8 tis. Kč), daň z příjmů
právnických osob ve výši 42 684,7 tis. Kč (v důsledku snížení sazby a krize nejvíce zasažená daň
s meziročním poklesem ve výši 18 569,3 tis. Kč) a daň fyzických osob ze závislé činnosti ve výši
41 112,4 tis. Kč (s meziročním poklesem ve výši cca 2 656,7 tis. Kč) (viz tabulka č. 1).
Z výše uvedených skutečností současně vyplývá přímá závislost inkasa daňových příjmů města na
budoucím vývoji daňových příjmů státního rozpočtu.
Daňové příjmy ze sdílených a výlučných daní nadále představují rozhodující a opakující se zdroj financování
výdajů rozpočtu města.
•

dotace (ze stát. rozpočtu, rozpočtu kraje, Národního fondu (EU) apod.) se na zdrojích rozpočtu podílejí ve
výši cca 147 675,8 tis. Kč (tato částka současně zahrnuje i převod odpisů z majetku v bytové oblasti
a převod výsledku hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti v úhrnné výši 13 801,9 tis. Kč). Přehled
dotací je součástí samostatné přílohy (viz tabulka č. 2).

Tabulka č. 2 - Poskytnuté dotace městu Kopřivnice v roce 2009
(včetně převodu z vlastních fondů hospodářské činnosti a po konsolidaci v tis. Kč)
Položka
Výše
Čerpáno
Název dotačního titulu
Účel
dle RS
dotace
k 31. 12. 2009
Dotace SR - příspěvek na
určen na částečnou úhradu výdajů spojených
4112
29 861,4
29 861,4
s výkonem státní správy
výkon státní správy
dotace SR - příspěvek na
určen na částečnou úhradu provozních výdajů
4112
3 680,0
3 680,0
školství
základních a mateřských škol zřizovaných obcemi
mezisoučet za položku 4112
33 541,4
33 541,4
Dotace SR - financování
kompenzuje osobní a věcné náklady u pracovníků
4111 výdajů v souvislosti s výkonem
3 289,7 OSV, kteří zajišťují výkon agendy sociálně-právní
2 500,0
ochrany dětí
sociálně - právní ochrany dětí
Dotace SR - úhrada výdajů
kompenzuje osobní a věcné náklady u pracovníků
v souvislosti s výkonem
723,1
4111
723,1 OSV, kteří zajišťují výkon agendy v oblasti
působnosti v oblasti sociálních
sociálních služeb
služeb
Dotace SR - na úhradu výdajů
na úhradu věcných a osobních výdajů spojených
4111 v souvislosti s volbami do
432,6
351,3
s volbami do Evropského parlamentu
Evropského parlamentu
Dotace SR - úhradu výdajů
na úhradu věcných a osobních výdajů spojených
v souvislosti
4111
2,8 s neuskutečněnými volbami do Poslanecké
2,8
s neuskutečněnými volbami do
sněmovny Parlamentu ČR
poslanecké sněmovny
mezisoučet za položku 4111
4 448,2
3 577,2
Dotace SR - částečná
ZŠ Alšova - rekonstrukce (podlahy, tělocvična,
4211
7 500,0
7 500,0
rekonstrukce ZŠ Alšova
šatny …)
mezisoučet za položku 4211
7 500,0
7 500,0
Dotace SR – dávky sociální
sociální dávky v hmotné nouzi a dávky sociální
4116 péče, dávky pomoci v hmotné
79 090,0
78 503,4
péče vyplácené OSV
nouzi …
Dotace SR - činnost
náklady na činnost odborného lesního hospodáře
4116
318,2
318,2
odborného lesního hospodáře
podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona
Dotace SR - úhrada
dotace na částečnou úhradu výdajů na výsadbu
4116 zvýšených nákladů podle § 24
7,9
7,9
melioračních a zpevňujících dřevin
odst. 2) lesního zákona
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4116

Dotace SR - program péče
o krajinu

4116

Dotace SR - MPSV – podpora
poskytování soc.služeb

4116

4116

4116

4116
4116

4152

4216

04213
4213

4122
4122
4122

4122

4122

Dotace SR(EU) – integrovaný
operační program
Dotace SR(EU) z Evropského soc. fondu a SR
– na vytvoření pracovních
příležitostí
Dotace SR (MPSV) - na krytí
pojistného v souvislosti
s institutem veřejné služby
Dotace SR - výpočetní SW pro
podporu energetického
managementu
Dotace SR (MK) - na obnovu
nemovité kulturní památky
mezisoučet za položku 4116
Dotace z EU - programu
"Evropa pro občany 20072013"
mezisoučet za položku 4152
Dotace SR - instalace
doplňujícího osvětlení
u nových dětských hřišť "U
Matesa" a "U ZŠ"
mezisoučet za položku 4216
Dotace SFDI - Bezbariérové
město
Dotace Státního fondu ČR pro
podporu a rozvoj české
kinematografie
mezisoučet za položku 4213
mezisoučet dot. ze SR (EU)
Dotace MSK - pro jednotku
sboru dobrovolných hasičů
Dotace MSK - pro jednotku
sboru dobrovolných hasičů
Dotace MSK - pro jednotku
sboru dobrovolných hasičů
Dotace MSK z grantu
Zvyšování kvality vzdělávání
v kraji Moravskoslezském
Operačního programu
vzdělávání …
spolufinancovaného ze SR
a ESF
Dotace MSK - podpora
systemat. vzdělávání týmu
pracovníků v organizaci

92,4 údržba přírodních luk - Janíkovo sedlo, sjezdovka
projekt "Klub Kamarád" - na částečnou úhradu
320,0 věcných a osobních výdajů spojených s Klubem
Kamarád
realizace projektu "Czech POINT - kontaktní
48,6
místa" - věcné výdaje spojené s realizací
aktivní politika zaměstnanosti - úhrada osob.
118,8 výdajů spojených se zaměstnáváním pracovníků
na veřejně prospěšné práce
na úhradu pojistného pro osoby vykonávající
5,5 veřejnou službu - krytí odpovědnosti za škodu na
majetku nebo zdraví
výpočetní SW pro podporu energetického
200,0 managementu - městský energetický informační
systém
obnova nemovité kulturní památky - sloupu se
90,0
sochou Panny Marie, k. ú. Mniší
80 291,4
částečná úhrada výdajů spojených s oslavami
151,4 výročí města v roce 2008 (kompenzace výdajů
spojených s účastí zahraničních delegací)
151,4

92,3
320,0
48,6

118,8

3,2

200,0
90,0
79 702,4
151,4
151,4

instalace doplňujícího osvětlení u nových
97,0 dětských hřišť "U Matesa" a u Základní školy dr.
M. Horákové

97,0

97,0

97,0

bezbariérové město - trasa č. 1, projekt č. 1 –
4 171,3
úprava komunikací, přechody pro chodce …
170,0

modernizace zvuku a příprava kina PULS
v Kopřivnici

4 171,3
170,0
4 341,3
128 910,7

4 341,3
130 370,7
zabezpečení akce schopnosti jednotky Sboru
150,0 dobrovolných hasičů Kopřivnice
na výdaje jednotek spojených s řešením dopadů
vzniklých při odstraňování následků povodní …
na uznatelné zásahy spojené s činností SDH
83,6
(zásahy, odborná příprava …)

325,0

150,0
325,0
83,6

dotace určena pro příspěvkové organizace ZŠ
749,4 Alšova - projekt "Učení bez překážek" ZŠ
17. listopadu - projekt "Začínáme s e-learningem"

749,4

dotace účelově určena pro příspěvkovou
organizaci Středisko sociálních služeb

50,0

50,0

25

4122
4122
4122

4222
4222

4121
4221

Dotace MSK - podpora
turistických informačních
center v MSK
Dotace MSK - na hospodaření
v lesích
Dotace MSK - odstranění
povodňových škod
mezisoučet za položku 4122
Dotace MSK – rekonstrukce
hasičské zbrojnice
Dotace MSK - bezbariérové
město Kopřivnice, trasa č. 1,
projekt č. 1
mezisoučet za položku 4222
mezisoučet dotace z MSK
platba za žáky od cizích obcí
a ostatní platby
příspěvek města Příbor na psí
útulek

4132

převod z depozitního účtu

4131

převod z fondu hospodářské
činnosti
CELKEM

90,0

aktualizace a modernizace webových stránek TIC
Kopřivnice

hospodaření v lesích (obnova, zajištění a výchova
porostů …)
odstranění povodňových škod způsobených
100,0
červnovými povodněmi
1 608,1
účelově určeno na rekonstrukci hasičské zbrojnice
600,0
v Kopřivnici

90,0
60,1

60,1

455,0

404,6
455,0
859,6
2 467,7

platba za žáky z cizích obcí, kteří navštěvují
kopřivnické školy

193,9 rozšíření psího útulku ve Vlčovicích o 2 kotce
418,6

1 608,1

realizace přechodu pro chodce přes ul.
Štefánikovu vč. nasvětlení

1 055,0
2 663,1
227,6

100,0

227,6
193,9

převod finančních prostředků z depozit. účtu,
které nebyly použity na výplatu mezd za 12/2008

13 801,9 převod odpisů z bytového hospodářství a převody části výsledku
hospodaření do rozpočtu za hospodářskou činnost
147 675,8
Převody mezi vlastními účty města

(třída 4 rozpočtové skladby po konsolidaci)

SR = státní rozpočet, MSK = Moravskoslezský kraj, JSDH = jednotka sboru dobrovolných hasičů,
SFDI = Státní fond dopravní infrastruktury
TIC = turistické informační centrum
Položka
dle RS
2329
•

Název dotačního titulu
dotace z Revolvingového
fondu MŽP

Výše
dotace
914,7

Účel
Realizace Místní agendy 21 v Kopřivnici aneb
Kolo kolem Kopru

Čerpáno
k 31. 12. 2009
914,7

výnos z místních, správních a ostatních poplatků se na zdrojích rozpočtu podílí ve výši cca
25 826,1 tis. Kč (v porovnání s rokem 2008, kdy byly inkasovány ve výši 29 591,7 tis. Kč došlo v důsledku
krize k jejich poklesu o cca 12,7 %):
o výnos místního poplatku ze psů ve výši cca 607,5 tis. Kč se zvýšil o cca 6,7 % ve srovnání s rokem
2008, kdy byl inkasován ve výši 569,5 tis. Kč,
o zvýšení lze zaznamenat i u výnosu poplatku z veřejného prostranství, kde celkový výnos dosáhl
výše cca 1 336,3 tis. Kč (zvýšení o cca 96%).
tis. Kč
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
872,9
668
636
504,8
638
283,3
333,5
435,3
680,4
1336,3
o
o

poplatek za komunální odpad byl inkasován ve výši cca 10 706,9 tis. Kč - došlo ke snížení o cca
1,9 % ve srovnání s rokem 2008, kdy byl inkasován ve výši cca 10 913,7 tis. Kč,
výnos správního poplatku z výkonu státní správy na úseku obecního živnostenského úřadu se
ve srovnání s rokem 2008 snížil o cca 214,9 tis. Kč na hodnotu 440,5 tis. Kč (snížení o 32,8 %) ,
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2000
424

2001
355

2002
373,6

2003
842

2004
804,2

2005
649,4

2006
611,9

2007
729,6

2008
655,4

tis. Kč
2009
440,5

významnou položku v rámci poplatků představuje místní a správní poplatek za výherní hrací
přístroje v celkové výši cca 4 469,2 tis. Kč – zaznamenal snížení o cca 22 % ve srovnání s rokem
2008, kdy byl inkasován ve výši 5 727,3 tis. Kč. Výtěžek z provozu výherních hracích přístrojů
dosáhl částky 2 370,9 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2008, kdy dosáhl částky 2 209,6 tis. Kč,
zaznamenal zvýšení o cca 7,3 %,
o správní a ostatní poplatky na úseku odboru dopravy a silničního hospodářství dosáhly výše cca
3 687,7 tis. Kč, a celkový výnos tak zaznamenal snížení o 37 % ve srovnání s rokem 2008, kdy
bylo dosaženo částky ve výši cca 5 859 tis. Kč,
o za správní poplatky na úseku životního prostředí vč. poplatků za znečišťování životního prostředí
a odvodů za odnětí půdy - byla inkasována částka cca 452,7 tis. Kč, což znamená snížení o cca
56,4 % ve srovnání s částkou inkasovanou v roce 2008 ve výši cca 1 039 tis. Kč,
o za správní poplatky na úseku matriky byla inkasována v roce 2009 částka cca 1 613 tis. Kč, která
zaznamenala ve srovnání s rokem 2008, kdy bylo inkasováno cca 1 768,2 tis. Kč, snížení o 8,8 %,
o poplatky na úseku stavebního úřadu dosáhly výše cca 135,4 tis. Kč (v roce 2008 = 163,2 tis. Kč),
poplatky na úseku sociálních věcí výše cca 5,3 tis. Kč a odboru právního cca 0,8 tis. Kč,
• nedaňové příjmy města ve výši cca 14 733,4 tis. Kč jsou zejména tvořeny příjmy z pokut, příjmy městské
policie, příjmy z přestupků, převodem z depozitního účtu, odvodem z investičního fondu p. o., platbami EKOKOM-u, příspěvkem z Revolvingového fondu MŽP na Realizaci Místní agendy 21 v Kopřivnici aneb Kolo
kolem Kopru, převodem nájemného ze Střediska sociálních služeb, p. o., příjmem z podílu na zisku
obchodních společností města a příjmy z úroků,
• úvěr (půjčka) nebyl do zdrojů rozpočtu v roce 2009 zapojen, kontokorent nebyl čerpán,
• kapitálové příjmy dosáhly výše cca 2 849,5 tis. Kč (příjmy z prodejů bytů a pozemků) a ve srovnání
s rokem 2008 došlo k poklesu (o 104 938,2 tis. Kč).
tis. Kč
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
9 073
41 246
17 736 19 458,7 7 258,3 57 936,3 28 357 11 607,7 107 787,7 2 849,5
o

Současně byl do zdrojů rozpočtu města zapojen zůstatek finančních prostředků z r. 2008 ve výši cca
160 136,5 tis. Kč. Dále je příjmem rozpočtu obce daň z příjmů právnických osob za obce ve výši 27 036,2
tis. Kč. Do zdrojů fondu oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF) byla převedena částka 24 400 tis. Kč, do
sociálního fondu 2 380 tis. Kč a do fondu rozvoje a rezerv 150 tis. Kč (převody mezi účty města - nejedná se tak
o příjmy od vnějších subjektů).
B) výdajová stránka rozpočtu (výdaje vč. splátek cizích zdrojů), rezervy:
•

provozní výdaje rozpočtu - pravidelně se opakující výdaje v oblastech zajišťovaných městem (např.
školství, kultura, sport, životní prostředí, správa majetku města atd.) charakteru oprav, udržování, služeb,
energií, nákupu materiálu, platů, příspěvků příspěvkovým organizacím, sociálních dávek apod. – dosáhly
hodnoty cca 380 309,8 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2008 (po očištění od vlivu daně z příjmů za obce,
výdajů na výplaty sociálních dávek a finančního vypořádání) se celkově zvýšily o cca 24 348,5 tis. Kč.
Meziroční zvýšení bylo zejména dáno:
o zvýšením výdajů k opravám a údržbě majetku (cca o 15 117 tis. Kč),
o zvýšením výdajů na energie (cca o 1 795,5 tis. Kč),
o vyššími převody v oblasti dotací bytovým družstvům dle pravidel k privatizaci bytového fondu
(cca o 8 549 tis. Kč),
o vyššími převody neziskovým a podobným organizacím – např. dotační programy (cca
o 2 707 tis. Kč),
o vyšším převodem příspěvkovým organizacím (o cca 1 985 tis. Kč) – nárůst je dán převodem
finančních prostředků na dotované projekty - akce (MŠ Kopřivnice, ZŠ 17. listopadu, ZŠ

27

Alšova) a dále změnou finančního vztahu k Středisku sociálních služeb, p. o. (navýšení
příspěvku p. o. bylo kryto převodem výnosů z nájmů z bytů v rámci SSS, p. o., do rozpočtu
města),
Naopak meziroční snížení vykázaly například:
o výdaje na platy, pojistné a ostatní platby za provedenou práci (cca o 1 497,5 tis. Kč),
o výdaje na nákup materiálu (zejména drobného dlouhodobého majetku) cca o 2 280,7 tis. Kč,
o výdaje na nákup služeb (o cca 889,4 tis. Kč),
o ostatní finanční výdaje a úroky (o cca 762,4 tis. Kč).
•

investiční (kapitálové) výdaje dosáhly výše 80 989,2 tis. Kč (v roce 2008 ve výši 66 809,5 tis. Kč) a jsou
reprezentovány zejména výdaji pod odborem rozvoje města (realizace projektu – Bezbariérové město,
povrchová úprava komunikace ul. Duhové, realizace chodníku ve Vlčovicích u komunikace I/58, výhybny
Mniší-Měrkovice, úpravy skaetboardového areálu, výkupy pozemků, regenerace sídliště Sever, částečná
rekonstrukce ZŠ Alšovy, realizace dětského dopravního hřiště, PD k rekonstrukci vily MUDr. Bönische, výkup
nemovitostí v „závodním klubu“ a parku, modernizace tepelných sítí města, úprava spojovací chodby na ZŠ
Emila Zátopka, oprava střechy ZŠ 17. listopadu atd.) – viz tabulka č. 3 souhrnná tabulka plnění příjmů
a výdajů rozpočtu,
• Dluhová služba dosáhla výše 11 607,3 tis. Kč (tj. součet výdajů na splátky úvěru a půjček =
10 544,8 tis. Kč a výdajů na splátky úroků = 1 062,5 tis. Kč) a ve srovnání s rokem 2008 se snížila o cca
17 972 tis. Kč (z 29 579,3 tis. Kč). Významné meziroční snížení nákladů na dluhovou službu umožnilo
městu lépe se vypořádat v roce 2009 s dopady krize a současně i umožnilo (ve srovnání s rokem
2008) navýšit finanční prostředky na nutnou údržbu a opravy resp. na investice v oblasti majetku
města a to bez zapojování dodatečných zdrojů z prodejů resp. z nových úvěrových zdrojů,
• současně byl z rozpočtu města proveden převod do FOMBF ve výši 24 400 tis. Kč, do sociálního fondu ve
výši 2 380 tis. Kč a do fondu rozvoje a rezerv ve výši 150 tis. Kč,
• Celková zadluženost města (nesplacený zůstatek úvěrů) byla k 31. 12. 2009 ve výši 21 820,3 tis. Kč a ve
srovnání s rokem 2008 se snížila o 10 544,8 tis. Kč,
tis. Kč
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
90 152,4 83 195,8 55 414,7 35 876,2 52 637,5 49 034,7 78 726,7 53 223,4 32 365,1 21 820,3
•

•

k 31. 12. 2009 byla současně naplněna rezerva na spoluúčasti dotačních programů ve výši
3 922,5 tis. Kč (byla využita při přípravě rozpočtu pro rok 2010), rezerva na dětská hřiště ve výši 880 tis. Kč
(byla využita při přípravě rozpočtu pro rok 2010) a dále byla naplněna obecná rezerva odboru financí do
výše 8 230,6 tis. Kč. Nad rámec této rozpočtované obecné rezervy (a ostatních výše uvedených rezerv)
zůstaly k 31.12. na rozpočtovém účtu města prostředky v úhrnné výši 74 609,2 tis. Kč, jejichž výše je dána
zejména nevyčerpáním rozpočtových výdajů v porovnání s upraveným rozpočtem (viz tabulka č. 3 souhrnná
tabulka plnění příjmů a výdajů v roce 2009). Tyto finanční prostředky byly zejména využity při přípravě
rozpočtu na rok 2010 ke krytí přecházejících výdajů z rozpočtu 2009 a dále k zařazení nových akcí
(ukazatelů). Součet výše uvedených částek v rezervách, a částky na účtu nad rámec rezerv tak
představuje celkový zůstatek na rozpočtovém účtu města k 31. 12. 2009 ve výši 87 642,3 tis. Kč,
Na účtech fondů je vykázána částka ve výši 3 778,2 tis. Kč, která je zapojena do rozpočtu fondů na
rok 2010 (fond oprav a modernizace bytového fondu = 3 022,3 tis. Kč, sociální fond = 456,1 tis. Kč, fond
rozvoje a rezerv = 299,8 tis. Kč).

C) Závěr
Jak vyplývá ze zpracovaných účetních výkazů, dosáhly příjmy dle rozpočtové skladby po konsolidaci (tj. po
vyloučení vnitřních převodů mezi účty města, čerpání úvěru a zapojení zdrojů z minulých let) úrovně
403 127,9 tis. Kč (tj. 98,1 % rozpočtu).
Výdaje dle rozpočtové skladby po konsolidaci (tj. bez splácení cizích zdrojů – úvěrů a rezerv) byly
uskutečněny ve výši 461 299,1 tis. Kč (tj. 82,2 % rozpočtu).
Ve smyslu rozpočtové skladby a Výkazu o plnění rozpočtů obcí k 31. 12. 2009 skončilo hospodaření města
v běžném roce 2009 schodkem ve výši 58 171,2 tis. Kč, který byl plně krytý zůstatkem finančních
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prostředků z přebytků minulých let. Tento výsledek hospodaření odpovídá aplikaci rozpočtové skladby na
hospodaření obce a je daný rozdílem mezi příjmy a výdaji v běžném roce po vyloučení převodů mezi účty
města, čerpání (splácení) cizích zdrojů (úvěry, půjčky) a zapojení zdrojů peněžních prostředků z minulých
období.
Vzhledem k tomu, že byl pro rok 2009 rozpočtován schodek ve výši 150 126,6 tis. Kč, je kladný peněžní rozdíl
mezi rozpočtovaným a skutečným saldem příjmů a výdajů vyčíslen (po zohlednění rozpočtovaného - ale
nečerpaného kontokorentu) ve výši 82 907,4 tis. Kč.
Z hlediska pohledu na rozpočet jako na peněžní fond to potom znamená, že díky výše uvedenému rozdílu mezi
rozpočtovaným a skutečným saldem hospodaření nám prochází zůstatkem do dalšího období nad rámec
rozpočtovaných rezerv navíc částka cca 82 907,4 tis. Kč, která společně s rozpočtovanými rezervami (třída 8)
pod odborem financí (jak je již výše uvedeno) tvoří úhrnný zůstatek finančních prostředků města na účtech
města v souhrnné výši cca 91 420,5 tis. Kč (přechází do zdrojů rozpočtu na rok 2010).
Rozpočtový výsledek hospodaření města za rok 2009 byl tak ovlivněn:
a) na straně výdajů rozpočtu (viz souhrnná tabulka k čerpání výdajů)
čerpání schválených rozpočtových výdajů bylo o 99 681,7 tis. Kč nižší než předpokládal upravený rozpočet pro
rok 2009 – v tom např.:
o odbor rozvoje města (včetně oddělení strategického plánování) – nižší čerpání o cca
68 536,1 tis. Kč s tím, že tato částka zahrnuje i dosud nečerpané finanční prostředky na dostavbu
stravovny (domov pro seniory) ve výši 40 000 tis. Kč a současně některé akce přecházejí do roku 2010,
o odbor majetku města – nižší čerpání o cca 10 485,6 tis. Kč s tím, že tato částka rovněž zahrnuje
přecházející akce do roku 2010,
o oddělení personální – nižší čerpání o cca 6 300 tis. Kč,
o odbor životního prostředí – nižší čerpání o 1 921,2 tis. Kč.
b) na straně příjmů rozpočtu (viz souhrnná tabulka k čerpání výdajů)
plnění schválených rozpočtových příjmů bylo o cca 7 726,3 tis. Kč nižší, než předpokládal upravený rozpočet pro
rok 2009 – a to zejména z důvodu poklesu daňových příjmů
Tabulka č. 3 - Analýza peněžního toku města v roce 2009.
Měsíční
Měsíc
Zdroje
Platby
Saldo
Měsíc
Převod z roku
160 136,4
2008
1 - 2/2009
69 020,0
50 151,7
18 868,3
1 - 2/2009
3/2009
23 735,1
38 404,1
-14 669,0
3/2009
4/2009
32 279,7
39 093,4
-6 813,7
4/2009
5/2009
25 446,7
29 295,7
-3 849,0
5/2009
6/2009
53 237,2
54 961,9
-1 724,7
6/2009
7/2009
44 172,2
36 057,6
8 114,6
7/2009
8/2009
30 358,6
45 613,4
-15 254,8
8/2009
9/2009
22 414,0
37 454,9
-15 040,9
9/2009
10/2009
24 992,6
41 651,7
-16 659,1
10/2009
11/2009
34 665,8
36 935,8
-2 270,0
11/2009
12/2009
42 806,1
62 223,7
-19 417,6
12/2009
Komentář:
- rekapitulace zůstatku k 1. 1. 2009

158 551,3
367,3
332,2
885,6

Zdroje

229 156,4
252 891,5
285 171,2
310 617,9
363 855,1
408 027,3
438 385,9
460 799,9
485 792,5
520 458,3
563 264,4

Kumulovaně
Platby

50 151,7
88 555,8
127 649,2
156 944,9
211 906,8
247 964,4
293 577,8
331 032,7
372 684,4
409 620,2
471 843,9

(běžný, devizový a vkladový účet)
(sociální fond)
(fond rozvoje a rezerv)
(fond oprav a modernizace bytového fondu)
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Saldo

179 004,7
164 335,7
157 522,0
153 673,0
151 948,3
160 062,9
144 808,1
129 767,2
113 108,1
110 838,1
91 420,5

- rekapitulace zůstatku k 31. 12. 2009

87 642,3
456,1
299,8
3022,3

(běžný účet)
(sociální fond)
(fond rozvoje a rezerv)
(fond oprav a modernizace bytového fondu)

Peněžní tok v r. 2009 (měsíční)

zdroje

platby

100 000,0

tis. Kč

80 000,0
60 000,0
40 000,0
20 000,0
0,0
převod z
r.2008

1-2/2009

3/2009

4/2009

5/2009

6/2009

7/2009

8/2009

9/2009

10/2009

11/2009

12/2009

období

Peněžní tok v r. 2009 (kumulovaně)

zdroje

platby

650 000,0
600 000,0
550 000,0
500 000,0
450 000,0
tis. Kč

400 000,0
350 000,0
300 000,0
250 000,0
200 000,0
150 000,0
100 000,0
50 000,0
0,0
1-2/2009

3/2009

4/2009

5/2009

6/2009

7/2009

8/2009

9/2009

10/2009

11/2009

12/2009

období

II. oblast výnosů a nákladů hospodářské činnosti města
V návaznosti na registraci města jako plátce DPH dochází od 1. 8. 2004 k oddělenému sledování hospodářské
činnosti zajišťované přímo z úrovně odborů (městské policie) města. Z tohoto důvodu jsou některé dříve
inkasované příjmy rozpočtu a vynakládané výdaje rozpočtu sledovány odděleně od rozpočtu jako výnosy
a náklady hospodářské činnosti, tj. nevztahují se na ně pravidla obecně platná pro rozpočet. Podobným
způsobem jsou sledovány náklady a výnosy v oblasti bytového a nebytového hospodářství zajišťované na
základě mandátní smlouvy firmou REKAZ, s. r. o., kde se uvedený postup používal již v minulých letech.
Pro zhodnocení hospodářské činnosti města podle jednotlivých druhů hospodářské činnosti lze orientačně využít
následující tabulku (z uvedené tabulky vyplývá, že ztrátové oblasti hospodářské činnosti jsou kompenzovány
ziskovými).
Pokud porovnáme vývoj hospodářské činnosti meziročně - lze konstatovat, že ve srovnání s rokem 2008 došlo
k mírnému zvýšení vykázaného výsledku hospodaření o 1 101,2 tis. Kč. Celkové zvýšení je dáno zvýšením
výsledku hospodaření za oblast bytového, nebytového hospodářství (REKAZ) o cca 333,2 tis. Kč a za oblast
sledovanou z úrovně MÚ o 768 tis. Kč.
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Druh hospodářské činnosti

Výnosy

Náklady

tis. Kč
Saldo
(+ zisk,
- ztráta)
+ 8 288,4

Oblast bytového,nebytového hospodářství (REKAZ)
29 704,3
21 415,9
mezisoučet za hospodářskou činnost zajišťovanou
29 704,3
21 415,9
+ 8 288,4
z úrovně REKAZ-u
Oblast nájmů nebytových prostor, pozemků a ostatních
10 506,5
+ 12 216,1
22 722,6
nájmů sledovaných z úrovně ORM
Kopřivnické noviny
546,1
2 031,8
- 1 485,7
Lesní hospodářství
1 487,6
1 748,6
- 261
Pult centrální ochrany
423,6
433,1
- 9,5
OB Vlčovice ,OB Mniší, nájem movitých. věcí v KDK,
329,2
+ 462,2
791,4
reklama ….
Režijní náklady spojené s výkonem hospodářské činnosti
*)
183,1
3 025,7
(vč. daně) a ostatní výnosy
Mezisoučet za hospodářskou činnost zajišťovanou
26 154,4
18 074,9
+ 8 079,5
přímo z úrovně odborů města (resp. MP)
Celkem
55 858,7
39 490,8
+ 16 367,9
*) režijní náklady nelze zcela přesně přiřadit k jednotlivým druhům ekonomické činnosti, a proto jsou uvedeny
samostatně
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MONITORING STÍŽNOSTÍ A PETICÍ PROJEDNÁVANÝCH V ROCE 2009
Obecné vymezení
V rámci města byly všechny přijaté petice a stížnosti projednány a vyřešeny v souladu s vydanými Pravidly pro
přijímání, projednávání a vyřizovaní peticí a stížností - vnitroorganizační směrnice č. 11/2007 (dále jen „pravidla“)
funkčně příslušnými útvary.

Způsob řešení stížností
V roce 2009 bylo Oddělení veřejnoprávnímu Odboru právního předáno k zaevidováni celkem 11 stížností, lze
zde sledovat pokles oproti roku 2008, avšak dalších 22 písemností* bylo v roce 2009 zaevidováno jako podněty,
které sice nesplňovaly náležitosti stížností dle pravidel, avšak i tyto písemnosti mající převážně charakter
prostého nesouhlasu, dotazu, žádosti či prosby byly dle obsahu postoupeny jednotlivým odborům městského
úřadu jako podněty v jejich působnosti, např. ke správnímu řízení.
Srovnání: roky 2007–2009
Stížnosti
50
45

120%

100%

100%

40
35

47

80%

30

51%

25

60%

20

24

15

11

5
0
počet stížností
nárust v %

40%
23%

10

2007

2008

2009

47

24

11

100%

51%

23%

20%
0%

* + 22 podnětů, které by byly v roce 2007 stížnostmi (změna pravidel)
Lze konstatovat, že v souladu s čl. 7 pravidel byly stížnosti odborem právním postoupeny jednotlivým odborům
a útvarům města, a následně přímo řešeny níže uvedenými subjekty města:
- odbor životního prostředí řešil 2 stížnosti (stav zeleně na ul. Komenského, provoz kompostárny v Příboře),
- odbor majetku města řešil 7 stížností (porušování nájemních smluv městských bytů a vysílání městského
rozhlasu),
- odbor právní řešil 1 stížnost (rušení nočního klidu v souvislosti se zásobováním prodejny Hruška na
ul. K. Čapka),
- tajemník řešil 1 stížnost (postup Odboru majetku města - ořez větví kolem vedení městského rozhlasu).
Souhrnně pak lze konstatovat, že z těchto 11 stížností bylo vyhodnoceno 5 stížností jako neoprávněných a 6
stížností jako oprávněných. Ani u stížností, které byly vyhodnoceny jako oprávněné, však nelze u převážné
většiny z nich hovořit jako o porušení či zanedbání povinností ze strany města či jeho zaměstnanců. Jedná se
spíše o reakci (upozornění) občanů na nově vznikající situace, vlivy a události, které souvisejí s neustálým
vývojem společnosti jako takové.
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Způsob řešení peticí
V minulém roce obdrželo Oddělení veřejnoprávní Odboru právního 1 petici, obsahem bylo vyjádření nesouhlasu
s výstavbou parkoviště mezi ul. K. Čapka a ul. Pionýrskou.
Srovnání: roky 2007–2009
Petice
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100%
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nárust v %

100%

67%

17%
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20%
0%

MONITORING PŘESTUPKŮ PROJEDNÁVANÝCH V ROCE 2009
Obecné vymezení
Komise k projednávání přestupků města Kopřivnice a Oddělení veřejnoprávní Odboru právního byly v roce 2009
věcně příslušnými orgány k projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní
samosprávě, dále přestupků na úseku veřejného pořádku, ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,
občanského soužití, proti majetku, přestupků na úseku školství, státní správy, zdravotnictví, zemědělství,
energetiky, na úseku občanských průkazů a přestupků dle dalších zvláštních zákonů, kdy personální obsazení
tohoto oddělení čítalo v roce 2009 čtyři zaměstnance.

Způsob řešení
Tyto orgány obdržely v roce 2009 celkem 905 podnětů k projednání. K tomuto počtu je nutno přičíst 262
přestupků, které přešly k projednání z roku 2008. Celkem bylo tedy v roce 2009 ke zpracování 1 167 přestupků.
Největší podíl přijatých přestupků tvoří přestupky proti občanskému soužití (44 % z přijatých oznámení)
a přestupky proti majetku (38 % z přijatých oznámení).
Srovnání: roky 2007–2009
Přestupky
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107%

123%

0%

Na základě veřejnoprávních smluv projednávají výše uvedené správní orgány za úplatu i přestupky za obce
Mošnov, Závišice a Ženklavu, kdy obci Mošnov byla za předmětné období fakturována částka ve výši 9 000 Kč,
obci Závišice částka 10 000 a obci Ženklava částka 11 000 Kč. Celková částka příspěvků uvedených obcí za
výkon této činnosti za rok 2009 tak činí 30 000 Kč.
Srovnání: roky 2007–2009
Fakturované částky z veřejnoprávních smluv
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Výše uložených pokut a nákladů řízení podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů
Na pokutách včetně pořádkových bylo v roce 2009 pravomocně uloženo
Na nákladech řízení bylo v roce 2009 pravomocně uloženo
Celkem na pokutách a nákladech řízení

788 820 Kč
94 000 Kč
882 820 Kč

Srovnání: roky 2007–2009
Výše uložených pokut a nákladů řízení
1 000 000 Kč

200%

900 000 Kč

171%

800 000 Kč

188%
882 820 Kč

700 000 Kč

180%
160%
140%

803 050 Kč

100%

600 000 Kč

120%

500 000 Kč

100%

400 000 Kč

80%

300 000 Kč

60%

470 100 Kč

200 000 Kč

40%

100 000 Kč

20%

0 Kč
výše uložených pokut a
nákladů řízení
nárust v %

2007

2008

2009

470 100 Kč

803 050 Kč

882 820 Kč

100%
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Podávání zpráv o pověsti občanů v souvislosti s výkonem přenesené působnosti
ve věcech přestupků
V roce 2009 bylo vypracováno Oddělením veřejnoprávním Odboru právního 858 zpráv o pověstech občanů pro
potřeby orgánů činných v trestním řízení, Národního bezpečnostního úřadu, Probační a mediační služby,
Vojenského zpravodajství a jiných státních nebo správních orgánů.
Srovnání: roky 2007–2009
Zprávy o pověsti občanů
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SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ
Výkon státní správy (pro správní oblast obce s rozšířenou působností)
Výkon státní správy a tato činnost tvoří kolem 80 % objemu činností, vykonávaných na odboru SVZ. Dle
charakteru a cílových skupin občanů je rozdělen odbor do tří oddělení. Ve velmi stručném statistickém přehledu
činnosti jednotlivých oddělení uvádíme i základní charakteristiku agendy, zpracovávané v roce 2009.

Oddělení sociálně právní ochrany dětí
V roce 2009 je zaznamenán na OSPOD tento vývoj a nové situace v řešené problematice:
• nárůst počtu podnětů a vydaných usnesení soudu o předběžném opatření, kterým se nezl. dětí odnímaly
z výchovy rodičů a umísťovaly se do ústavní výchovy (celkem 17 dětí). Jednalo se o naléhavé situace, kdy
hrozila vážná újma na zdraví, životě popř. na zdravém vývoji nezl. dětí, které musely být řešeny předběžným
opatřením, tedy vydaným rozhodnutím soudu ve lhůtě do 7 dnů od podání návrhu a v jednom případě ve
lhůtě do 24 hodin. Důvodem odnětí dětí z rodinného prostředí byly ve většině případů vážné nedostatky
v péči rodičů, především nevyhovující bytové podmínky, případně úplná absence bydlení nebo špatná
finanční situace, kdy rodiče nebyli schopni zajistit výživu dětí. Tyto situace v rodinách nastaly i poté, kdy byla
ze strany orgánu sociálně-právní ochrany dětí vykonávána aktivní práce s rodinou. S nárůstem počtu dětí
v ústavní výchově se zvyšuje i počet návštěv pracovníků OSPOD v ústavních zařízeních.
• stoupá počet mladistvých umístěných ve vazbě a ve výkonu trestu odnětí svobody. Tímto došlo ke zvýšení
počtu návštěv kurátora pro mládež ve vazební věznici a ve věznici pro mladistvé s uplatněním zvláštní
diferenciace.
• nárůst případů související s problematikou bydlení rodin s dětmi, kdy v několika případech došlo k ukončení
nájemního vztahu, popř. k soudním výpovědím z nájemních smluv. Rodiny pak v úzké spolupráci s orgánem
sociálně-právní ochrany dětí hledaly jiné možnosti bydlení. Objevují se případy, kdy rodiny nejsou schopny
hradit vysoké náklady spojené s bydlením, které jsou nastaveny v „komerčních“ formách bydlení – ubytovny
v soukromém vlastnictví. Po krátké době jsou rodiny nuceny opustit i toto bydlení a ocitají se tímto zcela bez
přístřeší. Tyto krizové situace jsou po vyčerpání všech možností řešeny z pozice orgánu sociálně-právní
ochrany dětí tak, že dochází k umísťováni dětí do ústavní výchovy.
Přehled základních činností OSPOD– statistika:

Úkony v SPO/počet
Evidovaný počet rodin k 31.12. (Om + Nom)
Klienti kurátora pro mládež: do 15 let/nad 15 let
Na základě rozhodnutí soudu umístěno dětí:
• v ústavní péči
• v péči budoucích osvojitelů, pěstounů
• do péče jiných občanů než rodičů
Počet dětí v PP a poručenství
Počet nevyřízených žadatelů o osvojení
Počet nevyřízených žadatelů o PP
Počet dětí v ústavní péči
Počet návštěv soc. pracovníků u dětí v úst. péči
-„- vazba nebo VTOS
Počet provedených šetření v rodinách
Počet návštěv pracovníků v ostatních zařízeních
Počet jednání u jiných institucí (OSZ, PČR, notář)
Počet zástupů u soudu (osobní účast)
Počet podaných zpráv soudu, PČR, OSZ a jiným
OSPOD ustanoveno opatrovníkem
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2007
2669
43/138

2008
2750
86/99

2009
2704
72/123

6
0
5
12
7
4
18
54
3
713
52
52
121
832
425

12
0
3
25
8
3
29
65
1
892
44
51
152
876
413

16
5
4
20
13
2
35
103
14
942
32
84
150
924
481

Počet nově zaevidovaných spisů v r. (Om + Nom)
Počet dětí, u nichž je stanoven dohled/ návštěv
• soudem
• obcí
Počet hodin pracovní pohotovosti zam. OSPOD
Odsloužených celkem/ výjezdy v hodinách

228

246

276

87/169
14/21

73/120
12/18

68/192
9/15

6 637/38

6 736/40

6 645/29

Oddělení hmotné nouze
Činnost oddělení hmotné nouze je znatelně ovlivněna ekonomickým vývojem společnosti. Situace na trhu práce
se oproti roku 2008 výrazně změnila. První i druhé pololetí loňského roku je ve znamení nárůstu klientů. Občané
se na oddělení hmot. nouze obracejí nejen v oblasti dávkové agendy, ale rovněž přicházejí s žádostmi o pomoc,
pomoc poradenskou, která je ve srovnání s předcházejícími lety znatelně vyšší a mnohdy časově náročná. Jedná
se o desítky klientů denně. Dále zvýšené úsilí věnovaly pracovnice při mimořádné události – povodně Ženklava,
kdy byly vyřizovány požadavky klientů a sociální šetření přímo v terénu.
Stejně jako v předchozích letech, činnost tohoto oddělení ovlivnila řada legislativních změn nejen u dvou
stěžejních zákonů, se kterými oddělení pracuje (zák. č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu a zák.
č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, oba ve znění pozdějších předpisů), ale také změny zákonů
souvisejících, které přinesly nutnost zahájení nových správních řízení a rozhodování ve věci dávek. Obecně
došlo ke zpřísnění podmínek pro výplatu dávek v hmotné nouzi.
V této souvislosti je jednou z podstatných změn umožnění výplaty dávek formou poukázek tam, kde se
s finančními prostředky řádně nenakládá a neslouží k účelům, ke kterým jsou určeny. V rámci sociální práce je
možno dávku rozdělit na více výplat měsíčně. Klient je tímto opatřením motivován k maximální hospodárnosti
a zejména k pokrytí svých základních potřeb po dobu celého měsíce.
Kromě shora uvedených činností, podali zaměstnanci oddělení písemné zprávy:
2007
2008
Policie ČR
250
165
Soudy
128
108
Jiné organizace
88
35
Celkem
466
308
Přehled o správním řízení - dávky dle zákona o HN:
Počty rozhodnutí / rok
Rozhodnutí o přiznání dávky
Rozhodnutí o snížení
Rozhodnutí o zvýšení
Rozhodnutí o nepřiznání - zamítnutí
Rozhodnutí o odejmutí
Jiná správní rozhodnutí a usnesení:
Zastavení řízení
Usnesení o postoupení
Dožádání
Ust. opatr. a zvl. příjemce
Stanovení a změna přeplatku
Doplatek
Celkem
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2009
281
177
164
622

2007
833
1 022
543
180
477

2008
355
667
545
57
340

2009
840
680
733
130
262

3 055

26
17
13
3
36
56
2 115

129
22
28
0
80
62
2 966

Statistický přehled počtu příjemců dávek v hmotné nouzi za dobu účinnosti zákona 111/2006 Sb.
Příspěvek
Doplatek na
MOP-Z
MOP
MOP
Rok 2007
MOP-S
na živobytí
bydlení
(újma)
Jedn. výdaj Nezb. náklady
Počet dávek
2 248
1 349
2
39
48
28
Vyplaceno Kč
663 179
1 947 702
4 040
125 767
124 653
28 000
Celkem dávek
3 713
2007 – HN
8 860 341
Rok 2008
Počet dávek
Vyplaceno Kč
Celkem dávek
2008 – HN

Rok 2009
Počet dávek
Vyplaceno Kč
Celkem dávek
2009 – HN

Příspěvek
na živobytí
1 649
5 053 667
2 631
6 534 102
Příspěvek
na
živobytí
2 364
6 783 490
3 589
9 090 632

Doplatek na
bydlení
881
1 304 530

Doplatek
na bydlení
1 006
1 857 065

MOP-Z
(újma)
2
3 200

MOP-Z
(újma)
5
10 500

MOP
Jedn. výdaj
35
52 055

MOP
Jedn.
výdaj
136
201 432

MOP
Nezb. náklady
31
91 950

MOP
Nezb.
náklady
28
95 745

MOP-S
38
31 700

MOP-S
33
28 700

MOP –
Událost
12
110 700

Vybrané statistické ukazatele:
Vyplaceno dávek
Vyplaceno Kč
Počet rozhodnutí
Počet nových žádostí
Zahájená řízení
Počet šetření v rodinách

K 31. 12. 2007
3 713
8 860 341
3 055
1 054
2 230
nebylo sledováno

K 31. 12. 2008
2 631
6 530 697
2 115
410
1 047
178

K 31. 12. 2009
3 589
9 090 632
2 966
877
1 067
1 008

Oddělení péče o zdravotně postižené občany
Činnost oddělení byla v průběhu roku ovlivněna několika legislativními změnami. Od 1. 7. 2009 přešlo
kompetenční posouzení zdravotního stavu občanů z úřadu práce, na oddělení Lékařské posudkové služby
Okresní správy sociálního zabezpečení v Novém Jičíně. Z tohoto důvodu nemohly být v letních měsících
přiznány a vyplaceny nové příspěvky na péči, příp. zvýšené příspěvky v důsledku zhoršení zdravotního stavu.
Jednotlivé posudky začaly přicházet na zdejší úřad až v měsících listopadu a prosinci s následným rozhodnutím
obratem. Dále pak od 1. 8. 2009 byl zvýšen příspěvek ve stupni IV. a bylo nutno zaslat oznámení 104 klientům
s touto změnou. Na oddělení je také částečně vykonávána agenda související s opatrovnictvím osob, které byly
omezeny nebo zbaveny právní způsobilosti. V Kopřivnici bylo v roce 2009 vedeno v evidenci celkem 42 těchto
osob, přitom město Kopřivnice vykonávalo z rozhodnutí soudu opatrovníka v r. 2009 celkem 6 osobám.
V rámci poskytování lepší kvality služeb a z důvodu vzájemné zastupitelnosti jednotlivých pracovníků, byl
změněn pracovní proces tohoto oddělení. Od poloviny roku 2009 všichni zaměstnanci vykonávají v rámci
přenesené působnosti komplexně celou agendu péče a příspěvků pro osoby se zdravotním postižením. Všechny
pracovnice tohoto oddělení jsou nyní schopny přijmout a vyřídit požadavky jednotlivých klientů, což přináší velmi
pozitivní ohlasy klientů a tím i nabízíme zvýšenou nabídku kvality služeb.
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Statistika – dávky pro ZP
Správní řízení ve věcech:
Příspěvek na péči
Mim. výhody pro občany ZP

Počet rozhodnutí
v r. 2007
2 862
(přechod z MPSV)
276

Dávky pro občany se ZP

1 192

Počet rozhodnutí celkem

4 330

Příspěvek na péči
Počet
dávek
2007
9 175
2008
10 005
2009
11 294

Vyplaceno Kč
51 521 000
64 668 000
60 668 000

Počet
žádostí
670
389
439

Počet rozhodnutí
v r. 2008
1 181
(nových)
240
1 797
(z toho 712 ORTO)
3 218

Počet soc.
šetření
730
685
631

Počet
zemřelých
84
162
197

Počet rozhodnutí
v r. 2009
1 541
2 92
981
2 814

Počet žád.
o posudek
661
554
513

Počet
zamítnutí
62
93
44

Stat. ukazatele výkonu st. správy – dle vyhl. 182/1991 Sb. – jednorázové a opak. příspěvky pro zdravotně
postižené
Počet
Čerpání
Počet
Čerpání
Počet
Čerpání
Druh příspěvku
klientů v tis. Kč
klientů
v tis. Kč
klientů
v tis. Kč
2007
2007
2008
2008
2009
2009
Příspěvek na provoz MV
823
5 853
909
5 932
865
5 820
Příspěvek na individuální dopravu
26
162
34
198
20
128
Příspěvek na zakoupení MV
20
1 500
20
1 620
13
1 225
Příspěvek na úpravu bytu
5
157
4
228
2
54
Příspěvek na opatření zvl. pomůcek
42
949
61
1 683
43
1 553
Přísp. nevid. na krmivo pro psa
1
9
1
9
1
10
Příspěvek na ORTO - zvýš. nákl.
901
1 807
zrušen
Příspěvek na užívání BBB
5
24
5
22
4
19
Mimořádné výhody pro občany se ZP
Počet přiznaných
Rok
MV
2007
218
2008
184
2009
227

Počet žádostí
zamítnutých
58
56
56

Počet evid.
průkazů celkem
TP / ZTP / ZTP/P
369 / 863 / 318
403/851/322

Za rok 2009 bylo vybráno na poplatcích za vystavení průkazu mimořádných výhod 5 310 Kč a bylo vydáno 177
průkazů mim. výhod.
Klienti kurátora pro dospělé:
v průběhu roku 2009 bylo evidováno 148 osob, propuštěných z VTOS nebo vazby 73 osob a téměř všichni
vyhledali pomoc sociálního kurátora.
Počet provedených šetření 37, zpráv pro soud 25 a 12 zpráv pro věznice.
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Výkon samosprávných činností na úseku sociálních věcí:
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radě a Zastupitelstvu města Kopřivnice bylo předloženo celkem 56 zpráv z oblasti SV – z toho:
o 18 ve věci střediska soc. služeb města,
o 10 ve věci Klubu Kamarád a prevence kriminality,
o 28 jiné.
V rámci plnění úkolů zadaných vedením města, příp. garantem za sociální oblast se řešily projekty na OSVZ
nebo činnosti dotýkající se práce sociálního odboru. Probíhala řada schůzek, pracovních jednání,
workshopů:
o Denní centrum 25 aktivit.
o Městská ubytovna 11 aktivit.
o Rozšíření azylového domu 19 aktivit.
o Domov pro seniory 10 aktivit.
Zajištění činností v oblasti dotačního řízení OSVZ, dále bylo zpracováno a vyřízeno 5 darovacích smluv
neziskovým subjektům působícím v sociálně zdravotních službách.
V rámci samosprávných činnosti je zde částečně vykonávána funkce opatrovníka a na žádost soudu bylo
podáno v r. 2009 celkem 52 zpráv.
Město Kopřivnice je opatrovníkem 6 osob zbavených či omezených k právním úkonům, u dalších 4 osob je
vedeno řízení o změnu způsobilosti u OS v Novém Jičíně a s ohledem na jejich sociální situaci je
pravděpodobné, že minimálně u dvou bude opatrovníkem ustanoveno opět město Kopřivnice. V těchto
případech již nyní probíhá řada jednání (zajištění jejich prostředků na živobytí, konzultace s jinými subjekty
o jejich ubytování či zajištění adekvátních soc. služeb).
Ve 2 případech je město Kopřivnice ustanoveno zvl. příjemcem důchodu – z pohledu hospodaření s příjmem
klienta se jedná o totožné činnosti jako u výkonu opatrovnictví. Zvláštní příjemci důchodu (správní řízení –
vydání rozhodnutí, následná kontrola: v r. 2007 – 2 , 2008 – 4, 2009 – 6 nových rozhodnutí).
Sociální pohřby v r. 2009 – kompletní zajištění, včetně úhrady ve 2 případech, u dalších 3 případů jednáno
s příbuznými, kteří poté zajistili nejnutnější úhradu pohřebních výloh.
Vyjádření k žádostem o vyhrazená parkovací místa pro osoby se zdravotním postižením – na základě 9
žádostí bylo provedeno šetření a bylo podáno vyjádření v souladu s Pravidly, upravujícími zřizování
nezpoplatněných parkovacích míst.
Spolupráce s oddělením bytovým OMM probíhá po několika liniích: vyjádření odboru k žádostem o udělení
výjimky z Pravidel pro RM – 36 zpráv; vyhodnocování – bodový systém žádostí o soc. byt z pohledu kritérií
odboru SVZ – 77 jednání se žadateli, zpracování hodnotící tabulky pro OBH.
Opakovaná jednání v rámci poradenské činnosti, výkonu funkce opatrovníka, dlužníků – spolupráce v rámci
sociální práce k zamezení ztráty stávajícího bydlení apod.
Odbor SVZ vede evidenci žadatelů o byty zvl. určení – těchto je evidováno celkem 163, v r. 2009 si podalo
žádost 35 žadatelů o tento typ bytu. V průběhu roku se uvolnilo 14 bytů, u nichž rada města na návrh OSVZ
určila nové nájemce.
Spolupráce se zařízeními soc. služeb i poskytovateli terénních soc. služeb – v souvislosti s uzavíráním smluv
s osobami, které z důvodu zdravotního stavu nejsou schopné podpisu (kontrola smluvních podmínek,
návštěva uživatele a podpis smlouvy za uživatele služeb – v r. 2009 proběhlo u 16 případů).
Zajištění úkolů vyplývajících z Pravidel společenského aktivu pro nejstarší generaci (7 společensko
kulturních akcí v Kopřivnici i v místních částech, blahopřání 17 jubilantům, návštěva občanů města
v domovech pro seniory o Vánocích).
Organizační zajištění provozu Klubu důchodců města Kopřivnice:
o V r. 2009 zajištění stěhování Klubu důchodců z bytového domu na č. p. 1074 do nových prostor na
ul. Sokolovské 393 (zajištění drobného vybavení, údržby a úprav k zajištění plynulého provozu této
seniorské aktivity).
o Prostřednictvím odboru jsou částečně hrazeny aktivity nejen kopřivnického KD, ale i klubů
v místních částech (poznávací zájezdy, společensko kulturní setkávání, besedy, drobné sportovní
akce apod.)
o V roce 2009 zorganizoval odbor kurz počítačové gramotnosti pro seniory „Senioři komunikují“, který
byl financován zcela z „Nadace Lívie a Václava Klausových“. Kurz absolvovalo 14 seniorů.
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•
•

•

•

•

o Odbor je odpovědný za čerpání prostředků na KD.
Sociálně právní poradenství – je nedílnou součástí samosprávné činnosti v oblasti soc. péče a služeb
(minimálně 10 případů týdně v různém časovém rozsahu).
Aktuálně řeší případy zejména osamělých osob po jejich návratu ze zdravotnických zařízení (kontakt na soc.
služby, ubytovací služby, poradenská činnost a kontakt na další orgány při vyřizování jejich záležitostí,
spolupráce se soc. pracovníky zdrav. zařízení a poskytovatelů soc. služeb, zprostředkování kontaktů
s rodinou apod.) O těchto případech se nevede statistika, jejich četnost během roku se odhaduje na
minimálně 40 případů.
Odbor je v samosprávné činnosti odpovědný za průběh institutu veřejné služby ze zákona o pomoci
v hmotné nouzi. Zavedení veřejné služby bylo schváleno RM v dubnu 2009 a v jejím rámci bylo
prostřednictvím odboru uzavřeno celkem 68 smluv a minimálně dvojnásobný počet dodatků k těmto
smlouvám (dle individuálních potřeb osob). Odbor ve spolupráci s personálním oddělením zajistil 9 školení.
Těmito školeními prošlo celkem 107 osob. Na veřejnou službu se zaměstnalo 67 osob. OSVZ koordinuje
činnosti, které je nutné zajistit v rámci VS, pomáhá při získávání zakázek, spolupracuje s pracovníky na VPP,
kteří realizují zakázky, kontrolují jejich provedení a spolupracují s dávkovým oddělením - potvrzování
odpracovaných hodin osobám na VS (zpráva o výkonu VS za r. 2009 byla samostatným materiálem pro RM
19. 1. 2010.).
Hlavním úkolem veřejné služby v roce 2009 byla pomoc při úklidu, estetizaci města a dalších pomocných
pracích na objednávku po potřeby města. Kromě prací na veřejných prostranstvích se snažila pomáhat také
organizacím, působícím v oblasti školství, zdravotnictví, sportu, soc. služeb, kultury apod. Také v těchto
organizacích se jednalo o úklidové práce v budovách po malování, přestavbách či stěhování, drobné
natěračské a pomocné zednické práce. Na školních hřištích se jednalo o kosení trávy, hrabání listí
a odstraňování plevele a křovin. Pracovníci VS se uplatnili také při akcích města např. formou distribuce
letáků a plakátů, stěhování nábytku, stánků a úklidových pracích po ukončení těchto akcí.
V rámci administrativních činností bylo zpracováno 160 zpráv pro soud a 82 zpráv ohledně postoupení
v dané věci.

Terénní sociální práce
Terénní sociální práce v Kopřivnici je zaměřena na osoby sociálně vyloučené a osoby i rodiny sociálním
vyloučením ohrožené. Jedná se především o klienty, kteří se dostali do těžké sociální, finanční či bytové situace,
kterou již nejsou schopni vlastními silami řešit. Spolupráce s terénním sociálním pracovníkem je vždy dobrovolná,
řídí se zásadami mlčenlivosti, důvěrnosti, rovnocenného přístupu a aktivního přístupu klienta.
V rámci terénní sociální práce v Kopřivnici byla v roce 2009 navázána spolupráce se 169 klienty, kteří nějakým
způsobem definovali problém, který mají zájem řešit, tedy zakázku. Jednalo se především o klienty odboru
majetku města (oddělení bytové správy) a odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ), ostatní se o nabízené
službě dozvěděli od klientů stávajících.
S těmito klienty bylo řešeno celkem 365 zakázek. Z toho vyplývá, že byl s některými klienty řešen více než
jeden problém. Tato situace je vcelku obvyklá a častá - např. při řešení dluhu na nájemném se přijde na to, že
rodina nečerpá všechny dávky, na které by měla nárok nebo se potýká s dalšími dluhy či exekucemi; ve stejné
rodině může terénní sociální pracovník pomáhat také se zprostředkováním zaměstnání apod.
V roce 2009 došlo k velkému nárůstu klientů terénní sociální práce oproti předchozímu roku, což byl zřejmě
následek celkové světové ekonomické krize, kdy většina těchto osob přišla o zaměstnání a následně jim začala
klesat platební schopnost, a to nejčastěji při platbě nájemného či splátek dluhů.
V roce 2009 byla také navázána užší spolupráce s oddělením sociálně-právní ochrany dětí (OSVZ) při řešení
dluhů na bytech v majetku města Kopřivnice u rodin s nezletilými dětmi, příp. při řešení problematických situací
a stavů v rodinných vztazích (např. domácí násilí páchané na ženě a následná pomoc při podání návrhu na
úpravu práv k dětem a podání návrhu na rozvod). Tuto spolupráci lze považovat za úspěšnou.
Zakázky podle typu řešeného problému:
1) bytová problematika: pracovník pomáhá klientovi při udržení stávajícího bydlení; asistuje při hledání nového
nájemního bydlení (jak bytů obecních, tak soukromých), bydlení v ubytovnách, azylových domech; pracovník
klienta informuje o formě a podmínkách platných nájemních smluv,

41

2) dluhová problematika: pracovník vede klienta k odpovědnému přístupu ke svým závazkům (placení nájmu,
služeb, úvěrů, apod.); v případě, kdy klient není schopen své závazky (zejm. hrazení nájemného) pravidelně plnit,
může klientovi zprostředkovat (s vědomím klienta) preventivní opatření (např. příspěvek na bydlení je formou
zvláštního příjemce převeden přímo na účet majitele nemovitosti apod.), a tak předejít narůstání dluhu. Pomáhá
klientovi sjednávat splátkové kalendáře, pomáhá při jednání s věřiteli či exekutory. Pracovník by měl zároveň vést
klienta k hospodárnému nakládání se svými příjmy tak, aby jimi klient nejprve uspokojil základní životní potřeby
rodiny a předcházel tak rovněž riziku zadluženosti,
3) sociální dávky: pracovník asistuje a doprovází klienta při vyjednávání sociálních dávek, pomáhá s vyplněním
potřebných formulářů, poskytuje poradenství; jedná se o dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné
nouzi a dávky péče pro osoby se zdravotním postižením,
4) zaměstnanost: pracovník pomáhá se zprostředkováním nového zaměstnání (vyhledávání inzerátů,
zprostředkování kontaktu s potenciálním zaměstnavatelem), je-li v jeho moci, může poradit či odkázat na odborná
pracoviště v oblasti pracovně-právní; rovněž pomáhá při řešení problémů v rámci evidence na úřadech práce
(např. odvolání proti sankčnímu vyřazení z evidence),
5) statní: vyřízení rodného listu, občanského průkazu, žádosti o invalidní důchod; stabilizace sociální situace
v rodině (spolupráce s odd. sociálně-právní ochrany dětí) apod.; pracovník pomáhá s vyplněním potřebných
formulářů, může doprovodit klienta na příslušný úřad.
Vybrané statistické údaje:
Oblast problému
Bytová problematika
Sociální dávky
Zaměstnanost
Dluhová problematika
Ostatní
Celkový počet
Počet klientů
Počet zakázek

2008
78
40
28
23
27

2009
159
79
21
78
28

2008
102
196

2009
169
365

Terénní sociální práce je práce dlouhodobá, většinu problémů nelze řešit jednorázovým úkonem, ale mnoha
postupnými kroky. Je tedy důležité se s jednotlivými klienty pravidelně kontaktovat, ať už v místě jejich bydliště či
v kanceláři na úřadě. Vzhledem k počtu řešených zakázek lze terénní sociální práci v Kopřivnici považovat za
službu opodstatněnou a potřebnou. Umožňuje komplexnější pohled na sociální situaci klienta, individuální přístup
a větší časový prostor na každého z nich. Poskytuje tak občanům Kopřivnice, kteří se ocitnou v nepříznivé
sociální situaci služby více než standardní.

Sociální prevence
Plánování sociálních služeb
•
•
•
•
•
•
•
•

Vydání popularizačního letáku plánu pro veřejnost (1/09).
Dotazník potřeby obcí MSK pro IP – podpora procesu plánování rozvoje sociálních služeb (1/09).
Přihlášení do soutěže O lidech s lidmi (2/09 – přihláška, 6/09 – prezentace před komisí na MÚ
v Kopřivnici, 10/09 – prezentace na konferenci v Praze).
Pracovní skupiny pro vznik a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
v Moravskoslezském kraji ("Řídící skupina"), (2 jednání v Ostravě).
Den sociálních služeb (6/09) – ve spolupráci s ORM.
Příprava programu.
Setkání vystavovatelů – koordinační schůzka (4/09).
Vlastní akce: Setkání obcí:
o Výstava poskytovatelů , ukázky kompenzačních pomůcek,
o Krátké filmy a prezentace se sociální tématikou,
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•
•
•

o Doprovodný kulturní program,
o Workshopy,
o Soutěže pro děti.
Hodnotící zpráva do RM (9/09).
Konzultace okolním obcím (1x).
Prezentace tísňové péče Dorkas – spolupráce se SSSmK (4-6/09).

Metodická činnost v Klubu Kamarád
•

Na odboru se uskutečnilo mentorování v rámci adaptačního plánu nové vedoucí klubu a další podpůrné
činnosti. Dále odbor zastřešuje Klub Kamarád metodickou činností.

Prevence kriminality
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Příprava Program prevence kriminality a protidrogové prevence v Kopřivnici na léta 2010-2011.
Vyhodnocení Programu prevence kriminality za rok 2008 (1/09).
Žádost o dotaci – Krajský program prevence kriminality na rok 2009 (2/2009).
předloženy 4 projekty, schválen jeden – osvětlení hřišť – řešitel. ORM.
Příprava podkladů pro prezentaci a účast na setkání s delegací z Anglie (2/09).
Neformální setkání se zástupci PČR – možnosti spolupráce (2/09).
Organizace komise prevence kriminality (7x).
Setkání preventistů škol (1x - 8/09).
Spolurealizace projektu Videoklipy prevence II v rámci projektu Kolo kolem Kopru:
o Soutěže o nejlepší námět scénáře preventivních videoklipů uzávěrka soutěže – vyhlášení
a vyhodnocení soutěže (3-4/09),
o Casting – výběr herců (7/09),
o Podklad k vytvoření scénáře (9/09),
o Spolupráce na vytváření scénáře s OS „Máš čas?“ (9-10/09),
o Spolupráce na přípravě herců při natáčení – víkend Kletné (9/09),
o Spolupráce – účast na vlastním natáčení – 4 natáčecí dny (10-12/09),.
o Spolupráce na organizaci „Dotočné“ (10/09), dokončené projektu v roce 2010
Spolurealizace projektu Víkendové vzdělávání „Násilí na dětech a co s tím!?“ v rámci projektu Kolo
kolem Kopru (10/09) – příprava programu, účast na víkendu.

Romský poradce
•
•
•
•

Konzultace – poradenství – 5x.
Porada romských poradců – KÚ MSK – 1x.
Informace o poskytovaných službách pro příslušníky romských komunit za rok 2008 za správní oblast
(2/2009).
Nadefinování služeb pro příslušníky romských komunit pro potřeby IP (3/09).

Dotace
•
•

Agenda při poskytnutí dotace OSV – 7 žádostí 1. kolo, 5 žádostí 2. kolo (přijetí žádostí, předložení
pracovní skupině, RM, uzavření smluv, příkazy k platbě, vyúčtování).
Předložení dotačního programu na rok 2010 (projednání v pracovní skupině, RM, zveřejnění).
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Dotace za rok 2009 OSV

Organizace

Název projektu

Sociální
Tyfloservis, rehabilitace osob
s těžkým zrakovým
o. p. s.
postižením
ZŠ Emila
Zátopka

Škola - bezpečné
místo pro život

Výše
poskytnuté
finanční
podpory

15 000 Kč

30 000 Kč

Základní údaje o službě
Nabízené služby: poradenství, informace, pomůcky a systematický nácvik
dovedností pro osoby starší 15 let s výraznými potížemi zraku nebo zcela
nevidomé
Kontaktní údaje: Sadová 5, 702 00 Moravská Ostrava,
tel.: 596 783 227, ostrava@tyfloservis.cz, web: www.tyfloservis.cz
Podpora víkendových aktivit v rámci prevence kriminality a jiných
patologických jevů. web: zsemzat.koprivnice.org

Občanské sdružení „Máš čas?“ sdružuje lidi angažované v oblasti prevence
kriminality a v oblasti volnočasových aktivit. V posledním roce rozšířilo svoji
38 000 Kč
činnost na cílové skupiny - lidi extrémně sociálně vyčleněné, lidi bez přístřeší,
bezdomovce. web: mascas.koprivnice.org/
Nabízené služby: prevence a léčba drogových závislostí, terénní programy
Renarkon, Terénní program
60 000 Kč Kontaktní údaje: Mariánskohorská 1328, Ostrava, Štefánikova 1163, 742 21
o. p. s
Kopřivnice
Kopřivnice, tel.: 723 946 507, tpnrenarkon@seznam.cz, web: www.renarkon.cz
Nabízené služby: Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, Dům
Charitní
pokojného stáří Mořkov
ošetřovatelská
Charita
75 000 Kč Kontaktní údaje: Štefánikova 1163, 74221 Kopřivnice, tel. 556 813 638, e-mail:
a pečovatelská
charita.koprivnice@tiscali.cz, Horní 13, 742 72 Mořkov, tel.: 556 759 324,
služba Kopřivnice
web:www.charitakoprivnice.cz
Nabízené služby: občanské poradenství pro osoby v nepříznivé soc. situaci,
186 000 Kč
Centrum pro Kontaktní místo
poradenství a osobní asistence pro zdrav. postižené
5 000 Kč
zdravotně
v Kopřivnici při
Kontaktní údaje: Bieblova 3, Ostrava 702 00, Detašované pracoviště Nový
(dofinancování
postižené MSK, Občanské poradně
Jičín, Sokolovská 9, 741 01, Nový Jičín, tel.: 556 709 403, Občanská poradna
za období
o. s.
Nový Jičín
Kopřivnice, Štefánkova 1163, budova MÚ kancelář č. 642,
3-6/2009)
czp.novyjicin@centrum.cz, web: www.czp-msk.cz
Nabízené služby: azylový domům pro rodiče s dětmi v nouzi, krizová pomoc
pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Salus, o. p. s
Domov Salus
630 000 Kč
Kontaktní údaje: Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice,
tel.: 556 810 160, salus.socialni@seznam.cz
Nabízené služby: podpora integrace handicapovaných lidí do společnosti
pomocí osobní asistence, využití canisterapie (léčba pomocí speciálně
vycvičených psů) - pomoc k fyzické, psychomotorické, psychické a sociální
Podané ruce Poskytování služeb
20 000 Kč léčbě a rehabilitaci osobám se zdravotním postižením, znevýhodněním
o. s.
osobní asistence
a omezením.
Kontaktní údaje: Zborovská 465, 738 01 Frýdek-Místek
tel. +420 595 174 111, web: www.podaneruce.eu/
Slezská
Denní stacionář
Nabízené služby: Denní stacionář pro lidi s mentálním a kombinovaným
diakonie,
Nový Jičín –
postižením.
Denní
sociální služba
40 000 Kč Kontaktní údaje: B. Martinů 1994/4, 741 01 Nový Jičín,
stacionář
a doplňková
tel.: 556 729 122, ds.nj@sdk.cz,
Nový Jičín
doprava
web: www.sdk.cz
Nabízené služby: Denní a týdenní stacionář a odlehčovací služby a domov pro
Slezská
Podpora provozu
osoby se zdravotním postižení
diakonie, týdenní stacionáře 20 000 Kč Kontaktní údaje: Tichá 295, 742 74 Tichá,
Domov Tichá v Domově Tichá
tel.: 556 858 140, ticha@sdk.cz,
web: www.sdk.cz
OS "Máš
čas?"

Nultá fáze
terénního
programu pro lidi
bez přístřeší
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OS při
Dětském
centru
Kopřivnice

Svoz dětí do
zařízení

30 000 Kč

Nabízené služby: podpora aktivit Základní a mateřské škola Motýlek (služby
hipoterapie, canisterapie, muzikoterapie, arteterapie, masáže, plavání, svozy,
pobyty dětí a rodičů u moře, logopedická a speciálně pedagogická péče,
rehabilitace)
Kontaktní údaje: Bedřicha Smetany 1122, 742 21 Kopřivnice, tel.: 556 810 242

V oblasti samosprávných činností zajišťuje odbor SVZ
Kluby důchodců:
•
•
•
•

Městský klub důchodců (sídlo Kopřivnice, Sokolovská 393).
Klub důchodců Vlčovice – Mniší (sídlo Kulturní dům Kopřivnice ).
Asociace zdravotně postižených - smíšená organizace Kopřivnice (Občanské sdružení, jehož činnost
město podporuje finančně a možností využívat bezplatně prostory Klubu důchodců k vlastní činnosti ).
Město Kopřivnice v r. 2009 podpořilo činnost klubů důchodců (mimo provozní náklady) částkou
70 126 Kč.

Klub Kamarád
Klub Kamarád je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 6 do 26 let, které se zdržují ve městě Kopřivnice
a jsou ohroženy rizikovým způsobem života. Současné právní normy kladnou do popředí podporu samostatné
aktivity uživatelů, partnerský přístup pracovníků k uživatelům a také smluvní princip při poskytování sociální
služby. Klub Kamarád se stává zprostředkovatelem mezi uživateli, kteří povětšinou nemají důvěru v ostatní,
především státní instituce a těmito institucemi, zprostředkovatelem kontaktu a porozumění těchto stran v rámci
efektivního řešení problému uživatele.
Základní statistické údaje o sociální službě za rok 2009:
Evidovaných klientů celkem
Klientů v roce 2009
Aktivních klientů
Počet uzavřených dohod
Počet prvokontaktů
Průměrná návštěvnost (Francouzská)
Průměrná návštěvnost (Horní)

388
314
188
45
152
39,2 klientů/den
10 klientů/den

V roce 2009 byl klub otevřen 207 dnů v pobočce KK na Francouzské ulici, 40 dnů v Klubu na Horní a 25 dnů se
konaly víkendové akce a tábor KK. V loňském roce navštěvovalo zařízení nejvíce klientů v pátky, druhým
nejfrekventovanějším dnem bylo úterý. Nejvyšší návštěvnost byla v měsíci březnu a říjnu.
V Miniškoličce se v loňském roce učilo v rozsahu 405,5 h. V období leden - červen 2009 navštěvovalo
Miniškoličku 16 dětí, v období září-prosinec deset dětí. Pomoc v Krizové poradně vyhledalo 30 klientů.
Mezi nejčastější úkony pracovníků v roce 2009 patřil kontakt s klienty na témata rodina, práce, vrstevnická
skupina, partner, drogy a alkohol.
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Další zařízení soc. služeb na území města Kopřivnice
Město Kopřivnice je zřizovatelem Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvkové organizace
Sídlo: Česká 320, Kopřivnice
Ředitel. organizace: Ing. Eva Mündleinová
Středisko soc. služeb města Kopřivnice spravuje domy s pečovatelskou službou:
1. DPS na České 320 – 95 bytových jednotek, 14 lůžek pro krátkodobé umístění občanů – domovinky
(odlehčovací služby)
2. DPS na Masarykově náměstí 650 - 27 bytových jednotek
V obou domech je poskytována pečovatelská služba. Sociální služba je poskytována převážně jako ambulantní,
osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.
Středisku soc. služeb města Kopřivnice byla v r. 2007 udělena registrace na Krajském úřadu Moravskoslezského
kraje na zákl. zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách u těchto sociálních služeb:
• Pečovatelská služba (vykonávána v domech s pečovatelskou službou i v terénu – v domácnostech
občanů města Kopřivnice a místních částí),
• Odlehčovací služby (časově omezená pobytová soc. služba – 14 lůžek v DPS č. p. 320),
• Azylový dům pro muže a ženy (Kopřivnice, Horní 1114 – kapacita 20 lůžek),
• Noclehárna (Kopřivnice, Horní 1114 – 10 lůžek),
• Denní stacionář (Denní stacionář Kopretina Vlčovice – kapacita 20 míst, cílová skupina: osoby
s mentálním postižením, příp. kombinovaným zdrav. postižením).
Pečovatelskou službu v roce 2009 využilo celkem 99 uživatelů.
Odlehčovací služby jsou poskytovány osobám, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním
prostředí. Služba je prioritně směrována k pečující osobě na dobu nutnou pro nezbytný odpočinek. Délka
poskytované služby je omezena na dobu max. 3 měsíců a v roce 2009 byla služba poskytnuta 68 uživatelům.
Azylový dům
Sídlo: Kopřivnice, Horní 1114
Vedoucí AD: Anežka Fabiánová
Kapacita zařízení: 20 osob - pro 16 mužů a 4 ženy
Azylový dům je sociální služba pobytová, poskytována na přechodnou dobu (zpravidla nepřekračující 1 rok)
osobám v nepříznivé sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení. V roce 2009 byla kapacita azylového domu plně
využita. V současné době registruje AD 10 neuspokojených žádostí.
Noclehárna
Zde poskytujeme ambulantní službu osobám bez přístřeší, kteří mají potřebu využití hygienického zařízení
a přenocování. Tato sociální služba na Horní ul. č. 1114 byla v roce 2009 velmi využívána a zájem o tuto službu
od poloviny loňského roku má stále rostoucí tendenci.
Denní stacionář Kopretina
Sídlo: Kopřivnice - Vlčovice 76
Vedoucí zařízení: Monika Petrová
Kapacita: 20 osob
Cílová skupina: dospělí občané s mentálním postižením, příp. přidruženým kombinovaným postižením. V denním
stacionáři je poskytována ambulantní služba osobám, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby. Uživatelé této služby jsou dospělí lidé starší 18 let. V průběhu roku 2009 navštěvovalo denní centrum 21
uživatelů.
Aktivity Kopretiny:
• společenské, kulturní, sportovní, rehabilitační zázemí,
• pracovní terapie: dílna tkalcovská, košíkářská, stolařská, ruční práce,
• taneční terapie, hipoterapie, plavání.
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Nestátní zařízení sociálních služeb ve městě
SALUS, o. p. s. - Domov pro rodiče a děti v nouzi, krizové centrum pro děti a mládež
Sídlo: Kopřivnice, Tyršova 1015
Ředitelka zařízení: Alena Pohořelská
Poskytuje dočasné ubytování a služby pro rodiče a děti v nouzi, v rámci Domova SALUS jsou k dispozici 3 pokoje
pro řešení krizových situaci - Krizové centrum pro děti a mládež.
Kapacita zařízení: 18 míst (z toho 6 míst pro krizové pobyty dětí).
V r. 2009 využilo služeb Domova SALUS celkem 77 osob, z tohoto počtu na Krizovém centru bylo umístěno 14
dětí.
Charita
Charita Kopřivnice je organizační součástí Charity Česká republika, jejímž zřizovatelem je římskokatolická církev.
Charita zabezpečuje pomoc při zvyšování nebo udržení soběstačnosti formou ošetřovatelské a pečovatelské
služby osobám se sníženou soběstačností.
Ošetřovatelská služba je odborná zdravotní péče, kterou poskytují kvalifikované zdravotní sestry na základě
indikace ošetřujícího lékaře. Tyto výkony jako např. aplikace injekcí, inzulínu, odběry krve a ostatního
biologického materiálu, ošetření dekubitů, měření tlaku apod., jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Rodinám
jsou také poskytovány zdravotní pomůcky.
V rámci pečovatelské služby je dle individuálních potřeb uživatelů využíváno především těchto úkonů: donáška
obědů, nákupy, úklidy, praní, doprovod, ale i podání jídla, hygiena apod.
Charita dále provozuje Dům pokojného stáří v Mořkově.
Služeb Charity využilo v roce 2009 38 uživatelů z Kopřivnice, kterým bylo poskytnuto 10 355 úkonů.
Adresa: Štefánikova 1163, Kopřivnice
Ředitel: Miloslav Leško
Telefon: 556 813 637
E-mail: charita.koprivnice@tiscali.cz, jar.van@centrum.cz
www.charitakoprivnice.cz
IČO: 44937342
Občanská poradna Nový Jičín, detašované pracoviště Kopřivnice
Provozovatelem Občanské poradny je Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o. s.
Občanská poradna je sociální službou registrovanou podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,
poskytovanou se zaměřením na lidi, kteří se dostali do obtížné životní situace a nedokáží už ji řešit vlastními
silami. Služba je bezplatná, zajišťována odbornými poradci. Poradenství probíhá v oblasti: sociálních dávek,
sociální pomoci, pracovně právních vztahů a zaměstnanosti, bydlení, rodiny a mezilidských vztahů,
majetkoprávních vztahů a náhradě škody, finanční a rozpočtová, školství a vzdělávání, ochrana spotřebitele.
Občanské poradna nenahrazuje specializované poradny a neradí v komerčních záležitostech. V roce 2009
využilo služeb Občanské poradny 546 osob.
Mgr. Richard Pešat – vedoucí detašovaného pracoviště
Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
Telefon/fax: +420/556 709 403
E-mail: czp.novyjicin@czp-msk.cz
Návštěvní hodiny:
Pondělí: 9:00 – 12:00, 13:00 –16:00,
Úterý: 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 – jen pro objednané
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Ovzduší
1. Kvalita ovzduší
Monitoring ovzduší
Na území České republiky je stav znečištění ovzduší sledován Českým hydrometeorologickým ústavem právnickou osobou zřízenou Ministerstvem životního prostředí. Monitoring kvality ovzduší byl prováděn do roku
2003 i v místní části Lubina. V rámci redukce sítě měřících stanic v ČR byl zrušen. Koncem roku 2008 se podařilo
zajistit alespoň na dobu roku 2009 zjišťování kvality ovzduší, i když v jednodušší podobě. V atriu ZŠ dr. Milady
Horákové byl umístěn manuální vzorkovač kvality ovzduší Leckel MVS 6, jehož prostřednictvím byly zjišťovány
koncentrace suspendovaných částic PM10 (prachové částice), polyaromatických uhlovodíků a těžkých kovů.
Výsledky měření potvrzují správnost zařazení Kopřivnice do tzv. Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, neboť
bylo prokázáno překročení povolených imisních limitů u prachových částic i polyaromatických uhlovodíků, resp.
benzo(a)pyrenu – výsledky viz tabulka níže.
Výsledky ročního měření v Kopřivnici lze shrnout následovně:

Znečišťující látka
Suspendované částice PM10
Polyaromatické uhlovodíky
Benzo(a)pyren
Těžké kovy
(arsen/kadmium/nikl)

Imisní limit
(doba
průměrování)
50 µg/m3

Povolený počet
překročení
imisního limitu
35

Kopřivnice
41

1 ng/m3

2,27 ng/m3

6/5/20 ng/m3

nevýznamné
koncentrace pod
imisní limit

Místní program zlepšování kvality ovzduší
Od r. 2004 je území města Kopřivnice opakovaně vyhlašováno ve Věstníku MŽP jako oblast se zhoršenou
kvalitou ovzduší (OZKO). Do OZKO byla Kopřivnice zařazena pro překračování imisních limitů pro tzv.
suspendované částice frakce PM10 (polétavý prach) a polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako
benzo(a)pyren B(a)P. Zařazení Kopřivnice a dalších měst a obcí v územně správním celku Kopřivnice jako obce
s rozšířenou působností (ORP) do OZKO bylo podnětem pro zpracování tzv. Místního programu zlepšování
kvality ovzduší (MPZKO). MPZKO hodnotí celé území správního celku Kopřivnice a zároveň i jednotlivá města
a obce tohoto správního území samostatně z hlediska emisního a imisního zatížení. Na základě zjištěných údajů
navrhuje nápravná opatření, která by měla být realizována za účelem splnění imisních limitů PM10 a B(a)P.
Plán zlepšování kvality ovzduší
V roce 2008 byl vypracován Plán zlepšování kvality ovzduší v Kopřivnici na období let 2008 až 2015. Plán
vychází z Místního programu ke zlepšování kvality ovzduší pro město Kopřivnice a obce v územně správním
celku Kopřivnice jako obce s rozšířenou působností (dále jen MPZKO). Jsou zde navržena konkrétní opatření ke
zlepšení kvality ovzduší na Kopřivnicku. Některá jsou již díky časově náročnému procesu schvalování MPZKO
realizována, další je možno uskutečnit v nejbližší době, ostatní v bližším nebo delším časovém horizontu.
Informačně osvětový systém o životním prostředí v Kopřivnici
Město Kopřivnice zahájilo koncem roku 2008 provoz Informačně osvětového systému o životním prostředí
v Kopřivnici. Tento projekt je spolufinancován Moravskoslezským krajem. Informační systém slouží jednak pro
laickou veřejnost, které poskytuje informace o stavu životního prostředí v Kopřivnici, ale také nabízí možnosti, jak
přispět k jeho zlepšení. Zároveň je prospěšným zdrojem informací i pro odbornou veřejnost, instituce,
podnikatele, školy apod. V r. 2008 byly na tomto portálu umístěny video spoty zabývající se problematikou
odpadového hospodářství a ochranou ovzduší, v r. 2009 pak ochranou přírody a krajiny a správy zeleně ve
městě. Systém je přímo dostupný na adrese zivotniprostredi.koprivnice.org.
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Environmentální vzdělávání - výchova a osvěta občanů města Kopřivnice a místních částí
Pro podporu ekologické osvěty obyvatel. města byla v r. 2009 realizována osvětová Kampaň ke snížení
znečištění ovzduší. Osvětových aktivit se účastnili senioři - posluchači univerzity třetího věku a junioři –
návštěvníci DDM a široká veřejnost. Program byl přizpůsoben vybraným věkovým skupinám.
2. Výkon státní správy
Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí, orgán ochrany ovzduší vykonává státní správu na úseku
ochrany ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona městský úřad rozhoduje o vyměření poplatku provozovatelů středních
a malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (ZZO), vede evidenci středních a malých stacionárních ZZO
a evidenci vyměřených poplatků za znečišťování ovzduší. Orgán ochrany ovzduší evidoval v roce 2009 68
provozovatelů středních ZZO (provozujících na 190 nejrůznějších zdrojů znečišťování ovzduší) a 28
provozovatelů malých ZZO. Přímo na území města působí 6 provozovatelů velkých ZZO (Komterm, a. s. - dříve
Energetika Kopřivnice, Tatra, a. s., Tafonco, a. s., Brose CZ, s. r. o., Cirex CZ, s. r. o. a Galvanovna
Kopřivnice ,s. r. o.)

Hluk
Město Kopřivnice dokončilo v r. 2009 Komplexní dopravní studii, jejíž součástí je i hluková a rozptylová studie.
Hluková studie obsahuje obsáhlý soubor hlukových map, analýzu současného stavu a stavu po realizaci
nejrůznějších dopravních úprav. Studie prokázala, že nejexponovanějším dopravním místem, co se hlukové
zátěže týče, je oblast křižovatky ul. Záhumenní a Husova, kde hladina hlukové zátěže přesahuje, s přihlédnutím
k dané korekci, limitní hodnoty (60 dB). Komplexní dopravní studie, resp. její hluková a rozptylová část jsou
k dispozici na odboru životního prostředí.

Odpady
Z legislativního hlediska se systém nakládání s odpadem řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech
a souvisejícími vyhláškami, obecně závaznou vyhláškou č. 4/2006 města Kopřivnice o odpadech a obecně
závaznou vyhláškou č. 5/2009 města Kopřivnice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
1. Nakládání s odpady
Komunální odpad
V roce 2009 bylo na území města Kopřivnice a místních částí Lubiny, Vlčovice a Mniší vyprodukováno a svezeno
celkem 7647,27 t komunálního odpadu, z toho 23,66 t odpadu nebezpečného (N).
Ostatní odpad (O) nevhodný k využití byl odvážen na řízenou skládku odpadů společnosti SKLADEKO, s. r. o.
Staříč. Tříděný odpad byl předáván k využití zpracovatelům jednotlivých druhů odpadů jako tzv. druhotná
surovina. Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) a odpad ze zeleně byl předáván na kompostárnu
Točna v Příboře.
Přehled odpadů vyprodukovaných na území města Kopřivnice v letech 2005 až 2009

Druh odpadu
Směsný komunální odpad
Objemný odpad
Odpad ze zeleně
BRKO
Smetky z ulic
Stavební odpad

Množství (t)
Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009
3 962,5
224,5
490,7
127,2
142,5

4 650,1
337,5
610,8
88,6
46,3
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4 768,5
564,0
721,0
105,0
66,2

4 732,35
555,50
791,60
530,42
85,10
107,90

4162,40
618,70
832,99
472,89
184,34
73,00

Tříděný odpad
Nebezpečný odpad
Ostatní odpad
Celkem

483,5
63,6
136,6

568,9
34,3
195,1

675,0
19,7
185,9

1 678,83
20,30
93,79

1 218,60
23,66
60,69

5 631,1

6 531,6

7 099,6

8 595,79

7 647,27

Množství (t)

Celkové množství vyprodukovaného komunálního odpadu v
jednotlivých letech
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Rok

Nebezpečný odpad
Občané města Kopřivnice a místních částí mohou nebezpečné odpady odevzdat buď na sběrném dvoře, který
mají k dispozici denně kromě neděle a svátků nebo v pojízdné sběrně.
Svoz nebezpečných odpadů pojízdnou sběrnou se v roce 2009 uskutečnil v období od 25. 4. do 23. 5. Občané
odevzdali do pojízdné sběrny 2,046 t nebezpečných odpadů. Na sběrném dvoře bylo odevzdáno 21,614 t
nebezpečných odpadů s jednou či více nebezpečnými vlastnostmi. Shromážděný nebezpečný odpad byl pak
průběžně předáván k využití nebo odstranění osobám s příslušným oprávněním.

Celkové množství NO

Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009
63,6
34,3
19,7
20,3
23,66

Vývoj produkce celkového množství NO v Kopřivnici
70
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60

Množství (t)
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2009

Velkoobjemový odpad
Současně se svozem objemného odpadu byl z různých částí města prováděn 1 x měsíčně mimořádný svoz
odpadů odložených u kontejnerů na odpad. Kromě nábytku jde převážně o vyřazené televizory, chladničky či
mrazničky, které občané neoprávněně odkládají k těmto nádobám. Celkově bylo v roce 2009 na sběrný dvůr
dovezeno 618,7 t objemného odpadu.
Tříděný odpad
Využitelný odpad jako sklo, papír, plast a nápojový karton odkládali občané v roce 2009 do 368 (r. 2008 – 356)
barevně odlišených nádob o objemu 1 100 litrů a 2 (r. 2008 – 12) zvonů. V roce 2009 bylo vyvezeno 12 854 kusů
nádob a 35 kusů zvonů. Nově od roku 2009 mají občané žijící v rodinných domech možnost odkládat plastový
odpad do žlutých pytlů, které jsou k dispozici na městském úřadě. Z celkového množství plastů bylo v roce 2009
systémem pytlového sběru sesbíráno 22,74 t plastového odpadu.
Množství a složení vytříděného odpadu
Komodita
Plast
Papír
Sklo
Kov
Kompozitní obaly *
Celkem

Rok 2005
120,2
193,8
152,7
16,8
483,5

Rok 2006
135,1
225,4
191,4
17,0
551,9

Množství (t)
Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009
155,9
169,077
173,803
312,2
409,583
295,153
191,3
208,866
215,922
15,6
891,300
531,296
21,593
2,421
675,0 1 700,420 1 218,595

V roce 2009 je do vyhodnocení zahrnut odpad odložený ve sběrných surovinách PARTR, spol. s r. o., a Paliva Nový Jičín,
spol. s r. o. (nově Expol Trade, s. r. o.) v množství 501,395 t kovu a 4,782 t papíru a lepenky.
* kompozitními obaly jsou nápojové kartony

Celkové množství vytříděného odpadu v Kopřivnici
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Nepovolené skládky odpadů
V roce 2009 bylo na území Kopřivnice a místních částí odstraněno 18 nepovolených skládek, ze kterých bylo
svezeno celkem 12,842 t odpadu. Celkové náklady na odstranění činily 91 430 Kč.
V Kopřivnici (včetně místních částí) se jednalo především o lokality: Lubina u mostu, ul. Obránců míru, ul. Panská
u sběrného dvora. Odbor životního prostředí řešil zakládání nepovolených skládek fyzickými osobami jako
přestupky proti veřejnému pořádku. V roce 2009 bylo řešeno celkem 33 přestupků, za něž byly uděleny pokuty
v celkové výši 38 800 Kč.
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Množství (kg)

Nejčastěji odstraňovaný druh odpadu

U sběrného
dvora
1 521
852
1 767
100
123
546
617
807
6 333

Asfaltová lepenka obsahující dehet
Pneumatiky
Směsný stavební a demoliční odpad
Objemný odpad
Obaly obsahující zbytky NO
Komunální odpad
Barvy, tisk. barvy, lepidla, prysk.
Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
Vyřazená elektrická a elektronická zařízení
Celkem

Kopřivnice

Vodní toky

309
80
1 950
5
2 500
32
4 876

Celkem

1 100
1 100

1 521
1 161
1 847
2 050
128
3 600
578
617
807
12 309

Pro monitorování vzniku nepovolených skládek odpadu a odhalování jejich původců pořídilo město v roce 2009
za 103 000 Kč kamerový systém.
Biologicky rozložitelný komunální odpad
Systém sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) probíhal v roce 2009 za stejných podmínek
jako v roce 2008. Systém tvoří sběr, svoz a následné využití BRKO ze zahrad (tráva, listí, zbytky ovoce
a zeleniny, ostatní rostlinný materiál apod.) rodinných domů v Kopřivnici a místních částech. BRKO je sbíráno do
velkoobjemových kontejnerů o objemu 7 m3 a sváženo na kompostárnu Točna v Příboře. Kontejnery jsou
postupně umisťovány na 33 stanovištích od pátku do pondělí s četností svozu 1 x za 3 týdny (každý týden 11
stanovišť). Svoz probíhal od 24. 4. do 7. 12. 2009.
Čistota sbíraných odpadů byla velmi dobrá a tím vyhovující pro další zpracování BRKO na kompostárně. Celkem
bylo vysbíráno 472,89 t bioodpadů. Z toho přímo na kompostárnu (mimo tento systém) dovezli občané města
celkem 67,89 t.
60

Období
24. 4. - 11. 5.
15. 5. - 1. 6.
5. 6. - 22. 6.
26. 6. - 13. 7.
17. 7. - 3. 8.
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Sběr použitých baterií
Od roku 2004 probíhá ve spolupráci s firmou ECOBAT, s. r. o., Praha sběr použitých suchých baterií. Je zřízeno
25 sběrných míst – v MŠ, ZŠ, na Vyšší a Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, v Dětském centru,
Klubu Kamarád, ve společnosti SLUMEKO, s. r. o., v kulturním domě a na městském úřadu. Jsou přijímány
veškeré tzv. suché baterie nebo akumulátory do hmotnosti 750 g – knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové
baterie, monočlánky, ploché baterie, 9V hranaté baterie, akumulátory do mobilních telefonů, notebooků nebo
ručního nářadí. Tyto odpady jsou průběžně předávány k recyklaci společnosti ECOBAT, s. r. o., Praha.
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Množství vysbíraných baterií ve školním roce.
2004/2005
2005/2006
Školní rok
Množství (kg)
520
430

2006/2007
190

2007/2008
140

2008/2009
181

Likvidace autovraků ve městě
Město Kopřivnice organizovalo v roce 2009 v rámci Dne Země a následně v říjnu pro majitele nepojízdných aut
likvidaci autovraků. Ti tak mají již pátým rokem možnost zbavit se vraků včetně odtahu na autovrakoviště zdarma.
Při obou akcích bylo odstraněno celkem 69 nepojízdných vozidel. Protože ne všichni této možnosti využijí,
postupuje odbor životního prostředí v ostatních případech podle platné legislativy. V rámci výkonu státní správy
bylo odstraněno celkem 37 vozidel. V současné době je evidováno cca 25 automobilů, které prochází procesem
od výzvy k odstranění až po ekologickou likvidaci.
Výpočet nákladů na odstranění vraku
Odtah
Parkování na určeném parkovišti
Likvidace
Celkem maximálně

Úplný vrak
cca 880 Kč
119 Kč / den
max. 7 378 Kč / 2 měsíce
zdarma
8 258 Kč

Neúplný vrak
cca 880 Kč
119 Kč / den
max. 7 378 Kč / 2 měsíce
2 380 Kč
10 638 Kč

V rámci přestupkového řízení bylo v roce 2009 řešeno 26 přestupků týkajících se autovraků. Jednalo se
především o porušení zákona o odpadech tím, že majitel. svůj vůz rozebral a nepředal oprávněné osobě
k ekologické likvidaci.
2. Výkon státní správy
Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí, orgán odpadového hospodářství, vykonává státní správu
na úseku odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů (dále jen „zákon o odpadech“) pro celé správní území Kopřivnice, jako obce s rozšířenou působností
(ORP). Orgán odpadového hospodářství vydává formou rozhodnutí souhlasy k nakládání s nebezpečným
odpadem a ke společnému shromažďování odpadů (96 rozhodnutí), dále jako dotčený správní úřad dává
vyjádření k navrhovaným záměrům (395 vyjádření), zpracovává hlášení o produkcí odpadů podnikatelů (120
hlášení), vede evidenci přepravy nebezpečných odpadů (580) atd. V roce 2009 bylo zahájeno 12 správních řízení
za porušení povinností původců odpadů stanovených zákonem o odpadech.

Vodní hospodářství a ochrana vod
1. Údržba a ochrana vod
Údržba a opravy toků a nádrží ve správě města
Odbor životního prostředí zajišťuje každým rokem základní udržovací práce na drobných vodních tocích mlýnských náhonech v místních částech Lubina a Vlčovice, v pramenní oblast Kopřivničky nad koupalištěm a na
vodní nádrži Šostýn.
Práce na mlýnských náhonech v Lubině a ve Vlčovicích spočívají v udržování manipulačních prvků, stavidel,
sečení travního porostu na obou březích náhonu a odstraňování sedimentů z koryta toku. V roce 2009 byla
zvýšená pozornost věnována prořezávce dřevin bránících průtoku vody na mlýnském náhonu v Lubině.
Na horním toku Kopřivničky a jejích přítocích byly provedeny nezbytné opravy jednotlivých spádových stupňů,
které byly částečně poškozeny průchodem vody při vysokých vodních stavech po přívalových deštích.
Břehové plochy kolem vodní nádrže Šostýn byly posečeny, pravidelně je prováděn sběr a odvoz komunálních
odpadů z okolí nádrže. V roce 2009 byla provedena oprava v zadní části nádrže, kde docházelo k úniku vody.
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2. Odkanalizování místní části Lubina
V roce 2009 byla Svazku obcí regionu Novojičínsko, jehož je Kopřivnice členem, přiznána z Operačního
programu životní prostředí dotace ve výši přesahující 500 mil. Kč na vybudování kanalizace odvádějící odpadní
splaškové vody na stávající ČOV v Novém Jičíně a Kopřivnici. Členy svazku jsou obce Nový Jičín, Kopřivnice,
Mořkov a Životice u Nového Jičína. Na území Kopřivnice se jedná o vybudování oddílné kanalizační sítě v místní
části Lubina.
3. Povodně - protipovodňová ochrana
V roce 2009 došlo ke dvěma situacím, kdy byly na vodním toku Lubina dosaženy povodňové stavy.
Poprvé - 24. 6. 2009 postihly Kopřivnicko a okolí extrémně intenzivní dešťové srážky. Na vodním toku Lubina
bylo dosaženo výšky hladiny překračující limit pro vyhlášení třetího povodňového stupně a tento byl starostou
města vyhlášen. Po 19.00 hod se voda začala vylévat z koryt vodních toků a zaplavovat přilehlé pozemky
a komunikace. V okolí Kopřivnice byly touto povodní silně poškozeny obce Životice u Nového Jičína, Kunín, Nový
Jičín, Jeseník nad Odrou, Ženklava a některé další. Došlo i ke ztrátám na lidských životech.
Podruhé - 11. 11. 2009 po několikadenních dešťových srážkách došlo ke zvýšení průtoků ve vodních tocích. Na
měrném profilu na vodním toku Lubina v Petřvaldě bylo dosaženo prvního povodňového stupně. Ve Vlčovicích na
Lubině se hladina přiblížila výšce odpovídající prvnímu povodňovému stupni na několik centimetrů.
Po zkušenostech z června 2010 a zkušenostech z minulých let byla, ke zlepšení monitorování výšky hladiny ve
vodním toku Lubina a zkrácení doby poskytnutí těchto informací povodňové komisi a veřejnosti, instalována
u mostu ve směru na Frenštát pod Radhoštěm „povodňová kamera“ Obraz z této kamery je trvale přenášen na
monitor ve služebně Městské policie v Kopřivnici.
Dalším krokem ke zkrácení doby pro poskytování informací je instalace měrného profilu na řece Lubině, který
nahradí limnigrafickou stanici zničenou povodní v roce 1997. Měrný profil vybuduje pod mostem vedoucím do
místní části Mniší správce toku Povodí Odry, s. p. Tento měrný profil bude vybaven kontinuálním měřícím
zařízením pro sledování výšky hladiny ve vodním toku a průtoku v m3/s. Současně zde bude fungovat
i srážkoměrná stanice k měření vydatnosti dešťových srážek. Naměřené hodnoty budou průběžně zveřejňovány
na internetových stránkách Povodí Odry, s. p., a na internetových stránkách města Kopřivnice Z těchto údajů
bude možno vyčíst, zda naměřené hodnoty již dosáhly stupňů povodňové aktivity I, II nebo III.
V současné době je na řece Lubině vybudován pouze jeden měrný profil a to v obci Petřvald.
Obě tato opatření zvýší informovanost a schopnost povodňové komise a integrovaného záchranného systému
reagovat na blížící se zvýšené průtoky v Lubině a na příchod povodňové vlny. Monitoring nezabrání samotné
povodni, umožní však vydat včasné varování potencionálně ohroženým obyvatelům v místních částech Vlčovice
a Lubina a varování pro obce nacházející se níže po toku. Rovněž tak umožní aktivizaci pracovníků a firem pro
zajištění případných zabezpečovacích nebo záchranných a evakuačních prací.
4. Státní správa
V rámci výkonu státní správy vydává vodoprávní úřad správní rozhodnutí povolení ke stavbám vodních děl
a povolení k nakládání s vodami, povoluje vypouštění odpadních vod, odběry vod z vod povrchových
a podzemních pro celé správní území Kopřivnice obce s rozšířenou působností. V roce 2009 bylo celkem vydáno
362 vodoprávních rozhodnutí v tomto členění.
- povolení staveb vodních děl
87
- povolení k nakládání s vodami
112
- povolení užívání vodních děl - kolaudace
90
- schválení provozních řádů, havarijních plánů
23
- zastavení řízení
27
- souhlasy podle § 17 vodního zákona
11
- jiná rozhodnutí
12
Vodoprávní úřad dále posuzoval a vyjadřoval se k 411 podaným záměrům doloženým projektovou dokumentací,
které se jakýmkoliv způsobem dotýkají zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách.
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Havárie
V roce 2009 vyjížděli pracovníci zajišťující havarijní službu k osmi ohlášeným případům, při kterých došlo nebo
potencionálně mohlo dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod.
Havarijní služba je zajišťována určenými pracovníky OŽP od roku 2003, a to na základě zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách (vodní zákon). Zajišťování havarijní služby představuje nepřetržitou 24 hodinovou pohotovost v průběhu
celého roku, včetně státních svátků, sobot a nedělí.
Zajištění této služby představuje:
• být kdykoli k dispozici a neprodleně se dostavit na místo ohlášené havárie na vodách a to kdekoli ve
správním území obce s rozšířenou působností,
• po provedení ohledání na místě vyhodnotit možná rizika, organizovat a řídit průběh prací vedoucích ke
zmírnění nebo odstranění následků havárie,
• zajistit veškeré dostupné informace o původci havárie, svědcích, časových údajích týkajících se vzniku
havárie a postupu prací, údaje o látce, která havárii způsobila, zajistit odebrání vzorků a jejich dopravu
do autorizované laboratoře,
• podle povahy a rozsahu havárie přizvat na místo Hasičský záchranný sbor, Policii ČR, Povodí Odry,
s. p., příslušného správce vodního toku, Českou inspekci ŽP, specializovanou sanační firmu, případně
další subjekty,
• být přítomen provádění sanačního zásahu, tento korigovat a rovněž stanovit ukončení sanačních prací,
• zpracovat evidenční list havárie a zajistit jeho odeslání do centrální evidence havárií na vodách,
• vést správní řízení o udělení sankce za způsobenou ekologickou újmu, vyřešit finanční zajištění nákladů
spojených s odstraněním havarijní situace a stanovit nápravná opatření.
V roce 2009 byly řešeny tyto havarijní stavy:
27. 2. 2009
Znečištění kanalizace motorovou naftou, vyřazení čistírny odpadních vod pro Průmyslovou
zónu Ostrava Mošnov z činnosti. Došlo k havarijní situaci velkého rozsahu, jejíž likvidace trvala
4 dny. Zasahovalo při ní několik hasičských sborů, specializovaná firma a technický personál
letiště Ostrava Mošnov. Na ČOV a na vodním toku bylo postaveno několik norných stěn a bylo
použito značné množství sorbentu. Řeka Lubina nebyla zasažena. Viník byl zjištěn.
26. 5. 2009
Únik nezjištěné látky z obecní kanalizace v místní části Lubina způsobil úhyn menšího množství
ryb v řece Lubině asi 200 m pod jezem u kulturního domu. Viníka se nepodařilo zjistit.
27. 8. 2009
Na okružní cestě na Červeném kameni došlo ke znečištění povrchu vozovky větším množstvím
převodového oleje. Přivolaní hasiči provedli sanaci zasaženého místa a odtěžení znečištěné
zeminy. Viníka se nepodařilo zjistit.
8. 9. 2009
Došlo k proražení nádrže na motorovou naftu u automobilového tahače ve vlastnictví
Chorvatské dopravní společnosti na komunikaci v Příboře. Přivolaní hasiči provedli sanační
zákrok, následně bylo zajištěno odtažení vozidla do autoservisu. Viník byl zjištěn.
3. 11. 2009
Znečištění vodního toku Sýkoreček od ČOV Komterm, a. s., až po soutok s řekou Lubinou.
Sýkoreček byl pokryt hustou bílou pěnou. Toto znečištění bylo způsobeno odpadními vodami
vypouštěnými z čistírny odpadních vod (ČOV) ve vlastnictví Komterm, a. s. Bylo zjištěno, že
kanalizací z areálu Tatry, a. s., byly na ČOV přivedeny odpadní vody znečištěné tenzidy
(pěnidla), které nebyla ČOV schopna odstranit. Havarijní situace trvala několik dní a byla
činěna veškerá možná opatření k zamezení znečištění vodního toku a zjištění původce. Sanaci
zajišťovali pracovníci Komtermu a hasiči Tatry, a. s., Pěna se v ČOV znovu objevila počátkem
roku 2010. Viník dosud nebyl zjištěn. Záležitost není dosud uzavřena.
15. 11. 2009
Došlo ke znečištění drobného vodního toku na území města Štramberk vodou ředitelnou
barvou. Šetřením v terénu byl zjištěn viník, občan který vyplachoval plastové barely od zbytků
barev, které následně vylil do dešťové kanalizace zaústěné do vodního toku. K úhynu ryb
a vodních živočichů nedošlo.
18. 12. 2009
Ohlášen únik asi 20 l benzínu na zpevněnou plochu v areálu DURA Automotive Systems
v Průmyslovém parku Kopřivnice. Jenom díky rychlému sanačnímu zákroku nedošlo k vniknutí
závadné látky do dešťové kanalizace a následně do řeky Lubiny. Sanace provedli pracovníci
Dura Automotive Systems. Viník zjištěn.
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18. 12. 2009

Bylo zjištěno nepovolené vypouštění odpadních vod z dešťové kanalizace Průmyslové zóny
Ostrava Mošnov do vodního toku Lubina. Odpadní vody jsou znečišťovány látkou na bázi
vápna a dosahují značného vysokého pH (stupeň alkality). Na místo byli přizvání zástupci
Statutárního města Ostrava, Povodí Odry, Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava,
stavební firmy a stavebního dozoru. Následně byla informována Česká inspekce životního
prostředí. Jedná se o rozsáhlou havárii, která může mít velmi negativní vliv na ryby a život
v řece Lubině, ale i na další práce v zóně. Jelikož se zatím nepodařilo zjistit příčinu znečištění
a zastavení vypouštění znečištěné vody není možné, byla vybudována v kanalizaci
sedimentační jímka s nornou stěnou a v ní zachycovaný sediment je průběžně odsáván
cisternovým vozem. Zároveň probíhá monitoring podzemních vod a půdních vrstev v ploše
průmyslové zóny s cílem zjistit původ znečištění a navrhnout následné řešení. Havárie není
ukončena a trvá.

Deratizace
Ochranná deratizace, hubení hlodavců (potkanů) na území města provádí především v objektech, zařízeních, na
pozemcích a v kanalizacích ve vlastnictví města odborná firma,. Deratizace je prováděna ve dvou etapách v jarním a podzimním období. Pro větší účinnost zásahu jsou k provádění deratizace ve stejném termínu
vyzýváni i další vlastníci objektů na území města (např. Oblastní stavební bytové družstvo, REKAZ, menší bytová
družstva, Severomoravské vodovody a kanalizace, Komterm, prodejní řetězce, obchody a restaurace).
Deratizace je souběžně prováděna i v kanalizačních sítích místních částí Lubina, Vlčovice a Mniší. Nástrahy jsou
pokládány plošně, zvýšená pozornost je věnovaná lokalitám s vyšším výskytem hlodavců zjištěných průzkumem
a na základě informací občanů.
Lokality se značným poškozením povrchu terénu zejména kolem některých kanalizačních šachet byly v závěru
roku upraveny. Pravidelně prováděná deratizace zajišťuje tlumení výskytu hlodavců na území města.

Zemědělský půdní fond
Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) a další s tím spojené úkony jsou prováděny podle zákona č.
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, pro celé správní území
města Kopřivnice, jako obce s rozšířenou působností.
Městský úřad Kopřivnice jako obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP) uděluje podle toho zákona
souhlas k odnětí půdy ze ZPF o výměře do 1 ha, souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení,
pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nepřesahuje správní obvod ORP.
Městský úřad Kopřivnice, jako pověřený obecní úřad vydává dle tohoto zákona rozhodnutí o odvodech za odnětí
půdy ze ZPF. Množství zemědělské půdy, které bylo v posledních letech odňato na katastrálních územích
Kopřivnice, Drnholec nad Lubinou, Mniší, Štramberk, Větřkovice, Vlčovice, Závišice a Ženklava (území
pověřeného úřadu), ukazuje následující tabulka:

Rok
m2

2000

2001

Množství půdy trvale odňaté ze ZPF
2002
2003
2004
2005
2006

12 543

49 185

64 404

12 549

65 511

72 754

57 977

2007

2008

2009

13 005

40 668

70 296

V průběhu roku bylo celkem odňato:
pro bytovou výstavbu 28 594 m2,
- pro dopravu a sítě 31 251 m2,
pro rekreaci a sport 3 947 m2 ,
- pro ostatní účely 6 504 m2,
Z celkového množství půdy odňaté za rok 2009 ze ZPF bylo na území města Kopřivnice a místních částí odňato
41 789 m2 zemědělské půdy. Výše odvodů za odnětí půdy ze ZPF činila celkem 1 118 700 Kč. Šedesát procent
z této částky je příjmem Státního fondu životního prostředí, čtyřicet procent příjmem rozpočtu města.
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Rostlinolékařská péče
Městský úřad Kopřivnice zajišťuje pro celé správní území města Kopřivnice, jako obce s rozšířenou působností
výkon státní správy podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Jedním z důsledků útlumu zemědělské výroby je i snižování počtu zemědělsky využívaných ploch. Tento,
na jednu stranu příznivý jev, přináší na druhé straně do krajiny negativní prvky. Jedním z nich je zvyšující
se množství ploch, které nikdo neudržuje. Na takových plochách bují plevel a následně se šíří i na pozemky
udržované. Protože nekontrolovaný výskyt a šíření plevelů může ohrožovat životní prostředí, zdraví lidí či zvířat,
je nutno tento nešvar potlačovat. V průběhu roku 2009 bylo provedeno šetření na 22 pozemcích ve vlastnictví
fyzických osob a na 3 pozemcích ve vlastnictví právnických osob. Vlastníci zaplevelených pozemků jsou
orgánem rostlinolékařské péče písemně vyzýváni, aby vhodným způsobem, např. sečením, plevel
ve stanoveném termínu odstranili. Protože termíny stanovené k ošetření pozemků jsou plněny, nebyly uloženy
žádné pokuty.

Lesní hospodářství
1. Hospodaření v městských lesích
Výkon odborné lesní správy provádí na základě rozhodnutí o udělení licence odborného lesního hospodáře od
1. 3. 2006 město Kopřivnice prostřednictvím odpovědného zástupce – lesního hospodáře.
Těžba a prodej dříví
V roce 2009 bylo vytěženo celkem 820,73 m3 dříví, z toho těžbou nahodilou 596,91 m3 dříví (vývraty, souše,
kůrovec, václavka, sníh, námraza). Předmýtní úmyslná těžba v porostech do 40 let věku byla provedena
v objemu 223,82 m3. Mýtní úmyslná těžba prováděna nebyla, protože se v průběhu roku 2009 zpracovávala
v lesních porostech především nahodilá těžba. Vlivem bořivých větrů a sněhu bylo poškozeno dříví v objemu
341,48 m3. Následně v průběhu roku se přidaly škody způsobené kalamitním přemnožením brouka lýkožrouta
smrkového v objemu 241,44 m³. Stromy napadené houbou václavkou byly vytěženy v objemu 13,99 m³.
Výchova lesních porostů
Výchova lesních porostů byla provedena předmýtními úmyslnými těžbami do 40 let věku na ploše 11,05 ha.
Mimo plán byl proveden výřez nežádoucích dřevin (břízy, vrby, jeřábu …) v mladých porostních skupinách do
věku 15let na ploše 1,67 ha.
Zalesňování
Celková plocha k zalesňování činila 2,03 ha, z toho na ploše 1,76 ha bylo provedeno první zalesnění po mýtní
nahodilé těžbě, na ploše 0,27 ha opakované zalesnění a doplnění sazenic uhynulých a poškozených v minulých
letech. Celkem bylo vysazeno 13 600 ks sazenic, z toho 400 ks smrku ztepilého, 8 550 ks buku lesního, 200 ks
javoru klenu, 4 400 ks jedle bělokoré a 50 ks lípy srdčité.
V plantáži vánočních stromků bylo zalesněno 580 ks sazenic jedle bělokoré.
2. Státní správa
Od roku 2003 vykonává Městský úřad Kopřivnice státní správu lesů. V rámci této agendy provádí dozor
nad řádným hospodařením v lesích podle lesního zákona a dbá na ochranu pozemků určených k plnění funkcí
lesa. Používat lesní pozemky k jinému účelu lze jen na základě rozhodnutí o jejich odnětí. Následující tabulka
uvádí rozsah odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa v m2.
Rok
Území obce Kopřivnice
Správní obvod města Kopřivnice

2005
971
1 340

2006
644
1 812

2007
1 790
3 145

2008
4 552
4 552

2009
0
675

Již několik let dochází k silnému napadení dospělých porostů se zastoupením smrku lýkožroutem smrkovým. Ve
srovnání s rokem 2008 nedošlo v roce 2009 k dalšímu nárůstu škod, avšak ani k významnějšímu poklesu.
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Dlouhodobě tak dochází nejen k prořeďování porostů, ale v některých případech i ke spojování holin. Odbor ŽP
provádí v průběhu roku dozor nad dodržováním opatření v ochraně lesa a průběžně zasílá vlastníkům lesa výzvy
ke zpracování kůrovcového dříví.

Myslivost
Na území Kopřivnice a místních částí se k 31. 12. 2009 nacházejí honitby Lubina, Závišice - Štramberk, Příbor I.
(část katastrálního území Drnholec nad Lubinou), honitba Tichá (část katastrálního území Mniší) a honitba
Lichnov-Bordovice (část katastrálního území Vlčovice). V těchto honitbách se chová srnčí zvěř, bažant obecný
a zajíc polní. Výjimečně se zde objevuje migrující zvěř jelení a černá (prase divoké). Zvěř chovají a loví uživatelé
honiteb - myslivecká sdružení.
V Okresním vlastivědném muzeu v Novém Jičíně se jako každý rok koná chovatelská přehlídka trofejí ulovené
zvěře za účelem posouzení chovné kvality zvěře a kontroly lovu zvěře. V roce 2009 se přehlídka uskutečnila
v termínu od 11. března do 29. března.

Veřejná zeleň
1. Kácení dřevin
Jednou z důležitých činností správy zeleně je plánování a kácení dřevin ve městě. V roce 2009 bylo na
pozemcích ve vlastnictví města odstraněno celkem 311 ks stromů (o 110 kusů více než v r. 2008), 17 ks
solitérních keřů a 259 m² keřů rostoucích ve skupinách. V tabulkách je uveden jejich přehled, důvody ke kácení
a druhové složení.

Kopřivnice

Celkový přehled
Drnholec n. L.
Mniší Větřkovice

Vlčovice

Celkový součet

2
Strom listnatý
106
5
2
1
119
10
Strom jehličnatý
182
192
Keř listnatý
160 m² + 4 ks
160 m² + 4 ks
Keř jehličnatý
89 m² + 13 ks
89 m² + 13 ks
Pozn.: V kácení jsou zahrnuty i dřeviny silně poškozené v důsledku extrémních povětrnostních podmínek (např.
silný vítr, sněhová kalamita,… ).

Kompoziční
Technické (oprava sítí,
stavba,…)
Zdravotní
Živel
Zástin bytů
Suché
Pěstební
Celkem

Kopřivnice
24
40

11

64
2
4
5
152
291

3
1

5

2

12

5

2

Kopřivnice
Technické
Kompoziční
Živel
Celkem

Důvody pro kácení - stromy
Drnholec n. L.
Mniší Větřkovice

Vlčovice

Celkový součet
24
51

Důvody pro kácení - keře
Drnholec n. L.
Mniší Větřkovice

43 m² + 2 ks
216 m² + 14 ks
1 ks

72
3
4
5
152
311

Vlčovice

Celkový součet
43 m² + 2 ks
216 m² + 14 ks
1 ks
259 m2 + 17 ks
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59

Druhová skladba kácených stromů
Latinský název
Český název
Kopřivnice Drnholec
Mniší
n. Lubinou
Picea pungens
90
Smrk pichlavý
Picea abies
28
9
Smrk ztepilý
Borovice
Pinus strobus
18
vejmutovka
Pinus nigra
17
Borovice černá
Fraxinus ornus
13
Jasan zimnář
Alnus glutinosa
11
Olše lepkavá
Betula pendula
10
Bříza bělokorá
Acer platanoides
10
Javor mléč
Tilia cordata
1
1
4
Lípa srdčitá
Populus x canadensis Topol kanadský
8
Prunus avium
6
Třešeň ptačí
Sorbus aucuparia
4
Jeřáb obecný
Salix alba
2
1
1
Vrba bílá
Fraxinus excelsior
3
Jasan ztepilý
Larix decidua
4
Modřín opadavý
Pyrus communis
3
Hrušeň
Picea omorika
3
Smrk pančičův
Ostatní stromy
59
1
do 3 kusů
Celkem
291
12
5

Větřkovice

Vlčovice Celkový
součet
90
37
18

2

1

17
13
11
10
10
8
8
6
4
4
4
4
3
3
61

2
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Žádosti o povolení kácení stromů na pozemcích ve vlastnictví města Kopřivnice, jakož i oznámení výchovných
a pěstebních probírek podává správa zeleně příslušnému orgánu ochrany přírody - MÚ Kopřivnice, odboru
životního prostředí. Povolení ke kácení je pak vydáváno na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny.
Příjem z prodeje dřeva za kácení mimo les
Dřevo ze stromů kácených na pozemcích města je prodáváno. Tuto činnost zajišťuje převážně firma SLUMEKO,
pouze v ojedinělých případech pak odbor ŽP. V roce 2008 bylo prodáno dřevo za celkovou částku 43 409 Kč
bez DPH, v roce 2009 pak za 24 391 Kč bez DPH.
2. Výsadba zeleně
Správa zeleně plánuje a zajišťuje výsadbu nové zeleně ve městě a místních částech. V roce 2009 bylo na
pozemcích ve vlastnictví města Kopřivnice vysazeno celkem 20 ks vzrostlých stromů (se zemním balem nebo
AIRPOT - vzdušný kontejner, obvod kmínku 14 - 16 cm / 18 - 20 cm, výška min. 250 - 300 cm), 665 ks keřů,
1 224 ks trvalek a 6 308 ks cibulovin.
Přehled umístění výsadeb a jejich druhové složení je uvedeno v tabulce. Z druhového hlediska se jedná
výhradně o výsadbu listnáčů a jejich méně vzrůstných forem, které jsou vhodnější do městského prostředí. Keře
byly použity převážně listnaté (opadavé, stálezelené), v menší míře pak jehličnaté. Na jaře kvetoucí cibuloviny
byly ve větším množství opět vysazeny v Sadu dr. Edvarda Beneše do samostatných záhonů (v létě jsou pak
nahrazeny letničkami). Převážně byly použity cibule z předešlého roku, které se po odkvětu a zatažení listů
vyjmuly ze záhonů a do výsadby uskladnily na suchém místě. Poškozené nebo chybějící cibule byly nahrazeny
novými (2 103 ks nově zakoupeno).
V případě výsadeb dřevin a trvalek se jedná buď o provedení náhradních výsadeb za kácení nebo o samostatné
akce.
Vzhledem ke skutečnosti, že plánované jmenovité akce na rok 2009 nebyly nakonec zařazeny do rozpočtu
města, nebylo možno realizovat výsadby v potřebném množství.
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Akce + lokalita
INVESTOR - MĚSTO KOPŘIVNICE (OŽP)

Stromy

VÝSADBA STROMŮ V LOKALITĚ „KASÁRNA“
(náhradní výsadba za kácení 3 ks topolů v této lokalitě)

5

VÝSADBA STROMŮ NA ul. OBRÁNCŮ MÍRU
(náhradní výsadba za kácení 6 ks topolů v této lokalitě)

4

VÝSADBA KEŘŮ V LOKALITĚ „NA LUHÁCH“

Keře (trvalky)

252

REGENERACE ZAHRADY MŠ JEŘABINKA
113
(výsadby keřů)
Celkem
9
365
INVESTOR – MĚSTO KOPŘIVNICE (OMM), INSTITUCE, FIRMY, OSOBY
VÝSADBA STROMŮ KOLEM CHODNÍKU VE
VLČOVICÍCH (náhradní výsadba za kácení 5 ks stromů
14
v lokalitě - OMM)
VÝSADBA STROMŮ U PARKOVIŠTĚ V LOKALITĚ
6
„KASÁRNA“ (náhradní výsadba za kácení - OMM)
VÝSADBA ŽIVÉHO PLOTU KOLEM CHODNÍKU VE
VLČOVICÍCH (náhradní výsadba za kácení topolů
300
u hřiště pod internáty v Kopřivnici – Správa sportovišť
Kopřivnice)
Celkem
20
300
Celkem vysazeno na pozemcích města
29
665
akce + lokalita
trvalky
cibuloviny
INVESTOR MĚSTO KOPŘIVNICE (OŽP)
REGENERACE ZAHRADY MŠ JEŘABINKA
779
170
(výsadby trvalek)
TRVALKOVÁ VÝSADBA U BYTOVÝCH DOMŮ NA sídl.
„KOREJ“ (rabatové výsadby trvalek před bytovými domy
445
ul. Ke Koryčce 757-760)
VÝSADBY JARNÍCH CIBULOVIN V PARKU
6 138
dr. E. BENEŠE (samostatné záhony s cibulovinami)
Celkem

1 224

Druh
Fagus sylvatica ´Purpurea´
(buk lesní – červenolistý cv.)
– 1 ks
Laburnum x watereri ´Vossii´
(štědřenec Watererův) – 4 ks
Sorbus thuringiaca ´Fastigiata´
(jeřáb duryňský)
Forsythia x intermedia
´Lynwood´ (zlatice),
Physocarpus opulifolius
´Diabolo´ (tavola), Syringa
chinensis (šeřík), Rosa
multiflora (růže), Spiraea x
vanhouttei (tavolník)

Acer platanoides ´Emerald
Queen´ (javor mléč)
Koelreuteria paniculata (svitel.
latnatý)
Ligustrum vulgare ´Atrovirens´
(ptačí zob obecný)

druh
trvalky a okrasné trávy,
cibuloviny
trvalky do polostínu
tulipány, hyacinty (znovu
vysazeny loňské, nově
nakoupeno 2 103 ks cibulovin)

6 308

Celková výše finančních prostředků investovaných v roce 2009 do zeleně (odbor ŽP)
Částka
245 636 Kč
Výsadba nové zeleně
173 575 Kč
Kácení a ořezy
Ostatní
32 085 Kč
Jmenovité akce
0 Kč
451 296 Kč
Celkem
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Díky hustému vedení inženýrských sítí na území města a z toho plynoucích limitů, je výsadba stromů značně
omezena. Tento problém se týká zejména rekonstrukce alejí podél cest.
Přehled nejvýznamnějších akcí realizovaných v rámci správy a údržby zeleně - výsadby
• VÝSADBA STROMŮ V LOKALITĚ „KASÁRNA“ - náhradní výsadba za kácení 3 ks topolů v této lokalitě,
celkem bylo vysazeno 5 ks stromů – 1 ks Fagus sylvatica ´Purpurea´ (buk lesní červenolistý), vel. 14/16
cm, AIRPOT a 4 ks Laburnum x watereri ´Vossii´ (štědřenec Watererův), vel. 14/16 cm, ZB.
• VÝSADBA STROMŮ NA UL. OBRÁNCŮ MÍRU - náhradní výsadba za kácení 6 ks topolů v této lokalitě,
byly vysazeny 4 ks Sorbus thuringiaca ´Fastigiata´ (jeřáb duryňský), vel. 18/20 cm, ZB. Pod stromy
trvalkové výsadby (hrazeno z mandátu) Geranium x magnificum (kakost vzněšený) + Deschampsia
caespitosa (metlice trsnatá).
• VÝSADBA KEŘŮ V LOKALITĚ „NA LUHÁCH“ - výsadba 252 ks listnatých kvetoucích keřů pod vedením
VN po odstranění nežádoucích dřevin, funkce pohledové clony od sjezdu z příjezdové komunikace do
Kopřivnice.
• VÝSADBY JARNÍCH CIBULOVIN V PARKU E. BENEŠE - samostatné záhony s cibulovinami – tulipány
+ hyacinty. Po odkvětu jsou cibuloviny nahrazeny výsadbami letniček.
3. Podněty občanů
Během roku 2009 bylo přijato celkem 31 podnětů občanů a 8 podnětů institucí nebo firem k zeleni ve městě. Ve
většině případů se jednalo o ořez větví nebo kácení stromů v okolí bytových domů. Řešeny byly také škody na
majetku způsobené zelení (např. pád stromu na budovu firmy LEXURES v Lubině nebo na plot MŠ Pionýrská).
4. Správa a údržba veřejné zeleně v r. 2008–SLUMEKO, s. r. o.
Údržbu zeleně v Kopřivnici a místních částech Lubina, Mniší a Vlčovice zajišťuje dle schváleného rozpočtu města
firma SLUMEKO, s. r. o. Plocha veškeré zeleně ve městě činí cca 86 ha, z toho v majetku města je 52 ha.

Ochrana přírody a krajiny
1. Ochrana přírody a krajiny
Lašská naučná stezka
Město zajišťuje pravidelnou údržbu Lašské naučné stezky, kterou tvoří především výměna rozbitých ochranných
plexiskel a oprava poškozených tabulí. V roce 2009 byly nově zhotoveny 4 ks ochranných krycích plexiskel a 1 ks
textové tabule pro zastavení č. 13 „Váňův kámen“. Textové tabule jsou nyní zhotovovány z pozinkovaného
plechu (původně plast), který je odolnější proti poškození a cenová kalkulace je stejná.
Údržba luk v oblasti Janíkova sedla a sjezdovky
Louky v oblasti Janíkova sedla a sjezdovky jsou významné především výskytem chráněných rostlin z čeledi
vstavačovitých a jako takové vyžadují pravidelnou údržbu, tedy sečení dvakrát ročně s důsledným odstraňováním
posečené hmoty.
Náklady na údržbu luk činily v roce 2009 135 771 Kč, z toho 92 368 Kč bylo hrazeno z dotace poskytnuté
Ministerstvem životního prostředí v rámci Programu péče o krajinu.
Stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích
Město Kopřivnice poskytlo stejně jako v předchozích letech stanici, která pečuje o zraněná a jinak handicapovaná
zvířata mimo jiné také z okolí Kopřivnice, dotaci na provoz a údržbu. V roce 2009 to byla částka ve výši 20 tis. Kč.
Natura 2000
V okolí Kopřivnice byly vyhlášeny dvě lokality (Červený Kámen a Štramberk) jako evropsky významné lokality
v soustavě chráněných území Natura 2000. Území zařazená do Natury 2000 jsou chráněna na základě právních
předpisů EU jako zvláště významná přírodní stanoviště a lokality s výskytem vzácných a chráněných druhů rostlin
a živočichů.

62

2. Státní správa
Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les
V roce 2009 bylo podáno 26 oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les. Na základě žádostí bylo vydáno 76
rozhodnutí o povolení kácení stromů. Na území města a v místních částech bylo v roce 2009 povoleno odstranit
172 ks stromů a 12 828 m2 keřové plochy. Nejrozsáhlejší zásahy do zeleně si vyžádaly akce: příprava plochy
k podnikání pro PILS II (12 000 m2 neudržovaného keřového porostu), probírka zeleně u fotbalového hřiště pod
internáty (72 ks stromů), a průběžné odstraňování nevhodných dřevin (zhoršený zdravotní stav, nevhodné
umístění apod.) na pozemcích ve vlastnictví města.
Povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les vydal na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny orgán státní správy ochrany přírody MÚ Kopřivnice. Jemu jsou také oznamovány výchovné a pěstební
probírky stromů a porostů.
Zásahy do významných krajinných prvků
V roce 2009 bylo vydáno 36 vyjádření k zásahu do významných krajinných prvků (závazné stanovisko nebo
rozhodnutí). Obsahem většiny zásahů je budování vyústních objektů čistíren odpadních vod pro rodinné domy
v břehové hraně vodního toku, kácení zeleně na březích vodního toku nebo rekonstrukce mostních objektů.
Významnými posuzovanými záměry bylo např. odtěžování bahnitých a štěrkových náplavů v řece Lubině, stavba
obchvatu Příbora a ochvatu Mošnova.
Druhová skladba a počet kácených dřevin v roce 2009
Druh dřeviny
Počet (ks)
Lípa (Tilia sp.)
24
Jasan (Fraxinus sp.)
11
Dub (Quercus sp.)
3
Javor (Acer sp.)
4
Smrk (Picea sp.)
35
Borovice (Pinus sp.)
22
Bříza (Betulas sp.)
21
Douglaska (Pseudotsuga sp.)
7
Topol (Populus sp.)
7
Vrba (Salix sp.)
6
Modřín (Larix sp.)
5
ovocné dřeviny
6
ostatní dřeviny
21
Celkem
172

Podíl veřejnosti na rozhodování o životním prostředí
Jednou z možností, jak se veřejnost může podílet na rozhodování o záměrech a koncepcích, které mohou
závažně ovlivnit stav životního prostředí, je posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí známém i pod anglickou zkratkou EIA (Enviromental Impact Assessment).
Podle tohoto zákona jsou posuzovány jak jednotlivé záměry (zejména stavby) – EIA. Koncepce, plány a jiné
strategické dokumenty, které se týkají rozvoje a využívání území, jsou posuzovány v procesu SEA (Strategic
Impact Assessment).
Koncepce posuzované v roce 2009, dotýkající se území města
Aktualizace Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu
v Moravskoslezském kraji na léta 2009-2013
Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje
Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2016
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Oznamovatel
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Krajský úřad Moravskoslezského kraje

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Údaje z živnostenského rejstříku ke dni 31. 12. 2009
Počet podnikatelů celkem
Tuzemské
5 971
557
6 528

Fyzické osoby
Právnické osoby
Celkem

Zahraniční
247
3
250

Celkem
6 216
560
6 778

Koncesované
15
6
21

Celkem
1 576
160
1 736

Zrušeno z podnětu ŽÚ
1
0
1

Celkem
106
6
112

Zahraniční
16
1
17

Celkem
867
16
886

Výpisy z živnostenského rejstříku do 31.12. 2009
Ohlašovací
1 561
154
1 715

Fyzické osoby
Právnické osoby
Celkem

Zrušená živnostenská oprávnění za rok 2009
Zrušeno na žádost
105
6
111

Fyzické osoby
Právnické osoby
Celkem

Přerušení provozování živností za rok 2009
Tuzemské
851
18
869

Fyzické osoby
Právnické osoby
Celkem
Kontrolní činnost za rok 2009
Počet
152
39
191

Fyzické osoby
Právnické osoby
Celkem

Počet blok.
12
6
18

Blok. pokuty
2 600
3 200
5800

Poplatky a pokuty celkem za rok 2009
Kč
5 800
443 600
449 400

Blokové pokuty
Správní poplatky
Celkem
Statistika státní správy za rok 2009
Počet
Počet
vydaných podaných
rozhodnutí odvolání
179

1

Odvolání
Rozhodnutí
ve vztahu
potvrzeno
k rozhod. ( v % )
0.56

1
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Rozhodnutí zrušeno
a vráceno k novému
projednání
0

Rozhodnutí Neukončené
ostatní
řízení
0

0

ŠKOLSTVÍ
Mateřské školy
Název, telefon
vedoucí učitelka
adresa

Počet
tříd

dětí

pedagogů

Zaměření vzdělávací činnosti
správních
zaměstnanců

Mateřské školy Kopřivnice – příspěvková organizace města
Ředitelka: Zdeňka Krišková – organizace sdružuje 9 pracovišť
Sídlo: Krátká 1105
Telefon: 556 813 305, 556 808 808
E-mailová adresa: zdenka.kriskova.ms-kratka@koprivnice.org, Internetová adresa: skolky.koprivnice.org
MŠ Jeřabinka
Výchova ke zdravému způsobu života a zdravému
tel. 556 813 102
životnímu stylu, uplatňování prvků Zdravé mateřské
vedoucí učitelka:
školy a programu Začít spolu. Velký důraz je kladen
3
75
6
4,25
Bc. Věra Hanzlíková
na respektování osobnosti jednotlivých dětí.
Zdeňka Buriana 967
Prostředkem výchovy je prožitkové učení.
ms-jerabinka@koprivnice.org
Cílem snahy MŠ je spokojené, samostatné a aktivní
dítě, které je vedeno tak, aby se dobře rozvíjely jeho
schopnosti, bylo připravené se učit, vnímat své okolí
MŠ Krátká
tel. 556 813 305
a komunikovat s ním. MŠ vytváří podnětné a bohaté
vedoucí učitelka:
vzdělávací prostředí, aby se dítě cítilo bezpečně,
4
100
8
7,25
radostně a spokojeně. Dětem je umožněno bavit se
Bc. Hana Štrbáková
a zaměstnávat přirozeným způsobem. Dítě je
Krátká 1105
chápáno jako neopakovatelná, jedinečná osobnost,
ms-kratka@koprivnice.org
plně je respektována jeho individualita a potřeby.
MŠ se opírá o dobrou spolupráci s rodinou.
V MŠ se snaží o získávání srdce rodičů a dětí,
MŠ Francouzská
o získání pocitu bezpečí a lásky v prostředí, kde dítě
tel. 556 821 328
tráví největší část dne. Důraz je kladen na osvojení
vedoucí učitelka:
základních hodnot, získávání osobní samostatnosti
4
100 7,65
4,5
Dana Lörinczová
a schopnosti projevovat se jako samostatná bytost.
Francouzská 1180
MŠ se rovněž zabývá prevencí sociálně
ms-francouzska@koprivnice.org
patologických jevů, uplatňuje prvky programu Začít
spolu.
Maximální uplatňování prožitkového a interaktivního
učení, zaměření na tělesnou zdatnost, rozvíjení
pohybových dovedností a vedení ke zdravému
MŠ Pionýrská
životnímu stylu.
tel. 556 812 416
V MŠ jsou věkově smíšené skupiny – důležité pro
vedoucí učitelka:
3
75
6
4,25
rozvoj přátelských vztahů mezi dětmi, potlačování
Anna Dětská
agrese, dodržování pravidel vzájemného soužití. Ve
Pionýrská 727
spolupráci s PPP pečuje MŠ o nadané děti, zaměřuje
ms-pionyrska@koprivnice.org
se na logopedickou prevenci a grafomotoriku, na péči
o děti šilhavé a tupozraké - nabídka komplexní péče
(spolupráce s MUDr. Ludvovou).
MŠ usiluje o harmonický rozvoj dětské osobnosti,
MŠ Ignáce Šustaly
o dostatek podnětů, radostné prožívání světa okolo
tel. 556 812 971
sebe, přátelství, toleranci. Je posilována funkce
vedoucí učitelka:
3
75
6
4,25
rodiny, spolupráce s rodinou při výchově
Soňa Miková
a vzdělávání. Jsou podporovány tradiční hodnoty –
Ignáce Šustaly 1120
rodina, lidská práce, domov a sounáležitost
ms-sustaly@koprivnice.org
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MŠ Záhumenní
tel. 556 812 735
vedoucí učitelka:
Lenka Šafářová
Záhumenní 1148
ms-zahumenni@koprivnice.org

3

75

6

4,25

MŠ Česká
tel. 556 812 097
vedoucí učitelka:
Hana Maková
Česká 549
ms-ceska@koprivnice.org

3

75

6

4,25

MŠ Lubina
tel. 556 813 557
vedoucí učitelka:
Ivana Rečková
Lubina 199
ms-lubina@koprivnice.org

2

40

3

2

MŠ Mniší
tel. 556 810 558
vedoucí učitelka:
Eliška Greplová
Mniší 132
ms-mnisi@koprivnice.org

1

25

2

2

26

645

50,65

38,75

Celkem
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s regionem. Cílem vzdělávání je inspirovat děti
k tvořivosti a touze po objevování, pěstovat úctu
k vlastní osobnosti, k lidem i jejich práci. V MŠ se děti
učí vytvářet funkční mezilidské vztahy, učí se
komunikovat, spolupracovat, jednat samostatně,
citlivě, s potřebným respektem k druhým. K mateřské
škole náleží dětské dopravní hřiště, které slouží
k výuce dopravní výchovy dětí kopřivnických
základních a mateřských škol.
V MŠ je vytvářená tvořivá atmosféra naplněná
množstvím podnětů, zábavou a radostí. Důraz je
kladen na rozvoj přátelských vztahů mezi dětmi,
respektování věku i zájmů dětí, vytváření pocitu
bezpečí, jistoty a důvěry v lidi kolem. Pomocí
zajímavých školních projektů klademe MŠ základy
k celoživotnímu učení i k pochopení základních
etických a lidských hodnot. Zaměřujeme se na
logopedickou prevenci.
Důraz MŠ klade na ekologickou výchovu, jejím
prostřednictvím posiluje v dětech ohleduplnost
a odpovědnost člověka k přírodě, k životnímu
prostředí. Rozvíjí v dětech pocit sounáležitosti s živou
a neživou přírodou a schopnost vážit si života ve
všech jeho formách. MŠ podporuje zvyšování tělesné
zdatnosti, rozvoj pohybových dovedností. Vede děti
k zdravému životnímu stylu.
MŠ se snaží o rozvoj pozitivních vztahů k sobě
a druhým, dobrá je spolupráce s rodiči.
Vzdělávání dětí probíhá přirozenou cestou, je
založeno na prožitkovém a kooperativním učení hrou,
situačním i spontánním učení, na individuální
i skupinové práci. Zahrnuje spolupráci mladších
i starších dětí.
Důraz je kladen na:
• zdravý způsob života,
• rozvoj partnerských vztahů s rodiči,
• vzájemná spolupráce se ZŠ,
• vytváříme funkční prostředí umožňující dětem
vlastní tvorbu a prožitek učení.
MŠ využívá poznatky programů Zdravá MŠ a Začít
spolu a prvky tvořivé dramatiky.
Program MŠ využívá výhod vesnického prostředí.
Klade důraz na:
• rozvoj a uspokojování všech potřeb dětí,
• přibližování a chápání života v přírodě a kolem
nás,
• spolupráci mladších a starších dětí,
• úzkou a neformální spolupráci s rodiči,
• týmovou práci všech zaměstnanců.

Základní školy
Příspěvkové organizace zřízené městem Kopřivnice – školy úplné
Základní škola
ředitel
adresa
telefon, e-mail
ZŠ dr. Milady Horákové
Mgr. Lumír Pospěch
Obránců míru 369
tel. 556 802 288
pospech@zsmilhor.cz
www.zsmilhor.cz
ZŠ Emila Zátopka
Mgr. Jan Mužík
Pionýrská 791
tel. 556 812 166
honmuz@zsemzat.edunet.cz
www.zsemzat.koprivnice.org
ZŠ Alšova
Mgr. Milan Bureš
Alšova 1123
tel. 556 810 176
reditel@zsalsova.cz
www.zsalsova.cz
ZŠ 17. listopadu
Mgr. Jiří Stoško
17. listopadu 1225
tel. 556 812 566
stosko.zskop17@gmail.com
www.zskop17.cz

Počet
zaměstnanců

Počet
žáků a tříd
k datu

pedagogů
a externistů
k datu
30. 6.
1. 9.

30. 6.

1. 9.

žáci

žáci

ped.

ped.

527

469

41

38

třídy

třídy

exter.

exter.

25

22

0

0

žáci

žáci

ped.

ped.

510

501

38

38

třídy

třídy

exter.

exter.

22

22

0

0

žáci

žáci

ped.

ped.

406
třídy

392
třídy

28
exter.

27
exter.

18
žáci

18
žáci

0
ped.

0
ped.

375
třídy

353
třídy

25
exter.

24
exter.

Zaměření školy
správa

ŠJ

10

8

- sportovně orientované třídy
(plavání, lední hokej)

12

5

- poskytování základního
vzdělávání, sportovní zaměření –
statutární sportovní třídy se
zaměřením na házenou,
krasobruslení, florbal,
- důraz kladen na estetickou
výchovu, ekologii a prevenci
v oblasti kriminality mládeže

7

7

- rozšířená výuka jazyků,
informatiky a výpočetní techniky

14

- informatika, nepovinné
předměty
- kopaná, volejbal školní
sportovní klub žurnalistika ,
environmentální výchova

1

- výtvarné, pohybové
a jazykové dovednosti,
všeobecný rozvoj žáků, důraz
kladen na mezilidské vztahy
a vztah k přírodě (zapojení do
ekologických projektů)

1

- škola s úplným prvním stupněm
ZŠ, zaměření všeobecné

9

18
18
0
0
Příspěvkové organizace zřízené městem Kopřivnice – školy malotřídní
ZŠ Mniší
žáci žáci
ped.
ped.
Mgr. Ivana Volná
Mniší 66
31
38
4
4
1
tel. 556 812 013
třídy třídy
exter. exter.
tel. 774 912 013
zsmnisi@quick.cz
2
2
0
0
www. zsmnisi.cz
ZŠ Lubina
žáci žáci
ped.
ped.
Mgr. Ivana Davidová
Lubina 60
83
80
7
9
tel. 556 813 490
1
tel. 737 207 296
třídy třídy
exter. exter.
zslubina@centrum.cz
www.zskoprivnice5
5
4
7
lubina.skolniweb.cz
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Školská právnická osoba zřízená Biskupstvím ostravsko – opavským
ZŠ sv. Zdislavy
žáci žáci
ped.
ped.
Ing. Pavel Janek
Štefánikova 117
167
164
16
16
5
tel. 556 821 457
třídy třídy
exter. exter.
zdislava@zdislava.cz
www.zdislava.net
9
9
3
3
Příspěvková organizace zřízena Moravskoslezským krajem

Základní škola, Kopřivnice,
Štramberská 189, p. o .
Mgr. Aleš Čabla
Štramberská 189
Tel./fax: 556 813 175
Mobil: 733 616 654
skola@zspkoprivnice.cz
www.zspkoprivnice.skolniweb.cz

žáci

žáci

ped.

ped.

54

48

9

9
4

třídy

třídy

exter.

exter.

6

6

0

0

1

- výchova a vzdělávání ke
křesťanským a obecně etickým
hodnotám v rodinném, radostném
a podnětném prostředí

0

- posláním školy je speciálními
vzdělávacími a výchovnými
prostředky a metodami
poskytnout žákům s lehkým
mentálním postižením základní
vzdělání.
Vzdělávací program:
22 980/97-22 a Školní vzdělávací
program pro základní vzdělávání
s úpravami pro žáky s lehkým
mentálním postižením – Škola
pro život

Příspěvková organizace zřízená Moravskoslezským krajem

ZŠ a MŠ Motýlek
Mgr. Dagmar Jančálková
Smetanova 1122
742 21 Kopřivnice
tel. 556 810 242
detske-centrum@nettle.cz

žáci

žáci

ped.

ped.

44

43

34

35
6

třídy

třídy

exter.

exter.

7

7

0

0

dětí
47

dětí
60

4

- MŠ i ZŠ zaměřena individuálně
na každého žáka, poskytuje
komplexní péči /logopedickou,
speciálně-pedagogickou,
rehabilitační/ všem dětem na
vysoké úrovni

Mateřská škola
třídy třídy
5
6
Obecná charakteristika školy ZŠ a MŠ Motýlek
Právo všech dětí na vzdělání bez odloučení od rodiny je základní ideou výchovy a vzdělávání handicapovaných dětí ve
věku od tří do dvaceti šesti let. Cílem základní školy speciální je rozvíjet psychické i fyzické schopnosti a předpoklady žáků
cíleně ke kultivaci a rozvoji osobnosti žáka. Předstupněm tříd základní školy speciální je zřízení přípravného stupně v délce
1 až 3 let a mateřské školy speciální a logopedické. Mimo to je souběžně poskytována komplexní (rehabilitační,
logopedická, speciálně pedagogická a poradenská) péče těmto handicapovaným dětem a mládeži ve spádové oblasti.
Rehabilitační třídy, které jsou součástí speciální školy, ovšem se specifickým vzdělávacím programem, umožňují žákům
s těžkým mentálním či kombinovaným postižením, realizovat jejich rozvojový tělesný a duševní potenciál. Pro děti
s diagnózou autismus jsou zřízeny autistické třídy.
Odborná pracoviště: zdravotní tělesná výchova, logopedie, speciální pedagogická péče.
Členění školy, jednotlivé součásti: mateřská škola speciální, mateřská škola logopedická, přípravný stupeň pomocné školy,
základní škola speciální, pomocné třídy, rehabilitační třídy, autistické třídy. Děti jsou denně sváženy svozovými auty z těchto
oblastí: Kopřivnice, Frenštát p.R., Kozlovice, Mniší, Vlčovice, Hodslavice, Mořkov, Ženklava, Štramberk, Brušperk, Petřvald,
Trnávka, Kateřince, Bílovec, Studénka, Nová Horka, Skorotín, Skotnice, Příbor, Rybí.
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Střední školství
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková
organizace
Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj
Ředitel:
Ing. Jaroslav Ponec
Sídlo:
Husova 1302, 742 21 Kopřivnice,
Kontakt:
tel. 556 833 300, e-mail: sekret@voskop.cz, www.voskop.cz
Počty žáků
Obor vzdělání
Strojírenství
Obchodní akademie
Technické lyceum
Ekonomické lyceum
Management strojírenství (dálková forma)
Celkem Střední odborná škola
Mechanik seřizovač
Autotronik
Automechanik
Autoelektrikář
Klempíř
Lakýrník
Zámečník
Obráběč kovů
Mechanik elektrotechnických zařízení
Nástrojař
Provozní technika (nástavbové studium)
Celkem Střední odborné učiliště
Střední školy celkem
Ekonomika podniku a management
Ekonomika podniku a management (dálková forma)
Strojírenství
Strojírenství (dálková forma)
Vyšší odborná škola
Vyšší a střední školy celkem
*) Studium na VOŠ je 3,5leté – stavy k 1/ 2009

k 31. 8. 2009*)
174
187
99
51
40
551
114
74
77
30
57
15
19
30
0
44
43
503
1 054
112
0
32
0
144
1 198

k 30. 9. 2009
144
165
99
80
31
519
113
97
93
31
65
6
19
48
0
39
48
559
1 078
103
39
29
16
187
1 265

Údaje o zaměstnancích VOŠ, SOŠ a SOU v roce 2009
Počet
pedagogických pracovníků

Počet
externích pedagogů

30. 6.

1. 9.

30. 6.

1. 9.

113

117

1

1
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Počet
správních
zaměstnanců

Počet
zaměstnanců
ve školní jídelně

36

7

Ostatní školská zařízení
ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace
Zřizovatel:
Ředitel:
Sídlo:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Pobočky:
Obory (včetně počtu žáků):
Počet pedagogů interních:
Počet pedagogů externích:
Počet žáků celkem:

KÚ MSK
Mgr. Zdeněk Babinec
Kopřivnice, Štramberská 294
556 821 847
info@zuszb.cz
www.zuszb.cz
Štramberk, Rybí
hudební – 299, taneční – 253, výtvarný – 138
26
0
690

První soukromá ZUŠ MIS music, o. p. s.
Ředitel:
Sídlo:
Telefon:
E-mail:
Pobočky:
Obory
Počet pedagogů interních:
Počet pedagogů externích:
Počet žáků celkem:

Petr Suttner
Obránců míru 892 , 742 21 Kopřivnice
556 802 353
petr.suttner@cbox.cz
Šenov u Nového Jičína, Štramberk
hudební 340, výtvarný 40, literárně-dramatický 8
13
10
388

Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace - od 1. 1. 2007 - zřizovatel. město Kopřivnice
Ředitelka:
Sídlo:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Pobočky:
Počet kroužků:
Počet zaměstnanců:
Počet pořádaných akcí:
Počet táborů:
Počet pobytových akcí:
Návštěvnost Mateřského centra
Klokan za rok:
Počet soutěží MŠMT :

Mgr. Eva Müllerová
Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077,
556 812 204
dum@ddmkoprivnice.edunet.cz
www.ddmkoprivnice.edunet.cz
Štramberk, Nádražní 450, tel. 556 813 019
Mateřské centrum Klokan, Francouzská ul., Kopřivnice, tel. 556 811 737
Turistická stanová základna Kletné 64
120 kroužků, počet členů 1 390
15 interních, 85 externích
406 – účast 18 719 osob
27 – účast 927 osob
62 – účast 1 530 osob
1 381 dospělých, 2 402 dětí
1 – účast 44 soutěžících

Dětské zastupitelstvo
Koordinátor:
Počet členů:

David Monsport
13

Dětské zastupitelstvo je prostředníkem mezi studenty a vedením školy, ale také mezi mládeží a zastupiteli města.
Sleduje, shromažďuje a zpracovává názory žáků, studentů a široké veřejnosti, probírá je z pohledu mladých lidí
a své náměty předává dospělým zastupitelům města. Na podnět dětského zastupitelstva rovněž vysílá Junior TV.
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Občanská sdružení zabývající se mimoškolní činností dětí a mládeže
PIONÝRSKÁ SKUPINA OBRÁNCŮ MÍRU
Vedoucí:
Božena Klimecká
Telefon:
556 492 929 do zaměstnání, mobil 606 445 245
E-mail:
pionyrkoprivnice@centrum.cz
Sídlo:
Francouzská 1197, Kopřivnice
Počet oddílů:
4
Počet členů:
102
JUNÁK-SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČESKÉ REPUBLIKY – STŘEDISKO KOPŘIVNICE
Vedoucí střediska:
Ing. Zdeněk Michálek
Telefon:
606 760 130
E-mail:
zmichalek@hmpartners.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Marie Nováková, tajemník
Telefon:
774 847 158
E-mail:
marie.novakova@ktknet.cz
Sídlo:
Kopřivnice, Husova 1312
Počet oddílů:
8
Počet členů:
214
JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČESKÉ REPUBLIKY – STŘEDISKO PŘÍBOR, ODDÍLY LUBINA
Vedoucí střediska:
Martin Žárský
Telefon:
724 304 784
E-mail:
junakpribor@post.cz
Kontaktní osoba v Lubině:
Pavel Žáček
Telefon:
736 443 994
E-mail:
pavelo@centrum.cz
Sídlo:
Lidická 51, Příbor
Počet oddílů
5 - z toho v Lubině:
2
Počet členů
101 - z toho v Lubině:
48
Mateřské a základní školy ve spádovém obvodu města Kopřivnice jako pověřené obce třetího stupně
Název školského zařízení
Ředitel
Telefon
e-mail
Zřizovatel. Město Příbor
ZŠ Npor. Loma, Školní 1510
Mgr. Ján Drtil
556 723 058 zs_loma@applet.cz
ZŠ Jičínská 486
Mgr. Milada Maščuchová
556 722 485 kancelar@zsjicinska.cz
ŠJ Komenského 458
Olga Skřivánková
556 725 186 sj.pribor@tiscali.cz
MŠ Kamarád, Frenštátská 1370 Iva Drholecká
556 725 246 frenstatska@skolka-pribor.cz
MŠ Pionýrů 1519
Mgr. Pavlína Jordánková
556 725 067 mspionyru@tiscali.cz
DDM Luna, Dukelská 1346
Lenka Nenutilová
556 725 029 luna@lunapribor.cz
Ostatní zřizovatelé
ZŠ Trnávka 89
Mgr. Ivana Vidličková
556 729 047 i.vidlickova@centrum.cz
ZŠ Závišice 110
Mgr. Anna Zemanová
556 856 027 zs.zavisice@seznam.cz
ZŠ Mošnov 159
Mgr. Jitka Buchlovská
556 754 024 skola@mosnov.cz
ZŠ Zauličí 485, Štramberk
Mgr. Bronislava Hyklová
556 812 057 zs_stramberk@stramberk.cz
ZŠ Petřvald 372
Mgr. Xenie Valušáková
556 754 416 zspetrvald@sendme.cz
ZŠ Ženklava 204
Mgr. Hana Vidličková
556 852 258 zs.zenklava@seznam.cz
MŠ Skotnice 34
Naděžda Nývltová
556 725 078 skolka@skotnice.cz
MŠ Kateřinice 127
Dagmar Hlavatá
556 729 019 ms@katerinice.cz
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KULTURA
Kulturní, společenské a vzpomínkové akce (pořádané městem Kopřivnice)
Datum konání
9. 3. 2009
25. 3. 2009
8. 4. 2009
6. 5. 2009
25. 6. 2009
1. 5. – 31. 8. 2009
19. 9. 2009
27. 10. 2009
11. 11. 2009
13. – 17. 11. 2009
13. 11. 2009
15. 11. 2009
17. 11. 2009

Akce
Setkání u příležitosti 159. výročí narození TGM: vzpomínková akce u pomníku TGM
Den učitelů
Sportovec roku 2009
Den vítězství - vzpomínková akce u pomníku padlých: položení kytic + instalace jedné
z bronzových desek ukrývající prsť z bitvy u Stalingradu
Poslední zvoněni
KDO HLEDÁ, NAJDE! – Po stopách Lojzy Lacha II, aneb Hledání tajemství Lašské
brány Beskyd – Tajemná letní hra o ceny
Běh rodným krajem Emila Zátopka - VII. ročník
Den vzniku samostatného Československého státu – vzpomínková akce u pomníku
TGM
Den válečných veteránů - pietní akt u pomníku padlých
„17. listopad po dvaceti letech“
Průvod se svíčkami a lampiony + koncert Marty Kubišové
Vernisáž výstavy Předlistopadové záznamy v kulturním domě
Den boje za svobodu a demokracii – vzpomínková akce u pamětní desky
obětem komunismu + vernisáž výstav Sametová revoluce a Třetí odboj v Šustalově vile

Organizace vykonávající činnost v Kulturním domě Kopřivnice
LUDVÍK MORAVIA, s. r. o. – provozovatel. Kulturního domu a kina Puls v Kopřivnici do 30. 6. 2009
Ředitel:
Sídlo:
Kontakt:

Lubomír Sazovský
Kopřivnice, Sokolovská 404, 742 21
www.lmsro.cz, e-mail: info@lmsro.cz

Celkově bylo zrealizováno v době od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009 akcí:
(počet akcí včetně opakovaných a komerčních akcí)
Celkový počet návštěvníků na pořádaných akcí:
(přesná evidence + odhady na akcích bez vstupného, včetně akcí komerčních)
Akce konané v období leden – červen 2009
druhové rozdělení akcí vázaných smlouvou o poskytnutí dotace:

Konkrétní jednotlivé akce
Divadelní předplatné
Cyklus koncertů vážné hudby
Cyklus programů pro školy
Filmový klub
Film a škola
Představení pro seniory
Koncerty
Besedy
Akce pro děti – divadelní neděle

Počet akcí
11
3
4
14
23
10
6
4
3
2

Počet druhů
11
3
4
7
19
6
6
4
3
2
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457
32 000

Akce pro děti – dětský karneval
Akce pro děti - koncert
Divadla a zábavné programy
Kino projekt 100
Bijásek – představení pro děti
Promítání pro školy
Jednotlivá filmová představení
Celkem

1
1
2
10
22
14
242
372

Akce ve spolupráci s jinými subjekty:
Krátkodobé nájmy
Zapůjčení vybavení a techniky

1
1
2
1
12
10
74
166

7
43
7

Akce nadregionálního významu
a) divadelní festival Kopřiva,
b) výstava modelářů KIT SHOW,
c) Evropský svátek hudby,
d) filmový cyklus Projekt 100,
e) filmový cyklus pro děti Bijásek.
Cestovní kancelář AGENTURA FOX, s. r. o. - provozovatel Kulturního domu a kina Puls v Kopřivnici
od 1. 7. 2009
Ředitel:
Sídlo:
Kontakt:

Jaromír Naleraj
Frenštát pod Radhoštěm, Bystré 664, 744 01
www.koprivnice.eu, e-mail: info@ckfox.cz

Celkem představení:
Celkem akcí:
Počet diváků:

369
180
29 267

Akce konané v období červenec – prosinec 2009 podle kategorií:
Celkem představení
Besedy
2
Běžné kino
226
Bijásek
10
Divadlo
2
Film a škola
12
Filmový klub
15
Filmový klub pro seniory
3
Kino letní
5
Kino mulťák
42
Koncerty
5
Kruh přátel. hudby
3
Program pro školy
11
Konkrétní jednotlivé akce
17
Akce ve spolupráci s jinými subjekty
12
Výstavy
4
Celkem
369
Krátkodobé nájmy

40

73

Celkem akcí
2
77
6
2
8
15
3
5
17
5
3
6
15
12
4
180

Akce nadregionálního významu
a) Taneční soutěž Tatra,
b) Motýlek přehlídka tvorby handicapovaných dětí,
c) Filmový festival Kraťasy,
d) Filmový cyklus pro děti Bijásek.
NORA CLUB
Provozovatel:
Zástupce:
Sídlo:
Tel:
Www:
E-mail:
Počet akcí za rok 2009:
počet návštěvníků:

Vítězslav Váňa, tel.: 773 660 014
Ivana Střelecká, tel.: 776 558 319
Kopřivnice, Obránců míru 368
+420 595 532 202
www.noraclub.cz
vitavana@nora.cz, info@noraclub.cz, ivana@noraclub.cz
172
15 632

Přehled uskutečněných akcí pořádaných Nora Clubem
Akce
Počet
Koncerty
17
Koncerty (začínající soubory)
39
Koncerty (nad regionálního významu)
8
Taneční párty
37
Workshopy
10
Poslechové večery
24
Výstavy
14
Divadla
2
Drogová problematika
6
Literární večery, přednášky
4
Stylový salónek
11
Celkem
172
Některé z výše uvedených akcí jsou svým zaměřením multižánrové a jednotlivé druhy akcí se navzájem prolínají
nebo doplňují.
Další aktivity mimo klub:
Tak jako každý rok se i v roce 2009 klub Nora podílel na spolupořádání či realizaci mnoha hudebních festivalů
po celé ČR a pomáhal při realizaci několika desítek koncertů předních českých klubových skupin.
Výčet akcí za rok 2009:
Festivaly:
• Colours Of Ostrava - kompletní technická produkce festivalu,
• Love Planet - pódiová produkce a produkce zázemí,
• Sázava Fest - pódiová a organizační produkce,
• Rock For People - pódiová a organizační produkce,
• United Islands Praha - pódiová a organizační produkce,
• České Majálesy - pódiová a organizační produkce,
• Summer Of Love - pódiová produkce a produkce zázemí
a další...
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Koncerty a tour:
• Tata Bojs / Ahn Trio – reTour a další
• dohromady cca 50 vystoupení nejen po ČR, ale i v zahraničí.
Klub Nora a LUDVÍK MORAVIA se společně podíleli na technicko organizačním zajištění těchto festivalů:
(stavba pódií, stanů, elektrorozvody, osvětlení festivalů, produkce, speciální lešenářské práce atd.)
Colours Of Ostrava, Boskovice, Love Planet Tabor, Brutal Assault – Jaroměř, Summer Of Love
Turistické informační centrum (TIC)
Provozovatel:
Adresa:
Vedoucí:
Tel:
Fax:
Mobil:
E-mail:
www:

do 30. 6. 2009 Kulturní dům Kopřivnice, p. o., od 1. 7. 2009 Valašské království, s. r. o.
Kopřivnice, Obránců míru 368
Věra Rašková
556 821 600
556 821 488
774 668 001
ic@koprivnice.cz
www.valasske-kralovstvi.cz/ickoprivnice , turistika.koprivnice.cz

Hlavní zaměření:
Informační centrum shromažďuje a bezplatně podává:
• turistické informace (přírodní zvláštnosti, turistické atraktivity, tipy na výlety, cyklotrasy i pěší trasy,
kulturní a sportovní vyžití, stravování, ubytování, dopravní spojení),
• informace o firmách, službách, řemeslnících, výrobcích a institucích ve městě a okolí –zejména
v Lašské bráně Beskyd,
• informace o kulturním, společenském a sportovním dění v oblasti celé Lašské brány Beskyd.
Informační centrum vkládá informace do internetových databank i databází sloužících občanům, předává
informace na ostatní informační centra a agentury cestovního ruchu.
Informační centrum zajišťuje propagaci a spolupracuje s ostatními IC, cestovními kancelářemi, agenturami
a dalšími subjekty v oblasti cestovního ruchu.
Některé výstupy činnosti roku 2009:
• prodej propagačních předmětů a suvenýrů Kopřivnice, Lašské brány Beskyd a Valašského království,
• prodej turistických známek – č. 872 Bílá hora, 1374 Šostýn, 457 Kopřivnice, upomínkové známky
informačního centra a výroční známky Valašského království 2009,
• prodej pohlednic, turistických a cykloturistických map,
• přístup k internetu (20 Kč/hod.),
• bezplatné připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi,
• černobílý i barevný tisk formátů A4 a A3,
• černobílé i barevné kopírování na formáty A4 a A3,
• skenování až do formátu A3,
• laminování ve formátu A4, A3,
• prodej vstupenek na vybrané kulturní akce v Kopřivnici i okolí,
• možnost přihlášení se na zájezdy Klubu českých turistů,
• prodej mezinárodních jízdenek Student Agency,
• předprodej vstupenek v síti TicketPortal,
• prodej Balíčků zážitků Valašského království,
• vystavování karet ISIC, ITIC a ALIVE (ITYC),
• zápis do tanečních kurzů,
• možnost podání přihlášky na příměstský tábor sportovního zaměření,
• příjem plakátu pro Plakátovací službu Kopřivnice,
• příjem informací o akcích k zařazení do kalendáře akcí,
• houbařská poradna: červen – říjen: pondělí 15:00 – 17:00.
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Statistické informace 2009

Rok
Osobně
Telefonicky
Celkem

Rok
2007
2008
2009

2009
10 138
3 684
13 822

Poskytnuté informace
Všeobecné
Turistické
2008
2007
2009
2008
16 869 15 821
2 994
8 009
10 515 11 662
288
3 431
27 384 27 483
3 282 11 440

2007
8 026
4 992
13 018

Počet poskytnutých informací celkem
Všeobecné
Turistické
Kulturní
27 483
13 018
15 706
27 384
11 440
18 834
13 822
3 282
4 690

2009
3 365
1 325
4 690

Kulturní
2008
11 437
7 397
18 834

2007
9 056
6 650
15 706

Celkem
56 207
57 658
21 794

Městská knihovna Kopřivnice
Provozovatel:
Adresa:
Ředitelka:
Tel:
Mobil:
E-mail:
www:
Pobočky:

do 30. 6. 2009 Kulturní dům Kopřivnice, p. o., od 1. 7. 2009 Městská knihovna Kopřivnice, p. o.
Kopřivnice, Obránců míru 368
Bc. Eva Mikušková
556 871 361
603 222 118
knihovna@kdk.cz
www.kdk.cz
knihovny v místních částech Lubina, Mniší, Vlčovice,
knihovna Sever na ul. Francouzské,
knihovna v DPS na ul. České

Předmět činnosti: Zabezpečováni informačních, propagačních, vzdělávacích, osvětových a kulturních služeb,
správa a provoz loutkového divadla.
Některé výstupy činnosti roku 2009:
• 12. ročník almanachu literárních a výtvarných prací „Pohádka pro 21. století“,
• 4. ročník almanachu Šuplíky,
• knihovnický občasník Drobečky z knihovny,
• tvůrčí dílny pro děti, exkurze, besedy,
• otevření IX. a X. ročníku Akademie třetího věku v Kopřivnici,
• přestěhováni knihovny v Mniší z budovy MŠ do objektu kulturního domu,
• celostátní akce Kniha mého srdce, Den pro dětskou knihu, Noc s Andersenem, Národní týden trénování
paměti,
• cestopisné přednášky, kurzy, výstavy, školeni internetu,
• nově zahájen nákup a zpracování zvukových knih.
Statistické informace za rok 2009:
Počet registrovaných čtenářů
Návštěvnost
Výpůjčky celkem
Nové knihovní přírůstky
Stav knihovního fondu
Vzdělávací a výchovné akce

2 746
58 324
146 208
2 268
64 798
175
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Regionální muzeum Kopřivnice, o. p. s.
Zakladatelé:
Adresa:
IČ:
DIČ:
Ředitel:
Tel.:
E-mail:

www:

Město Kopřivnice a TATRA, a. s.
Kopřivnice 742 21, Záhumenní 367/1
25 39 45 09
CZ 25 39 45 09
Ing. Lumír Kaválek
556 871 237, 556 871 106
ředitel: direktor@tatramuseum.cz
sekretariát: info@tatramuseum.cz
provoz: provozni@tatramuseum.cz
archív: technika@tatramuseum.cz
www.tatramuseum.cz

Provoz a správa muzeí a muzejních expozic:
Technické muzeum, Lašské muzeum v Šustalově vile, Muzeum Fojtství, Expozice Dany a Emila Zátopkových

Technické muzeum
79 034

Počet návštěvníků za rok 2009
Lašská vila
5 462

Muzeum Fojtství
5 428

Ostatní kulturní zařízení
Osvětová beseda Vlčovice - organizační složka města
Vedoucí:
Hana Kutáčová
Kontaktní osoba:
Břetislav Vaněk, tel. 723 538 133
Sídlo:
Vlčovice 190, tel. 556 802 477
Druh akce
Výroční schůze - Českého rybářského svazu,
Tenisového klub, schůze KDU-ČSL, KSČM,
veřejné schůze, TJ Sokol
Pravidelné schůze OB a MK
Tréninky fotbalistů v zimním období (2 x týdně)
Stolní tenis - tréninky
Cvičení žen
Obecní ples
Rybářský ples
Dětský maškarní ples
Dětský den
Tvarůžkové hody
Vítání občánků (16 dětí)
Diskotéky
Volby do Evropského parlamentu
Soukromé akce (smuteční hostiny, rodinné
oslavy, svatby, zlaté svatby)
Mikulášská besídka pro děti
Vánoční koncert (Valášek Kozlovice)
Vánoční turnaj ve stolním tenise
Knihovna
Školení Favea Kopřivnice
Celkem

Počet akcí
8
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Počet návštěvníků
510

22
25
5
46
1
1
1
1
1
1
2
1
19

146
350
30
460
110
190
90
80
70
48
70
220
700

1
1
1
49
1
187

110
65
32
176
160
3 617

Osvětová beseda Mniší - organizační složka města
Vedoucí:
František Merta, tel. 739 254 936
Sídlo:
Mniší 175, tel. 556 813 266
Druh akce
Schůze - KDU - ČSL, Českého svazu včelařů, SDH, Svazu chovatelů
holubů, veřejná schůze, valná hromada SDH , schůze ke
strategickému rozvoji
Klub důchodců
Pravidelné schůze OB a MK
Ples KDU ČSL
Pochovávání basy
Divadelní představení (Štramberk)
Oslava svátku matek
Oslava svátku sv. Floriána
Dětský den
Letní večer
Běh oborou se zakončením v KD
Tradiční smažení vaječiny
Krmášové zábavy
Vánoční strom s Javořinkou
Vánoční koncert
Mikulášská nadílka – KDU ČSL
Mikulášská nadílka SDH
Diskotéky
Vítání občánků (17 dětí)
Soutěže hasičských sborů
Počítačové hry
Soukromé akce (smuteční hostiny, svatby, soukromé akce)
Mládežnický Silvestr
Knihovna
Taneční kroužek dívek
Celkem

Počet akcí
20

Počet návštěvníků
810

64
58
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
5
1
2
3
20
1
52
18
259

1 385
440
160
370
110
80
220
160
220
110
185
260
280
90
250
130
770
51
370
105
1 890
45
410
275
9 176

Akce na hřišti u kulturního domu v Mniší
Druh akce
Počet návštěvníků
1 000
Trénování hasičského dorostu
1 200
Sportovní aktivity dětí a mládeže
1 000
Využívání tenisového kurtu
Společnost KD Lubina
Předseda:
Kontaktní osoba:
Sídlo:
E-mail:
Druh akce
Divadla
Lidové zvyky
Výstava, koncert

Jan Matula
Marie Kořená, tel. 739 004 080, Jan Matula, tel. 732 369 681
Lubina 183
uctarna@tatrahotel.cz
Počet akcí
3
3
3
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Pronájem - šachy, kulturisté,
cvičení žen, stolní tenis
Knihovna

25
2x týdně

Akce pořádané v Katolickém domě v Lubině dalšími subjekty:
Druh akce
Počet akcí
Plesy, zábavy
8
Katolická beseda v Kopřivnici - občanské sdružení
Statutární zástupce:
Kontaktní osoba:
Sídlo:

Ing. arch. Kamil Mrva - předseda výboru KB
Stanislav Šimíček - provozní ředitel, tel. 728 686 356
www.katolickabeseda.org, e-mail: kat.beseda@tiscali.cz
Kopřivnice, Štramberská 378

Celkově bylo zrealizováno v roce 2009 - 708 akcí.
Návštěvnost: do 15 let – 365 akcí / 4 365 účastníků, nad 15 let – 343 akcí / 21 658 účastníků
Druh akce
Školení
Taneční
Plesy
Kavárna
Pravidelná činnost PSK
Schůze
Různé (oslavy, pohřby, prodejní)
Celkem

Akce/počet účastníků
34/510
27/3 200
6/1 100
10/300
30/600
15/225
103/11 010
225/16 945

Částečně dotované akce KB
Přednášky Klub zdraví
Maškarní MŠ I. Šustaly
Vyhodnocení Tříkrálové sbírky
Vzpomínka na TGM
Asociace zdravotně postižených
Komorní orchestr Kopřivnice
koncert
Pěvecké sdružení Kopřivnice
koncert
DDM vystoupení pro rodiče
Skautský ples
Přehlídka sborů PSK
Narozeninová párty DDM
Sedmikvítek Pionýr
Sdružení správných kantorek
ZUŠ koncert
Výstava betlémů
Divadla
Koncerty
Celkem

Akce/počet účastníků
4/100
1/80
1/200
1/50
2/180
1/180
1/160
1/180
1/230
1/180
1/175
1/180
1/200
1/220
1/200
2/280
2/470
23/725 do 15 let
2 540 nad 15 let
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Částečně dotované akce Městem
Kopřivnice a KB
Letní den pro Kopřivnici
Oslavy 100let KB
Celkem
Plně dotované akce KB
Dudlík charitativní koncert
Maškarní ples Skauti
Skauti pravidelná činnost
Celkem

Akce/počet účastníků
1/320
1/105
2/100 do 15 let
325 nad 15 let
Akce/počet účastníků
1/180
1/120
456/5 088
458/3 540 do 15 let
1 848 nad 15 let

Camerata - historická hudební společnost
Kontaktní osoba:
Zdeněk Demel, tel. 604 624 498
Internetové stránky:
www.camerata.wz.cz
E-mail:
camerata@seznam.cz
Počet členů:
6
Country skupina Cizinci
Kontaktní osoba:
Jiří Krbec, tel. 608 400 345
Počet členů:
6
Internetové stránky:
www.cizinci.webpark.cz
DREAM - taneční skupina
Kontaktní osoba:
David Monsport, tel. 608 400 313
Počet členů:
20
E-mail:
david.monsport@ktknet.cz, schody.koprivnice.org
KIS - hudební kapela
Kontaktní osoba:
Počet členů:
E-mail:

Tomáš Münster, tel. 604 137 696
6
to.mu@seznam.cz

ILUZE - taneční divadlo
Kontaktní osoba:
Milada Fialová, tel. 603 837 474
Počet členů:
8
E-mail:
miladafialova@centrum.cz, www.iluze.unas.cz
Jóga v denním životě
Sídlo:
Kontaktní osoba:
Počet členů:
E-mail:

Sokolovská 393
Mgr. Jan Vjaclovský, tel. 737 304 068
150
jogakopr@seznam.cz

Komorní orchestr Kopřivnice - zaměření na barokní, klasickou a současnou hudbu
Předseda:
Markéta Melčáková, Rybí 128, tel. 737 419 808
Kontaktní osoba:
Věra Kahánková, tel. 737 600 196
E-mail:
verakahankova@seznam.cz
Internetové stránky:
kok.koprivnice.org, www.rozhlas.cz/rampa
Počet členů:
20
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LINE DANCE - taneční klub (krokové variace)
Kontaktní osoba:
Alena Geryková, tel. 595 174 659, 728 333 659
Počet členů:
30
Moravský Anděl - melodický rock
Kontaktní osoba:
Jan Odlevák, tel. 606 819 747
Internetové stránky:
www.moravskyandel.cz
E-mail:
moravsky.andel@centrum.cz
Počet členů:
6
Občanské sdružení Život a zdraví Kopřivnice
Předseda:
Ferdinand Janek
Sídlo:
Katolický dům Kopřivnice, Štefánikova 1155
Kontaktní osoba:
Ferdinand Janek, tel. 777 120 333
Kontaktní adresa:
Kopřivnice, Štefánikova 1158
E-mail:
poradnazdravi@centrum.cz
Počet členů:
238
TS RELAX (latinskoamerické, španělské, irské, arabské, indické tance)
Kontaktní osoba:
Miroslava Břusková, tel. 733 664 127
Počet členů:
32
E-mail:
mirabell.dance@centrum.cz
Internetové stránky:
www.tsrelax.wz.cz
Pěvecké sdružení Kopřivnice
Předseda:
Mgr. Věra Hanzelková, tel. 720 472 405
Sídlo:
Katolický dům Kopřivnice, Štramberská 379
Kontaktní osoba:
Mgr. Věra Hanzelková, tel. 720 472 405
Internetové stránky:
psk.koprivnice.org
E-mail:
vera.hanzelkova@centrum.cz
Počet členů:
46
Sága - taneční hudba
Kontaktní osoba:
Internetové stránky:
E-mail:
Počet členů:

Ing. Milan Holášek, tel. 603 502 497
www.kapelasaga.cz
milan.holasek@seznam.cz
3

Sdružení přátel. městského dechového orchestru Kopřivnice
Předseda:
Ing. Dagmar Krestová
Sídlo:
Kulturní dům Kopřivnice, Obránců míru 368
Kontaktní osoba:
Alois Hrnčárek, tel. 736 142 102
Internetové stránky:
medo.koprivnice.org
E-mail:
jakub.debef@seznam.cz, vladimir.svarc@tatra.cz
Počet členů:
70
Sdružení loutkového divadla Kopřivnice - Loutkoherecké divadlo Rolnička
Předseda:
Alena Svobodová, tel. 603 706 408
Sídlo:
Kopřivnice, Štefánikova 225
Počet členů:
22
Sdružení mladých loutkářů Schůdky Kopřivnice
Sídlo:
Kopřivnice, Štefánikova 225
Kontaktní osoba:
František Červenka, tel. 556 813 765
Počet členů:
10 - 20
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Činnost loutkářských souborů

Rok
2006
2007
2008
2009

Rolnička
Počet odehraných
Počet členů
představení
22
22
22
24
22
15

Step klub Happy girls Kopřivnice
Sídlo:
Kulturní dům Kopřivnice, Obránců míru 368
Kontaktní osoba:
Marie Bartoňová, tel. 603 984 551
Počet členů:
12
E-mail:
jiri.barton@bordovice.cz
TNT - taneční kapela
Kontaktní osoba:
Počet členů:
Internetové stránky:
E-mail:

Pavel Růža, tel. 604 982 108
3-4
www.tntmusic.estranky.cz
tntmusic@atlas.cz

BAD BOYS
Kontaktní osoba:
Počet členů:
E-mail:

Libor Ripper, tel. 737 649 655
5
mr.razzy@seznam.cz

METEOR - hudební skupina
Kontaktní osoba:
Rudolf Grepl, tel. 723 218 218
Počet členů.
4
E-mail:
rgrepl@seznam.cz
Internetové stránky:
www.kapela-meteor.estranky.cz
KIWI - hudební skupina
Kontaktní osoba:
Počet členů:
E-mail:
Internetové stránky:

Ing. Ivo Kunčar, tel. 605 738 966
2-3
ikuncar@seznam.cz
www.ivokuncar.cz/kiwi
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Schůdky
Počet odehraných
Počet členů
představení
19
5
20
10
21
3
10
1

SPORT
Správa sportovišť Kopřivnice, příspěvková organizace
Ředitel:
Ing. Milan Gilar
Sídlo:
Kopřivnice, Masarykovo náměstí 540
Telefon:
556 802 011, 556 821 225
Počet zaměstnanců:
31
E-mail:
spsk@koprivnice.org
Internetové stránky:
spsk.koprivnice.org
Asociace sportovních klubů Tatra Kopřivnice
Prezident:
Milan Okřesík
Telefon:
556 821 225
E-mail:
zimak@koprivnice.org, ask.koprivnice@seznam.cz
Ředitel:
Evžen Knězek
Telefon:
556 821 132
Sídlo:
Kopřivnice, Masarykovo náměstí 540
Počet členů:
1 242
Počet klubů:
18
- Atletika, Klub ASPV, Badminton, Karate, Vzpírání, Sportovní gymnastika, Stolní tenis, Šachy, Klub míčových
her, Klub kulturistiky, Klub nohejbalu, Cyklo Bike klub, Klub vodní turistiky, Klub cykloturistiky, TOM, Klub pěší
turistiky, Klub horolezecký, Klub brazilského bojového umění Capoeira
Asociace zdravotně postižených
Předseda:
Irena Kučerková
Telefon:
556 821 303, 604 719 434
E-mail:
azp-koprivnice@seznam.cz
Internetové stránky:
azp.koprivnice.org
Kontaktní osoba:
Ilona Mazalová
Telefon:
774 203 667
E-mail:
ilona.mazalova@koprivnice.cz
Sídlo:
Kopřivnice, Sokolovská 393
Počet členů:
280
AVZO TSČ ČR KOPŘIVNICE
Předseda:
Ladislav Kopelec
Telefon:
602 565 011
Sídlo:
Kopřivnice, Česká 868
Počet členů:
133
Počet klubů:
6
Sportovně střelecký klub, Tatra veterán car club, Klub závěsného létání, Plochá dráha,
Letecko modelářský klub, Radioklub
FBC Vikings Kopřivnice
Předseda:
Marek Jehlár
Telefon:
604 418 089
E-mail:
mjehlar@seznam.cz
vikings@vikings.cz
Internetové stránky:
www.vikings.cz
Sídlo:
Kopřivnice, Štramberská 1096
Počet členů:
265
Počet družstev muži:
6
Počet družstev ženy:
1
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FC Kopřivnice
Předseda:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:
Sídlo:
Počet členů:
Počet družstev:

Zdeněk Kurečka
602 707 846, 731 452 951, 556 812 772
fckoprivnice@centrum.cz
www.fckoprivnice.wz.cz
Kopřivnice, Komenského 830
383
9

FC Vlčovice - Mniší
Předseda:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Sídlo:
Počet členů:
Počet družstev:

Ing. Roman Gajdušek
733 696 671
roman.gajdusek@saint-gobain.com
Ing. Vojtěch Jalůvka - sekretář
731 452 945
vojtech.jaluvka@vlcovice.net
Kopřivnice - Vlčovice
157
4

Figure Skating Club Kopřivnice, o. s.
Prezident:
Ing. Dušan Kubátko
Telefon:
737 216 220
Kontaktní osoba:
Evžen Milčinský - jednatel
Telefon:
602 768 476
E-mail:
evzen.milcinsky@atlas.cz
Sídlo:
Kopřivnice, Masarykovo náměstí 540
Počet členů:
115
FUDOKEN KAI AIKIDO, ČESKÁ UNIE AIKIDO - oddíl aikido Kopřivnice
Prezident:
Marcel Moučka
Telefon:
604 404 557
E-mail:
m.marcel@ktknet.cz
Kontaktní adresa:
Kopřivnice, Francouzská 1203
Počet členů:
40
Počet oddílů:
1
Hockey club Kopřivnice
Prezident:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Sídlo:
Počet členů:
Počet družstev:

Mgr. Lumír Pospěch
737 264 986
pospech@zsmilhor.cz
Stanislav Cacek - sekretář klubu
556 812 666
hckoprivnice@ktknet.cz
Kopřivnice, Masarykovo náměstí 540
450
11
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Klub českých turistů
Předseda:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Sídlo:
Počet členů:

Josef Poruba
737 885 300
josef.poruba@kctkoprivnice.cz
www.kctkoprivnice.cz
Aleš Kadlec
724 616 992
ales.kadlec@kctkoprivnice.cz
Kopřivnice, Družební 1003
123

Klub házené Kopřivnice
Předseda:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Sídlo:
Počet členů:
Počet družstev:

Rudolf Jaroň
608 825 190
kh.koprivnice@cmail.cz
hazena.koprivnice.org
Miroslav Bartoň - manažer; Ing. Jan Martínek
602 759 859, 732 479 129
bartonmiroslav@seznam.cz
Kopřivnice, Sportovní 741
460
9

Klub malé kopané Kopřivnice, o. s.
Předseda:
Jiří Krejčí
Telefon:
736 153 320
E-mail:
komako@komako.cz, jiri.krejci@ktknet.cz
Internetové stránky:
www.komako.cz
Kontaktní osoba:
Jaroslav Klečka
Telefon:
737 369 293
E-mail:
jksport@email.cz
Kontaktní osoba:
Jiří Váňa
Telefon:
776 653 300
E-mail:
j.vandys@seznam.cz
Kontaktní adresa:
Kopřivnice, Štefánikova 58/31
Počet členů:
314
Počet družstev:
26
Klub vodních sportů Kopřivnice, o. s.
Prezident:
Bc. René Lakomý
Telefon:
737 214 436
E-mail:
renelakomy@seznam.cz
Internetové stránky:
www.kvskoprivnice.cz
Kontaktní osoba:
Mojmír Axman - jednatel; Mgr. Irena Šádková - jednatel
Telefon:
777 697 361, 606 529 215
E-mail:
axmanm@centrum.cz, irasad@centrum.cz
Sídlo:
Kopřivnice, Husova 1340/9
Počet členů:
740
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Klub volejbalu TATRA Kopřivnice
Předseda:
Jindřich Tandler
Telefon:
602 523 310
E-mail:
jtandler@tiscali.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Mojmír Neuschl; Jaromír Konůpka
Telefon:
732 558 348
E-mail:
mojmir.neuschl@seznam.cz
Internetové stránky:
www.volejbalkoprivnice.estranky.cz
Sídlo:
Kopřivnice, Masarykovo náměstí 540
Počet členů:
179
Počet družstev:
7
Maraton klub Kopřivnice
Předseda:
Mgr. Irena Šádková
Telefon:
606 529 215
E-mail:
irasad@centrum.cz
Internetové stránky:
www.mkkop.wz.cz
Kontaktní osoba:
Robert Šádek, Irena Šádková
Kontaktní adresa:
Kopřivnice, Osvoboditelů 1214
Počet členů:
35
Modelářský klub SMČR č. 240 Apolo Kopřivnice
Předseda:
Pavel Šenk
Telefon:
737 906 449
E-mail:
modelklub.apolo@seznam.cz
Internetové stránky:
apolo.koprivnice.org
Kontaktní osoba:
Petr Koliba
Sídlo:
Kopřivnice, Česká 319
Počet členů:
27
SDH Kopřivnice
Starosta:
Josef Divín
Telefon:
608 640 898
Internetové stránky:
hasici.koprivnice.org
Kontaktní osoba:
Tomáš Melčák - velitel. jednotky, Tomáš Bartoň – zástupce velitele jednotky
Telefon:
na stanici 556 812 222, VJ - 724 178 433, ZVJ - 603 186 988
E-mail:
hasici@koprivnice.org
Adresa:
Kopřivnice, Štramberská 410
Počet členů sboru:
60
Počet družstev:
2
Počet členů výjezdové jednotky: 22
SDH Lubina II.
Starosta:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Internetové stránky:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Sídlo:
Počet členů:
Počet družstev:

Pavel Orkáč
556 811 559
736 439 426
orkacovi@seznam.cz
www.sdh-lubina-vetrkovice.ic.cz
Ing. Pavel Polášek
732 538 729
pavel.h.polasek@seznam.cz
Lubina 187
86
5
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SDH Mniší
Starosta:
Telefon:
Internetové stránky:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Sídlo:
Počet členů:
Počet družstev:

Aleš Holub
732 827 920
www.sdhmnisi.asp2.cz
Ing. Petra Holubová
737 586 698
petraholubova@e-mail.cz
Mniší
118
4

Tenisový klub Kopřivnice
Předseda:
Karel Fojtík
Telefon:
724 542 390
E-mail:
karel.fojtik@porgest.cz
Kontaktní osoba:
Pavel Rosinský, Miroslav Bartoň
Telefon:
605 844 273, 602 759 859
E-mail:
p.rosinsky@seznam.cz
Internetové stránky:
tenis.koprivnice.org
Sídlo:
Kopřivnice, Tenisový areál, Dolní ulice
Počet členů:
130
Počet družstev:
6
Tenisový klub Vlčovice
Předseda:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Počet členů:

Lubomír Mareš
602 930 477
lumares@ktknet.cz, lumares@seznam.cz
Petr Kutáč - správce tenisového areálu Vlčovice
607 735 985
31

TJ Sokol Kopřivnice
Starosta:
Telefon:
E-mail:
Sídlo:
Počet členů:

Olga Krejčí
603 902 719
jiri.krejci@ktknet.cz
Kopřivnice, Masarykovo náměstí 540
125

TJ Spartak Lubina
Předseda:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Sídlo:
Počet členů:
Počet družstev:

Jiří Štěpán
602 221 309
jiri.stepan@iol.cz
Tomáš Čajka - sekretář
608 456 331
tomas.cajka@ktknet.cz
Šárka Kocourková - místopředsedkyně
737 929 826
Kopřivnice - Lubina 182
234
4
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TJ START Kopřivnice
Předseda:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:
Kontaktní osoby:
Telefon:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Sídlo:
Počet členů:
Počet družstev:

Jiří Prokeš
605 968 588
mgolf@ktknet.cz
www.minigolf.websnadno.cz
Ludmila Svobodová - správce
605 825 870
Radim Rieger
605 949 170
Kopřivnice, Alšova 1144 /11
23
1

Vodní sporty RELAX, s. r. o.
Jednatel:
Bc. René Lakomý, Petra Kahánková
Telefon:
737 214 436
E-mail:
renelakomy@seznam.cz
Internetové stránky:
www.relaxkoprivnice.cz
Kontaktní osoba:
René Lakomý
Telefon:
737 214 436
Sídlo:
Kopřivnice, Na Vápenkách 379/29
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DOPRAVA
Doprava a silniční hospodářství
Oddělení zabezpečovalo úkoly související s činností silničního správního úřadu a v oblasti taxislužby i jako úřadu
dopravního. Připravovalo taktéž podklady pro úpravu jízdních řádů ve veřejné autobusové dopravě a stanoviska
k licencím. Vedlo rovněž agendu stanic měření emisí a vykonávalo dohlídky státního odborného dozoru
u provozovatelů taxislužby a provozovatelů stanic měření emisí.
Výkon funkce silničního správního úřadu ve věcech silnic a místních
komunikací (MK)
Počet připojení sousedních nemovitostí k pozemním komunikacím
Počet omezení obecného užívání pozemních komunikací uzavírkami
a objížďkami
Počet zvláštních užívání
Počet stanovisek ke stavbám
Dopravní značení
Počet stanovení místní úpravy provozu na silnicích a MK
Počet stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích a MK
Počet vyjádření ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na veřejně
přístupných účelových komunikacích
Taxislužba
Počet provozovatelů taxislužby
Počet vozidel taxislužby
Počet řidičů vozidel taxislužby
Celkem vybráno na správních poplatcích a pokutách:
• z toho pokuty a správní poplatky na úseku taxislužby

Silnice

MK

10

20

4

0

29
57

126
53
55
87
6
12
17
68
70 600 Kč
20 000 Kč

Oddělení přestupků a registru řidičů
Přestupky
Oddělení řešilo záležitosti související s nehodami a jízdou pod vlivem alkoholu a taktéž problematiku zákonného
pojištění vozidel a ostatní přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a jiné správní delikty.
Oznámeno přestupků v r. 2009
Ukončeno celkem
Zákaz činnosti
Vráceno po 1/2
Nevyhověno
Zadržené ŘP § 118
Zdrav. důvody - odebráno
Znalecké posudky (cena)
Pokuty (udělené)
Náklady řízení (udělené)
Celkem (udělené)
Odvody do pokladny celkem (zaplacené)

845
765
70
59
1
73
7
1 (7000 Kč)
1 173 750 Kč
107 000 Kč
1 280 750 Kč
491 500 Kč

Rozdíl mezi pokutami celkem udělenými a skutečně zaplacenými je způsoben splátkovostí pokut.
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Registr řidičů
Úsek spravoval agendu řidičských oprávnění a řidičských průkazů. Jednalo se o přijímání žádostí o řidičský
průkaz, jejich vydávání, odebírání a výměnu, včetně průkazů profesní způsobilosti řidičů. Dále šlo o zapisování
údajů a změn do karet řidičů, vedení bodového systému, přijímání žádostí o paměťové karty k digitálním
tachografům a jejich výdej a další administrativní úkony s agendou související.
Celkový počet řidičů v územním obvodu k 31. 12. 2009
Počet vydaných národních řidičských průkazů
• z toho řidičů, kterým byl průkaz vydán poprvé
Počet vydaných mezinárodních řidičských průkazů
• vzor Vídeň
• vzor Ženeva
REP (elektronické hlášení přestupků od Policie ČR)
Průkaz profesní způsobilosti řidiče
• celkem platných
• vydáno nově
Digitální karta řidiče
Digitální karta vozidla
Servisní karta
Celkový počet bodovaných řidičů
• z toho počet řidičů bodovaných za rok 2009
Počet vybodovaných řidičů (s 12 body)
Počet řidičů, kterým bylo odečteno 12 bodů (po 1 roce)
Zadržené řidičské průkazy
Odnětí řidičského oprávnění ze zdravotních důvodů
Celkem vybráno na správních poplatcích

29 784
2 500
621
49
82
1 886
1 260
115
50
7
9
25 201
2 253
55
8
74
7
216 865 Kč

Evidence motorových vozidel
K datu 11. 3. 2010 bylo v územním obvodu registrováno 35 091 vozidel, což je o 1 394 vozidel více než ve
stejném období loňského roku. K datu tomuto je zatím 4 452 vozidel stále nezařazeno v rámci celého okresu
Nový Jičín. Tuto statistiku vede Policie ČR Nový Jičín.
Úkony při evidenci vozidel
1. evidování vozidla v ČR – nové (včetně vývozu Tatra)
Evidování, změna registračního místa
Odhlášení z registračního místa (v rámci okr. N. Jičín v 1 dni)
Vyřazení vozidla z provozu § 14 (trvalé)
Trvalý vývoz do zahraničí (již provozovaných vozidel)
Trvalý vývoz do zahraničí (nových vozidel – Tatra)
Výměna motoru nebo podvozku
Změna barvy vozidla
Změna vlastníka (leasing)
Výměna RZ (SPZ)
Přestavba
Technická prohlídka (zapsání do evidence)
Blokace (Policie ČR, soudy, exekuce)
Vybavení (nestandardní provedení)
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Počet
1 138
1 021
2
946
43
41
10
45
303
150
14
312
441
268

Výměna TP
Oprava v záznamu vozidla
Znovuzaevidování (v okrese)
Registrační kontrola
Osvědčení o registraci (ORV výměna)
Dočasné vyřazení vozidla z provozu (uložení do depozitu)
Vrácení statutu provozované (vyzvednutí z depozitu)
Změna registračního místa
Avizo změny provozovatele (odhláška)
Potvrzení změny provozovatele (přihláška)
Evidování opisem karty
Nastavení př. výjimka
Dovozy
Dočasný vývoz (Tatra)
Přihlášených vozidel celkem
Počet provedených změn
Pošta
Lustrace
Exekuce
Usnesení
Spisy došlé
Spisy odeslané (evidence + technik)
Autobazary
Celkem vybráno na správních poplatcích

258
573
36
1
736
620
325
35
1 525
722
10
0
358
40
2 952
9 534
481
367
223
555
531
42
3 270 900 Kč

Autoškoly - zkušební komisaři
V územně správním obvodu Kopřivnice bylo v průběhu roku 2009 registrováno 7 autoškol. Zkoušky z odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel provádí 3 zkušební komisaři podle předem projednaného plánu.
U 3 autoškol byla provedena opakovaná kontrola.
Následná tabulka uvádí počty vyzkoušených žadatelů podle jednotlivých skupin řidičského oprávnění za rok,
včetně úspěšnosti při zkouškách.
Zkoušená skupina ŘO v roce 2009
A (motocykl)
B (osobní automobil)
C (nákladní automobil)
C+E (přípojné vozidlo)
T (traktor)
B+C (sdružený)
Celkem skupin
Celkem žadatelů o řidičské oprávnění
A+B+C+E+T (odborná způsobilost – body, zákaz řízení)
Opravné zkoušky:
• Test
• Ovládání a údržba
• Jízdy
Správní poplatky za provedení zkoušek
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Počet
7
420
27
55
0
33
575
518
23
125
38
307
530 800,- Kč

Příjmy a výdaje
Celkem příjmy za rok 2009
Celkem výdaje za rok 2009
Rozdíl

4 931 165 Kč
1 070 185 Kč
3 860 980 Kč
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STAVEBNÍ ÚŘAD

Celkem
44
25
Celkem
33
37
Celkem
45
37
Celkem
22
46

r. 2006
Povolené
Kolaudované
r. 2007
Povolené
Kolaudované
r. 2008
Povolené
Kolaudované
r. 2009
Povolené
Kolaudované

Rodinné domky
Lubina
10
11
Lubina
7
9
Lubina
12
11
Lubina
6
13

Kopřivnice
22
9
Kopřivnice
15
18
Kopřivnice
13
16
Kopřivnice
5
19

Vlčovice
4
0
Vlčovice
3
4
Vlčovice
6
3
Vlčovice
0
1

Mniší
1
2
Mniší
3
0
Mniší
1
2
Mniší
2
5

Povolené a dokončené rodinné domky celkem
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

povolené
dokončené

2006

2007

2008

2009
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Závišice
7
3
Závišice
5
6
Závišice
13
5
Závišice
9
8

Povolené rodinné domky podle obcí
25

20

Kopřivnice

15

Lubina
Vlčovice

10

Mniší
Závišice
5

0
2006

2007

2008

2009

Vyvlastnění
Rok
Silnice I/58 Příbor obchvat
VVN 110 kV Zóna Mošnov
Silnice I/48 Rybí-Rychaltice
Silnice I/58 Mošnov obchvat
Celkem
Ukončeno odvoláním
Právní moc

2005
9

2006
9

9

9

2007
37
17

54

2008
22
2
10

2009
9

34

20
2
31
5
28

40
35
30
25
20
I/58 Příbor

15

ČEZ VVN

10

I/48
5

I/58 Mošnov

0
2005

2006

2007

2008
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2009

ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Obec

Druh úpd

Činnosti

Kopřivnice

Nový ÚP
Návrh

Projednání návrhu
19. 1. – 20. 4. 2009

Vydání návrhu
17. 9. 2009

Mošnov

Změna č. 4
Návrh

Projednání návrhu
4. 6. – 10. 8. 2009

Vydání návrhu
18. 12. 2009

Mošnov

Nový ÚP
Zadání

Projednání zadání
20. 4. – 20. 5. 2009

Schválení zadání
24. 6. 2009

Petřvald

Změna č. 2
Zadání

Projednání zadání
11. 3. – 10. 4. 2009

Schválení zadání
9. 9. 2009

Skotnice

Nový ÚP
Zadání

Projednání zadání
9. 6. – 9. 7. 2009

Schválení zadání
17. 8. 2009

Štramberk

Změna č. 5
Zadání

Projednání zadání
2. 3. - 2. 4. 2009

Schválení zadání
29. 6. 2009

Štramberk

Nový ÚP
Zadání

Projednání zadání
29. 7. – 31. 8. 2009

Schválení zadání
14. 12. 2009

Závišice

Změna č. 4
Návrh

Projednání návrhu
13. 1. – 18. 3. 2009

Vydání návrhu
8. 6. 2009

Závišice

Nový ÚP
Zadání

Projednání zadání
4. 5. – 5. 6. 2009

Schválení zadání
8. 6. 2009

Ženklava

Nový ÚP
Návrh

Projednání návrhu
od 14. 10. 2009

Z obcí spadajících územně pod ORP Kopřivnice si pouze město Příbor pořizuje územně plánovací dokumentace
vlastními silami.

95

PAMÁTKOVÉ PÉČE
Rok
2008
2009

Správní řízení
53
87

Souhlasy
50
20

celkem
103
107

Oddělení památkové péče se zabývá především městskými památkovými rezervacemi Příbor a Štramberk,
v ostatních obcích řeší samostatné památkově chráněné objekty.
V roce 2009 vedlo evidenci válečných hrobů a pietních míst.
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SEZNAM REALIZOVANÝCH JMENOVITÝCH AKCÍ Z ROZPOČTU MĚSTA
KOPŘIVNICE PRO ROK 2009 - STAVBY NAD 100 TIS. KČ

Název stavby
Výměna sklepních oken,výkladů a vstupů č. p. 874 - 876, 891, 988 - 989, 1074
Výměna oken - byt. dům č. p. 1074 - R
Výměna oken - byt. dům č. p. 1046 - 1050 -R
Výměna oken - byt. dům č. p. 398 - 403 - R
Oprava byt. domu č. p. 891 střecha - R
Revitalizace bytových domů
Vým. Oken - byt. dům č. p. 712 - 714, 785 - 786
Vým. Oken - byt. dům č. p. 703 - 706, 709, 876
Výměna vchodových dveří 703 - 710, R
Výměna vchodových dveří 711 - 714, 785 – 786, R
ZŠ dr. M. Horákové - oprava osvětlení - PD
Domov pro seniory - PD
pracoviště MŠ I. Šustaly - odstranění závad ze zápisů KHS
Dětské hřiště u č. p.1002, ul. Družební - oplocení + VO
Úhrada stavby teplovodu v rámci budování TESCA
ZŠ 17. listopadu - hřiště školy - vod. Přípojka (PD + R) - spoluúčast města
ZŠ Emila Zátopka - rekonstrukce stropních konstrukcí - statické posouzení - PD
MŠ Jeřabinka - oprava sociálních zařízení (KHS) - R
MŠ Česká - oprava sociálních zařízení (KHS) - R
MŠ Pionýrská - opravy v kuchyni dle zápisů KHS
MŠ Krátká - oprava sociálních zařízení (KHS) - R
MŠ Záhumenní - opravy v kuchyni dle zápisů KHS
MŠ Mniší - opravy v kuchyni dle zápisů KHS
MŠ Lubina - opravy v kuchyni dle zápisů KHS
MŠ Česká - opravy v kuchyni dle zápisů KHS
Radnice č. p.1163 - stavební úpravy vestibulu - PD
ZŠ dr. Milady Horákové - oprava sociál. zařízení (stará budova, družina, vedení) - R
ZŠ Emila Zátopka - oprava spojovacích chodeb
ZŠ 17. listopadu - výměna copilitových stěn U1
ZŠ 17. listopadu - oprava havarijního stavu střechy - R
ZŠ Lubina - oprava schodiště na půdu - R
MŠ Mniší - sanace suterénu - II. etapa (PD + R)
MŠ Pionýrská - sanace základů přístaveb a sanace zdiva kotelny - PD + R
Rekonstrukce mostu na ul. Erbenova - R
Oprava fontány před KDK – PD + R
ZUŠ Zdeňka Buriana - výměna oken - R
MŠ Česká - oprava rozvodů vody v objektu - PD + R
Radnice č. p. 1163 - opravy a drobné rekonstrukce v rámci objektu
(5. n. p .- podlahové krytiny, bufet, VZT…)
ZŠ 17. listopadu - renovace hřiště
Zimní stadion - výměna prosklených výplní obvodového pláště
Modernizace tepelného hospodářství města Kopřivnice - PD

97

Realizační cena
v tis. Kč
737,0
2 425,5
3 030,0
2 715,0
631,0
900,0
961,0
697,0
525,0
453,0
116,5
431,7
148,7
150,0
3 200,0
110,0
390,0
1 040,1
900,0
360,1
1 551,1
244,2
142,7
335,1
160,0
300,0
1 920,1
1 475,0
135,4
1 535,0
122,1
450,0
361,5
389,6
202,0
625,4
880,0
930,0
607,0
355,0
192,0

MK Lubina - směr Mniší-rekonstrukce a odvodnění komunikace - PD
Most v Lubině Na Habeši - rekonstrukce - PD
Odstranění povodňových škod
Sokolovská č. p. 393 - úprava nebytových prostor čajovny (finanční vyrovnání)
Sokolovská č. p. 393 - oprava objektu a úprava nebytových prostor
Dodávka a montáž rozhlasové ústředny (č. p. 1152)
ZŠ Alšova - výměna oken ve skladech potravin - požadavek KHS
MEIS- městský energetický informační systém
Rekonstrukce prostor pro denní centrum
Svislé dopr. značení - chodníky neudržované v zimním období
rozšíření útulku pro psy ve Vlčovicích - 2 kotce
ZŠ sv. Zdislavy č. p. 117 - střešní žlaby (topné kabely)
ZŠ sv. Zdislavy č. p. 117 - oprava kanalizačních rozvodů
MIS music č. p. 892 - sanace suterénu
Dům podnikatelů č. p. 244 - statické zajištění, hydroizolace, sanace - PD
Obřadní síň (pohřební služba) - oprava obvodového pláště vstupní části, výměna oken - R
Celkem jmenovité akce nad 100 tis. Kč
Jmenovité akce realizované v rámci schváleného rozpočtu města Kopřivnice do 100,0 tis. Kč
Celkový počet
55

Celková hodnota v tis. Kč
2 497,2

Odstraňování havarijních stavů, drobné opravy, běžná údržba majetku města
Celkový počet
186

Celková hodnota v tis. Kč
4 225,0
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108,0
250,0
165,0
128,6
1 327,5
200,0
135,0
400,0
324,0
151,0
193,9
200,0
150,0
750,0
160,0
350,0
37 827,8

MĚSTSKÁ POLICIE KOPŘIVNICE
Městská policie Kopřivnice zahájila v roce 2009 již 18 rok své činnosti. Během tohoto roku byli do pracovního
poměru přijati čtyři strážníci, jeden z nich ukončil pracovní poměr dohodou. Městská policie tak mohla zajišťovat
místní záležitosti veřejného pořádku v celkovém počtu 19 strážníků a 1 administrativní pracovnice. Městská
policie pracuje v nepřetržitém provozu s nerovnoměrným rozvržením pracovní doby. Strážníci jsou rozděleni do
čtyř směn, které se pravidelně střídají podle předem zpracovaného plánu pracovních směn. Tento harmonogram
je rozšířen o mimořádné služby při konání preventivně bezpečnostních, kulturních a sportovních akcí.
1. Rozpočet městské policie 2008/2009
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč

Rozpočet 2008
410
9 068

Skutečnost 2008
630,3
8 601,0

Rozpočet 2009
284
9 608

Skutečnost 2009
386
9 292

Rozpočet městské policie byl k 31. 12. 2009 čerpán z 97 %, kdy převážnou část rozpočtu tvoří náklady na mzdy
strážníků. Provozní výdaje byly v roce 2009 rozšířeny o upravenou částku 325 tis. Kč na pořízení nového
služebního vozidla městské policie. Rozpočet na rok 2009 byl koncipován jako vyvážený, přičemž výdaje byly
podloženy reálnými potřebami chodu organizace při dodržení zásady ekonomičnosti. V rámci úsporných opaření
byl rozpočet městské policie v roce 2009 krácen o 525 tis. Kč.
2. Vybrané druhy příjmů městské policie 2008/2009
2008
1 380 ks

2008
247 300 Kč

2009
884 ks

2009
110 300 Kč

Blokové pokuty
Blokové pokuty na místě
395 ks
234 330 Kč
245 ks
125 730 Kč
nezaplacené
Pokuty celkem
1 775 ks
481 630 Kč
1 129 ks
236 030 Kč
Na výši vybraných pokut se podepsaly jak finanční možnosti obyvatel. Kopřivnice, tak legislativní změna v oblasti
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu – měření rychlosti.
3. Dopravní přestupky 2008/2009
Rok
2008
2009

Celkem řešeno
1 420
1 590

Blokově
712
564

Domluvou
556
879
2008
24
184
747
106
153
177
145
32
14

Pachatelé dopravních přestupků do 18 let
Počet nasazení technického prostředku „botička“
Počet výzev pro nepřítomné pachatele přestupku
Počet řešených cyklistů
Počet odtažených vozidel
Počet bodových přestupků celkem
• měření rychlosti
• ostatní
Počet osob zadržených při řízení pod vlivem alkoholu
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Postoupeno
152
147
2009
19
72
796
60
134
195
49
146
6

Přehled činnosti v dopravě za rok 2008/2009
796
800
747
700

600

500

2008
2009

400

300

200

184
153

134

146

145

106
72

100

60

49

32

0
TPZOV

výzvy

cyklisté

odtahy

body rychlost

body ostatní

4. Přestupky – veřejný pořádek
Během nočních služeb a o víkendech se městská policie nejvíce zaměřovala na kontrolu veřejného pořádku
v okolí heren, barů, restaurací a zábavních zařízení. V průběhu roku prováděla městská policie kontroly na
podávání alkoholu mladistvým, a to jak samostatně, tak ve spolupráci s Policií ČR.
Rok
2008
2009

Řešeno celkem
354
512

Blokově
209
161

Domluvou
89
125

Pachatelé přestupků proti veřejnému pořádku do 18 let
§ 30 – ochrana před alkoholem a jinými toxikom., tabákový zákon
§ 47 – přestupky proti veřejnému pořádku (rušení nočního klidu, znečištění veř.
prostranství, skládky atd.)
§ 49 – narušení občanského soužití
§ 50 – přestupky proti majetku
§ 21 – 45 ostatní
Pachatelé přestupků proti veřejnému pořádku do 18 let
§ 30 – ochrana před alkoholem a jinými toxikom., tabákový zákon
§ 47 – přestupky proti veřejnému pořádku (rušení nočního klidu, znečištění
veřejného prostranství, skládky atd.)
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Postoupeno
56
226
2008
43
6

2009
39
6

114

206

14
220
43
6

37
256
7
39
6

114

206

Přestupky - veřejný pořádek

300

256
250
220
206
200
172
2008
150

2009
114
96

100

37

50

6

14

6

0
§30

§46/2

§47

§49

§50

5. Přestupky proti vyhláškám města
Rok
2008
2009

Řešeno celkem
96
172

Blokově
39
64

1/2008 Místní záležitosti veřejného pořádku
- pohyb psů
- konzumace alkoholu na veř. prostranství
3/2004 Pálení rostlinných odpadů

Domluvou
55
108
2008

2009

40
33
12

115
44
13

Postoupeno
2
16

6. Ostatní činnosti
V roce 2009 bylo městskou policií zaevidováno 4 090 událostí.

Poskytnutí první pomoci občanům
Kontroly podávání alkoholu mladistvým
Doručení písemností
Nálezy
Otevření bytů na žádost občanů
Spolupráce s rychlou záchrannou službou
Spolupráce s hasiči
Asistence a pomoc při požárech
Přestupky zjištěné pomocí kamerového systému
Zjištěné závady a nedostatky (veřejné osvětlení, dopravní značky, tel. automaty, zeleň,
komunikace, atd.)
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2008
44
20
235
151
170
108
69
14
215
335

2009
7
54
158
135
125
35
29
13
211
237

Výjezdy na signál pultu centralizované ochrany
Zjištěný počet vraků
Odchyt psů
Převoz osob na záchytku

264
32
-

271
73
123
38

Při kontrolní činnosti strážníci označovali na pozemních komunikacích odstavená vozidla s podezřením na
skutečnost, že se jedná o vrak, a následně je ve spolupráci s odborem životního prostředí řešili. V rámci výkonu
služby strážníci nalezli nebo převzali od občanů velké množství nálezů, jež byly předány zpět majitelům nebo
uloženy na odbor financí, který spravoval agendu ztrát a nálezů na MÚ v Kopřivnici.
Městská policie byla v několika případech jako první na místě dopravních nehod, kde řízením dopravy přispěla
k obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Městská policie také ve spolupráci s odborem majetku města asistuje exekucím, prováděným městem, jako
ochrana soudního vykonavatele.
Další činností je doručování písemností do vlastních rukou. Strážníci na základě místní znalosti doručili velké
množství těchto písemností, které nebylo možno doručit běžným způsobem.
Na městskou policii se často obraceli občané města (zaevidováno 2160 oznámení) s nejrůznějšími žádostmi
o pomoc nebo o radu. Strážníci se v rámci svých zákonných povinností snažili občanům vyjít vstříc
a v problémových situacích jim pomoc poskytnout.
Na práci jednotlivých strážníků zazněly z řad občanů jak pochvaly, tak i stížnosti. Při vyhodnocování této
problematiky s místostarostou Mgr. Zdeňkem Krajčírem nebylo shledáno závažnější pochybení ze strany
jednotlivých strážníků.
7. Ekonomická činnost městské policie
Městská policie na základě koncesní listiny provozuje pult centralizované ochrany od roku 1993. V roce 2009 bylo
na pult centralizované ochrany napojeno 79 objektů. Z toho je 26 objektů města (ZŠ, MŠ, střediska sociálních
služeb, KTK ...)

Náklady v tis. Kč
Výnosy v tis. Kč

Rozpočet 2009
441
400

Skutečnost 2009
433,1
423,6

8. Spolupráce s Policií ČR
Spolupráce s Policií ČR je na velmi dobré úrovni. Dochází k pravidelným setkáním s vedením Policie ČR
a s vedením města. Aktuální problémy a úkoly se řeší neprodleně. Jsou sestavovány společné hlídky městské
policie a Policie ČR v rámci dopravně-bezpečnostních akcí a také preventivních akcí se zaměřením na požívání
alkoholu mladistvými.
V roce 2009 bylo celkem 322 případů, při nichž spolupracovala městská policie s Policií ČR.
2008
82
30
19
128

Zjištěno podezření ze spáchání trestného činu
Zajištěno pachatelů trestného činu
Zadrženo hledaných osob
Předvedené osoby na Policii ČR

2009
77
10
2
74

Na městskou policii jsou obecně kladeny stále větší nároky, upravují se pravomoci, přibývá administrativa, roste
agresivita těch, kteří se dopouštějí protiprávního jednání, zvyšuje se počet bezdomovců a uživatelů omamných
látek. Na druhou stranu zázemí v orgánech města, personální a materiální vybavení městské policie přispívá
k zvládnutí hlavního poslání městské policie – a to je zajistit veřejný pořádek ve městě.
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9. Psí útulek ve Vlčovicích
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč

Rozpočet 2008
300
420

Skutečnost 2008
415
368

103

Rozpočet 2009
345
450

Skutečnost 2009
481,7
444,3

2008
321
123
77
31
11
6
1
21
3

Celkový počet umístěných psů
- Kopřivnice
- Nový Jičín
- Frenštát pod Radhoštěm
- Příbor
- Štramberk
- Trojanovice
- Havířov
- Kunín, Závišice, Velké Albrechtice, Petřvald
Rok
2008
2009

Celkem
321
304

Původní majitel
61 (10 050 Kč)
93 (16 900 Kč)
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2009
304
129
74
29
11
6
1
18
12
Nový majitel
165 (26 960 Kč)
103 (14 100 Kč)

Hotel
44 (19 990 Kč)
38 (22 800 Kč)

Akce konané v Kopřivnici
Datum
4. - 10. 2. 2009

10. - 16. 5. 2009

13. 6. 2009

29. 7. - 4. 8. 2009

18. - 19. 9. 2009

Akce
Oficiální a kulturní delegace z partnerského města Congleton (Anglie) navštívila Kopřivnici.
Oficiální delegace navštívila: dotřiďovací linku, kompostárnu, psí útulek, DDM, ZUŠ Z.Buriana,
krytý bazén, technické muzeum, …
Proběhla odborná jednání na téma:
„Zdravý životní styl“ (úloha sportu ve zdravém životním stylu, volnočasové aktivity, výměnné
návštěvy v oblasti kultury, sportu, školství).
„Cestovní ruch“ (prezentace turistických atraktivit Kopřivnice, turistické destinace Lašská brána
Beskyd a dalších atraktivit kraje, prezentace projektu Lašská brána Beskyd).
„Posílení role veřejnosti“ (společenské zplnomocnění, veřejná projednávání, Dětské
zastupitelstvo v Kopřivnici, dobrovolnictví v Congletonu,…).
Seminář o „Bezpečnosti společenství“ (o partnerství v bezpečnosti společenství a tocích
financování, systém prevence kriminality v ČR, jednání s recidivisty, veřejně prospěšné práce,
strategie domácího násilí,…).
Prezentace „Systému řízení cestovního ruchu v regionu“.
Kulturní delegace - pěvecký soubor Simply Six vystoupil v programu Květinového plesu
a Swingovém plesu.
Žáci a jejich učitelé ze školy Matthes-Enderlein-Gymnasie z partnerského města Zwönitz
(Německo) navštívili Kopřivnici.
Jedná se o pokračující výměnu žáků mezi ZŠ Alšova v Kopřivnici a školu Matthes - Enderlein Gymnasie ve Zwönitz.
Žáci byli ubytováni v rodinách, byli přijati na MÚ starostou města, zúčastňovali se vyučování ve
škole, měli společný kulturně poznávací program s žáky ze ZŠ Alšova (navštívili: Technické
muzeum, Pustevny, Zbrašovské aragonitové jeskyně, Helfštýn, Skanzen v Rožnově pod
Radhoštěm,..).
Volejbalisté z partnerského města Myszków (Polsko) se zúčastnili „Mezinárodního volejbalového
turnaje juniorů“ v Kopřivnici.
Turnaje se celkem zúčastnilo 6 družstev. Družstvo z Myszkówa se umístilo na 3. místě, naše
družstvo na 5. místě.
Soustředění folklórního souboru Jurajskie Igraszki z partnerského města Myszków (Polsko)
v Kopřivnici.
Folklórní soubor Jurajskie Igraszki (58 dětí + 10 dospělých) měl soustředění v Kopřivnici.
Běžci z partnerského města Kopřivnice Myszków (Polsko) se zúčastnili „7. ročníku Běhu rodným
krajem Emila Zátopka“.

6. - 7. 11. 2009

Děti z partnerského města Myszków (Polsko) se zúčastnily „XIII. ročníku přehlídky tvorby
handicapovaných dětí Motýlek 2009“ v Kopřivnici.
Přehlídky se zúčastnily děti ze 2 škol z partnerského města Myszkówa. Děti z Myszkówa se této
akce zúčastňují pravidelně.

5. - 8. 11. 2009

Handicapované ženy a jejich doprovod z partnerského města Trappes (Francie) se zúčastnili
„XIII. ročníku přehlídky tvorby handicapovaných dětí Motýlek 2009“ v Kopřivnici.
Této přehlídky se zúčastnili poprvé. Kromě účasti na přehlídce navštívili zařízení ZŠ a MŠ Motýlek,
kde proběhlo jednání - výměna zkušeností v oblasti práce s handicapovanými osobami, navštívili
Štramberk a zúčastnili se všech aktivit v rámci akce Motýlek. Proběhlo také jednání o dalších
možnostech spolupráce mezi Trappes a Kopřivnicí (jeden z členů delegace byl členem družební
komise v Trappes).

Leden - prosinec

Cizojazyčné konzultační středisko (rozšířené původní Francouzské kulturně informační středisko)
pracuje pod KDK, p. o. - v rámci knihovny.
Každý pátek od 15.30 - 17.30 hodin.
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Akce konané v partnerských městech
Datum
21. 5. 2009

Akce
Děti ze ZŠ a MŠ Motýlek se zúčastnily „XV. Festiwalu Muzyczna Scena Integraci – Czestochowa
2009“ (Polsko) společně s dětmi z partnerského města Myszkówa.
13. - 14. 6. 2009 Běžci z Kopřivnice se zúčastnili XXV Biegu Pieciu Stawów im. Zdzislawa Burdy v partnerském městě
Myszków (Polsko).
Běhu se zúčastnilo 5 běžců. Ve své kategorii se umístili na: 2., 6., 7., 7. a 5. místě (celkový počet
účastníků byl 93).
27. 6. 2009
Družstvo SDH Lubina II se zúčastnilo soutěže v Háji u Turčianských Teplíc (Slovensko).
Soutěže se zúčastnilo 11 družstev, naše družstvo se umístilo na 7. místě. Družební spolupráce mezi
SDH Lubina II a hasičským sborem Háj u Turčianských Teplíc trvá od roku 1974.
18. - 22. 6. 2009 Městský dechový orchestr Kopřivnice s mažoretkami vystupoval na slavnostech v partnerském městě
Trappes (Francie).
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LAŠSKÁ BRÁNA BESKYD
Lašská brána je turistická oblast tvořena spolupracujícími městy Kopřivnicí, Štramberkem, Příborem a obcí
Hukvaldy. Dříve neformální spolupráce byla v roce 2009 již podruhé podpořena smlouvou o spolupráci pro daný
rok, kterou schválili zastupitelé všech obcí. Smlouva upravuje podmínky spolupráce smluvních stran při rozvoji
cestovního ruchu na území smluvních stran v rámci své samosprávné působnosti a při společném marketingu
a propagaci této turistické destinace pod hlavičkou „Lašská brána Beskyd“.
V rámci spolupráce se uskutečnilo i několik akcí, např.:
• Marketingová akce – soutěž o Logo LBB – výstupem je nové logo zastřešující spolupráci,
• Marketingová akce – Kdo hledá, najde! Po stopách Lojzy Lacha II, aneb Hledání tajemství Lašské brány
Beskyd – tajemná letní hra o ceny,
• Marketingová akce – Soutěž o nejlepší fotografie LBB.
V rámci spolupráce LBB se rovněž pracovalo na společné informační databázi pro informační centra se sdílením
dat s webovými stránkami. Započata byla také příprava nového propagačního materiálu Tipy na výlety v Lašské
bráně Beskyd.
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