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ÚVOD
V roce 2010 jsme měli možnost ověřit si, zda cesta, na kterou jsme se společně vydali při tvorbě Strategického
plánu rozvoje města pro období 2007-2022, byla zvolena správně. Dle dostupných hodnocení a ohlasů můžeme
konstatovat, že ano, a tím se nám otevřel prostor pro pokračování v započaté práci.
Také v roce 2010 se nám dařilo postupně plnit cíle strategického plánu, získávat dotační prostředky z evropských
i jiných zdrojů a uskutečnit řadu konkrétních projektů a opatření. To všechno bychom však nedokázali bez
systematické komunikace s občany, podnikateli, neziskovými organizacemi a jinými partnery.
Dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli a pomáhají k tomu, aby se Kopřivnice
mohla 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 byla
ukončena na podzim roku 2010 uplynutím volebního období. Zastupitelstvo pracovalo na úkolech, které
vycházely z plánu činností na rok 2010 (podle zákona o obcích) a na úkolech, které vyplynuly z potřeb města.
V roce 2010 se uskutečnilo celkem 5 zasedání ZM a 3 pracovní semináře ZM, na nichž se zúčastňovalo
zastupitelstvo v tomto složení:

Jméno a příjmení

Navrhující strana
Politická příslušnost

Tomáš HRNČÁREK
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
Evžen MILČINSKÝ (od 4. 5. 2010)
Ing. Josef PAVELKA,
Bc. Dagmar RYSOVÁ
Marie STREITOVÁ
Ing. Jiří SUMBAL (do 4. 5. 2010)
Ing. Lubomír ŠKAPA
Ing. Jaroslav ŠULA
Ivan TELAŘÍK
Jiří TICHÁNEK

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

Poznámka:
ČSSD
KDU-ČSL
KSČM
ODS
SNK
US-DEU

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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Účast na
zasedáních ZM/
seminářích ZM
3/1
5/2
5/1
5/3
5/1
5/3
5/3
5/3
5/2
5/3
4/2
5/1
4/1
3/1
5/1
5/3
5/3
5/2
5/3
5/2
5/2
4/2

Nejdůležitější rozhodnutí zastupitelstva města v roce 2010
Vydání obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice:
• obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 1/2010 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné technické herní zařízení
Finanční a majetková rozhodnutí, ostatní:
schválení:
• Akčního plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2010–2011,
• rozpočtových opatření k rozpočtu města Kopřivnice na rok 2010,
• závěrečného účtu města Kopřivnice za rok 2009,
• prodeje a výkupu pozemků,
• dohod o přistoupení k závazku,
• smlouvy o vzájemných vztazích členů Svazku obcí regionu Novojičínska ve vztahu k realizaci zakázky
na zpracování tendrové projektové dokumentace na projekt „Odkanalizování vybraných města a obcí
regionu Novojičínska“,
• 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 Městský dechový orchestr Kopřivnice,
o ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice,
o FC Kopřivnice,
o Hockey Clubu Kopřivnice,
o Tělovýchovné jednotě Spartak Lubina,
o Tenisovému klubu Kopřivnice,
o Sportovní klub Kopřivnice,
o Pedagogicko-psychologické poradně Nový Jičín, p. o.,
o Dům dětí a mládeže Kopřivnice,
o na opravu některých společných částí domů města Kopřivnice,
o a další.
• a jiné.
vzetí na vědomí:
• Komplexní dopravní studii města Kopřivnice,
• zprávy o činnosti Finančního, Kontrolního a Školského výboru ZM Kopřivnice,
• Energetický plán města Kopřivnice 2010–2012.
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B) Zastupitelstvo zvolené v komunálních volbách v listopadu 2010
Ustavující zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice se konalo dne 11. 11. 2010.
Počet členů byl stanoven na 21 ve složení:

Jméno a příjmení
Mgr. Zdeněk BABINEC
Mgr. Tomáš HOF
Tomáš HRNČÁREK
Ing. Radim HYVNAR
Ing. Josef JALŮVKA
Mgr. Dagmar JANČÁLKOVÁ
Alois JANEK
Milan KAPICA
Ing. Miroslav KOPEČNÝ
Mgr. Dušan KROMPOLC
RSDr. Karel KUBOŠ
MVDr. Robert LAKOMÝ
Bc. Jiří NOVÁK
Ing. Zdeněk POLÁŠEK
Mgr. Lumír POSPĚCH
Bc. Dagmar RYSOVÁ
Marie STREITOVÁ
Ing. Ladislav STEHLÍK
Ing. Jaroslav ŠULA
Mgr. Xenie ŠUSTALOVÁ
Ivan TELAŘÍK

Poznámka:
ČSSD
KDU-ČSL
KSČM
ODS
SNK

Navrhující strana,
politická příslušnost
ODS
ČSSD
ČSSD
KSČM, bezpartijní
ODS
ODS
KDU-ČSL
KSČM
ODS
ČSSD
KSČM
SNK, bezpartijní
TOP09, bezpartijní
ČSSD
ŠANCE 2010, bezpartijní
SNK, bezpartijní
ODS
ČSSD
KDU-ČSL
ODS
NEZÁVISLÍ, bezpartijní

Česká strana sociálně demokratická
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Komunistická strana Čech a Moravy
Občanská demokratická strana
Sdružení nezávislých Kopřivnice
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Volební období 2010–2014
Vydání obecně závazných vyhlášek města Kopřivnice:
• obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 2/2010 O místním poplatku za provoz systému,
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
• obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 3/2010 O místním poplatku ze psů,
• obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 4/2010 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního
předpisu,
• obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 5/2010 O místním poplatku za užívání veřejného
prostranství,
• obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 6/2010 O stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území Kopřivnice a místních částí Lubina, Mniší a Vlčovice.
Schválení, zřízení:
• Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva města Kopřivnice.
Vydání:
• Statutu Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva města Kopřivnice,
• dle § 54 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, „Změny č. 2 Územního plánu Kopřivnice“

7

Rada města
jako 7členný výkonný orgán města působila v roce 2010 v tomto složení:
A) do 11/10 (ukončení volebního období 2006–2010)
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.
Působnost 3. místostarostky Dagmar Rysové:
a) Sociální věci,
b) Zdravotnictví,
c) Prevence kriminality,
d) Bytové hospodářství,
e) Kultura.
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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 2010 se uskutečnilo celkem 21 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

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

B) Na 1. ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice (11. 11. 2010), vzešlém z komunálních
voleb roku 2010, byla zvolena 7členná rada města ve složení:
Starosta města:

Ing. Josef Jalůvka

Místostarostové:

Ing. Miroslav Kopečný
Bc. Dagmar Rysová
Alois Janek

Členové:

Mgr. Dagmar Jančálková
Mgr. Lumír Pospěch
Ing. Jaroslav Šula
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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: 556 879 411
Fax: 556 812 758
Email: posta@koprivnice.cz
Internetové stránky: www.koprivnice.cz
Organizační uspořádání městského úřadu platné od 1. 1. 2010:
• MANAŽER KVALITY
• INTERNÍ AUDITOR
• KRIZOVÝ KOORDINÁTOR
• ODDĚLENÍ KONTROLY
• ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ
• ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY
• ODDĚLENÍ SOUKROMOPRÁVNÍ
• ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
• ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU
• ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ
• ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
• ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
• ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, PAMÁTKOVÉ PÉČE
• ODBOR FINANCÍ
• ODBOR ROZVOJE MĚSTA
• ODBOR MAJETKU MĚSTA
• ODDĚLENÍ INFORMATIKY
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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 (21. května, 17. prosince).
Složení bezpečnostní rady:
Titul, jméno a příjmení
Ing.
Ing.

Josef
Miroslav
Alois
Vladislav
Mgr.
Zdeněk
Ing.
Josef
mjr. Ing. Tomáš
plk. Ing. Tomáš
npor.
Ivan
Bc.
Bc.
Dušan

Jalůvka
Kopečný
Janek
Kryške
Krajčír
Jiřík
Melčák
Klos
Pilát
Bartošák

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

Funkce
v bezpečnostní radě
předseda
člen (od 11. 11.)
člen (od 11. 11.)
člen (do 10. 11.)
člen (do 10. 11.)
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.
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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.
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 nebo pro jeho
část,
• 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 2010 byl krizový štáb města aktivován po vyhlášení stavu nebezpečí při povodních v květnu - červnu.
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 proběhly 2 schůze krizového štábu.
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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.

Od 7. 12. 2010 došlo k útlumu Sektorového operačního a informačního střediska Frýdek-Místek (SOPIS FM).
Jeho úkoly plně převzalo krajské operační a informační středisko (KOPIS) se sídlem v budově Integrovaného
bezpečnostního centra v Ostravě.
Volání na tísňové linky 150 a 112 z „pevné“ i „mobilní“ telefonní sítě jsou od uvedeného data směrována z území
okresu Nový Jičín na KOPIS.
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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:
Počet
členů
22
15
14
17
23

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

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 2010:
Zásahová činnost:
V roce 2010 vyjela jednotka ke 179 událostem, kromě 27 požárů vyjeli hasiči ke 107 technickým pomocem, 23
dopravním nehodám, 9 únikům nebezpečných látek, 5 x k záchraně osob a zvířat a 8 událostí bylo kvalifikováno
jako planý poplach. Rok 2010 je charakterizován zajišťováním pohotovosti k výjezdu v počtu čtyř členů jednotky
nepřetržitě po dobu 24 hodin denně.
Vysoký počet výjezdů jednotky je dán rozsáhlým spektrem událostí, k nimž jednotky vyjíždí. V souladu
s nařízením Moravskoslezského kraje č. 6/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí
území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, je jednotka rovněž
zařazena v systému jednotek určených k zásahům u dopravních nehod.
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Celkový počet zásahů: 179

Rozdělení podle druhu událostí:
•
•
•
•
•
•

požár:
27
technická pomoc:
107
dopravní nehoda:
23
úniky nebezpečných látek: 9
záchrana osob a zvířat:
5
planý poplach:
8

Vybavení jednotky technickými a zásahovými prostředky:
V rámci zásahové činnosti jednotky využívá řadu technických prostředků, mezi něž patří:
• hydraulické vyprošťovací zařízení Holmatro, jehož příslušenstvím je otvírač dveří,
• lanový naviják RAMSEY RE,
• elektrocentrála GEKO,
• přetlakový ventilátor RAMFAN,
• 2 kusy plovoucích čerpadel,
• 2 kusy kalových čerpadel,
• 2 kusy motorových řetězových pil.
Členové jednotky jsou vybaveni osobními ochrannými prostředky, jednak společnými:
• 6 kusy dýchacích přístrojů Dräger,
• 2 ks dýchacích přístrojů Saturn.
Každý člen jednotky má k dispozici:
• zásahový komplet zn. Fireman nebo Tiger,
• zásahovou přilbu Gallet,
• zásahovou obuv, rukavice, kuklu,
• svítilnu.
V roce 2010 zůstalo vybavení mobilní technikou nezměněno, kopřivnická jednotka při zásahové činnosti využívá:
cisterny CAS 24 T815, CAS 32 T 148, vozidlo MB Vito, nákladní přívěs valníkový s plachtou.
Odborná způsobilost členů jednotky, odborná příprava:
Počet členů disponujících odbornou způsobilostí na funkci velitel se v r. 2010 rozšířil o jednoho člena, odbornou
způsobilost na funkci strojník získal rovněž jeden člen, tudíž v současné době způsobilostí na funkci velitel
disponuje 10 členů jednotky, dále 10 členů odbornou způsobilostí na strojníka, 2 členové jsou vyškolenými
techniky jednotky. V neposlední řadě patří k výčtu odborností také konstatování, že výjezdovou činnost jednotky,
mimo ostatních členů, vykonává 6 profesionálních hasičů a 1 zaměstnanec Územního střediska záchranné
služby MSK. Premiérově v r. 2010 proběhla třídenní odborná příprava v Ústřední hasičské škole v Jánských
Koupelích, kde kromě teorie členové jednotky absolvovali i praktický výcvik.
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Technické vybavení jednotky přináší zvyšující se nároky na odbornou přípravu všech 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 a výcvik na vodě
uskutečněný na Větřkovické přehradě. V rámci taktického cvičení, které se konalo v Kopřivnici v objektu určeném
k demolici, byl jednotkou zdoláván požár v budově. Prověřovací cvičení bylo zaměřeno na hašení požáru
v objektu v Kopřivnici, ul. Záhumenní, včetně záchrany osoby.
Požární sport:
Požární sport patří neoddělitelně k odborné přípravě členů jednotky. Soutěžní družstvo hasičů Kopřivnice se
obdobně jako v předchozích letech zúčastnilo mnoha soutěží v požárním sportu, včetně soutěží „Toughest
Firefighter Alive“ (nejtvrdší hasič přežije). Druhý ročník Rallye Albrechtice – soutěže dobrovolných jednotek
v záchranářských disciplínách - přinesl úspěch v podobě obhajoby loňského prvenství.
Nejmladší generace hasičů:
Členové jednotky pracují s kroužkem mladých hasičů, kterým předávají své zkušenosti v rámci pravidelných
schůzek v hasičské zbrojnici, zaměřují se na nácvik disciplín požárního sportu. V 2010 mladí hasiči strávili část
prázdnin na táborovém pobytu s hasičskou tématikou včetně ukázek techniky a činnosti hasičů.

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. Mimořádná situace v květnu 2010 vyvolala ve zvýšené míře nutnost zásahové činnosti členů
jednotek místních částí. Trvalé krédo hasičů obhájili členové jednotek při nepřetržitém zásahu v rámci povodní ve
dnech 16. až 19. 5. různorodou neúnavnou a vyčerpávající prací, mnohdy na hranici možností jejich fyzických sil,
kdy v kritických situacích povodní zasahovali v obtížných povětrnostních podmínkách při záchraně obydlí
a majetku našich spoluobčanů. Jejich činnost spočívala v pomoci občanům zejména s rozvozem pytlů s pískem,
stavěním pískových hrází, čerpáním vody, čištěním koryt vodních toků, nepřetržitým monitorováním situace
a posléze opět rozebíráním pískových zábran.
Na základě zkušeností z květnových povodní 2010 rada města schválila rozpočtové opatření, kterým byly
navýšeny rozpočty jednotek Sborů dobrovolných hasičů místních částí Lubina I., Lubina II., Vlčovice a Mniší.
Finanční prostředky byly využity k nákupu zásahových a technických prostředků požární ochrany pro členy
jednotek.
Zejména byli členové jednotek dovybaveni zásahovými prostředky (zásahovými obleky, obuví, přilbami,
rukavicemi a plášti proti dešti) pro minimálně devět členů každé jednotky, což odpovídá základnímu početnímu
stavu členů jednotky v souladu s vyhláškou 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.
Jednotky SDH Lubina I., Lubina II., Vlčovice, Mniší byly v r. 2010 rovněž dovybaveny radiostanicemi převedenými
z městské policie.
Požární sport:
Každoročních skvělých výsledků dosahují členové jednotek v požárním sportu. Především družstvo mužů SDH
Mniší, které v loňském roce obhájilo 1. místo v okresním kole požárního sportu sborů dobrovolných hasičů, 5.
místo v celkovém pořadí družstev v krajském kole požárního sportu, 1. místo v rámci soutěže družstev
novojičínské ligy, rovněž obsadili šest prvních míst v pohárových soutěžích mužů.
Družstvo mužů SDH Lubina II. dosáhlo v r. 2010 čtyř prvních míst a družstvo žen dvou prvních míst v pohárových
soutěžích.
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Tradičně významných úspěchů dosahuje družstvo žen SDH Vlčovice s podporou členek z Mniší, které se může
pochlubit pěti prvními místy za r. 2010 v pohárových soutěžích.
Mladí hasiči
Hasiči z místních částí i Kopřivnice přistupují odpovědně k výchově mladých hasičů, nezbytné nové generace
hasičstva.
Společně trénují mladí hasiči z Lubiny I., Lubiny II. a jejich celoroční úsilí je zúročeno skvělými soutěžními
výsledky, kdy se starším žákům podařilo dosáhnout 1. místa v soutěži o pohár Okresní rady mládeže Okresního
sdružení hasičů Nový Jičín, dorostenky zvítězily v okresním kole soutěže dorostu v požárním sportu, 2. místa
dosáhli starší žáci v okresním kole soutěže Plamen a rovněž v rámci ligy Floriánek Cup, 4. místa pak dorostenky
v krajském kole soutěže dorostu v požárním sportu.
Také hasiči z Mniší se příkladně věnují práci s mladými hasiči, což se projevilo skvělým 3. místem mladších žáků
a 4. místem starších žáků v soutěži o pohár Okresní rady mládeže Okresního sdružení hasičů Nový Jičín.
Dorostenci z Mniší vybojovali 1. a 2. místo v okresním kole soutěže jednotlivců v požárním sportu, v krajském
kole byli šestí a sedmí v pořadí.
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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 2010-2011. 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.
V souladu se strategickými dokumenty města byly v roce 2010 připravovány žádosti o dotace na různé 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 2010 město Kopřivnice připravilo:
• 22 žádostí o dotace ze strukturálních fondů EU (ROP Moravskoslezsko, OPŽP, OPLZZ, IOP, PRV), 11
projektů schváleno, 5 neschváleno a 6 je v procesu hodnocení
Projekt

Celkové náklady/dotace

Dílna kvality Kopřivnice

9 752 tis./8 289 tis.

Kompetenční přístup v řízení lidí na MÚ v Kopřivnici

5 762 tis./4 898 tis.

Cyklostezka Kopřivnička

21 170 tis./9 740 tis.

Revitalizace Mateřské školy Krátká v Kopřivnici

9 996 tis./5 471 tis.

Modernizace školního sportovního hřiště rozšiřující nabídku
sportovních aktivit v centru Kopřivnice

7 385 tis./6 743 tis.

Rozšíření kapacity Mateřské školy Mniší

2 329 tis./1 256 tis.

Rekonstrukce budovy Základní školy v Mniší

30 308 tis./14 338 tis.

Rekonstrukce škvárového hřiště v areálu Pod Červeným
kamenem
Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ dr. M.
Horákové v Kopřivnici
Plánování rozvoje sociálních služeb v Kopřivnici na období
2013-2016 – II. plánovací období
Technologické centrum obce s rozšířenou působností
Kopřivnice I – III
Rekonstrukce vestibulu radnice v Kopřivnici

3 631 tis./2 973 tis.
9 912 tis./9 119 tis.
2 024 tis./2 024 tis.
5 065 tis./4 306 tis.
5 741 tis./4 842 tis.

Rozšíření kapacity azylového domu a zřízení denního centra
v Kopřivnici

13 146 tis./10 854 tis.

Rekonstrukce zimního stadionu – I. etapa

12 103 tis./10 117 tis.

Revitalizace ulice Štefánikovy včetně přilehlého veřejného
prostranství

67 781 tis./52 028 tis.

Z Poodří do Beskyd - cyklistické propojení - úsek Kopřivnice
Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Kopřivnici

3 997 tis./2 929 tis.
19 282 tis./14 666 tis.

Efektivní vzdělávání v klíčových oblastech

9 991 tis./8 492 tis.
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Stav
schváleno,
zrealizováno
schváleno,
v realizaci
schváleno,
v realizaci
schváleno,
v realizaci
schváleno,
v realizaci
schváleno,
zrealizováno
schváleno,
v realizaci
schváleno,
v realizaci
schváleno,
v realizaci
schváleno,
zrealizováno
schváleno,
zrealizováno
v procesu
hodnocení
v procesu
hodnocení
v procesu
hodnocení
v procesu
hodnocení
v procesu
hodnocení
v procesu
hodnocení
neschváleno

Příměstský park
Energetická opatření – ZŠ dr. M. Horákové
Rekonstrukce a modernizace vily MUDr. I. Bönische
Rekonstrukce zázemí sportovního areálu v Lubině
•

1 280 tis./1 250 tis.
31 000 tis./18 600 tis.
42 210 tis./38 900 tis.
5 189 tis./4 653 tis.

Kromě výše uvedených projektů byla zahájena realizace Integrovaného plánu rozvoje města – obytná
zóna Kopřivnice JIH, na jehož realizaci má město Kopřivnice v Integrovaném operačním programu
alokovanou částku ve výši 4 052 tis. eur. Integrovaný plán je realizován prostřednictvím dílčích projektů.
V roce 2010 probíhala příprava a realizace těchto dílčích projektů:
Projekt
Regenerace městských bytových domů – energetická
opatření
Regenerace městských bytových domů – rekonstrukce
výtahů

Celkové náklady/dotace
67 748 tis./22 099 tis.
10 804 tis./4 194 tis.

IPRM JIH – Projekt 1, Veřejné prostranství
•

neschváleno
neschváleno
neschváleno
neschváleno

24 840 tis./20 618 tis.

Stav
schváleno,
v realizaci
schváleno,
v realizaci
schváleno,
dokončeno

8 žádostí o dotace, tzv. „české“ peníze (rozpočet ČR, rozpočet MSK, Zelená úsporám, nadace), 4 projekty
byly schváleny, 3 neschváleny a 1 je v procesu hodnocení:
Projekt

Celkové náklady/dotace

Regenerace sídliště SEVER RC 29

5 591 tis./3 601 tis.

Realizace MA 21 v Kopřivnici aneb „Živá Kopřivnice“

2 264 tis./1 947 tis.

Předprojektová příprava řešení brownfield – depozitář muzea
Tatra v sadu E. Beneše
Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Kopřivnici

16 985 tis./7 000 tis.

Energetická opatření – ZŠ dr. M. Horákové

31 853 tis./15 296 tis.

Bezbariérové město I. trasa – přechod u ČS
Nadace ČEZ Oranžové hřiště – hřiště Vlčovice
Rekonstrukce Lyžařského areálu

480 tis./480 tis.

1 500 tis./1 000 tis.
894 tis./800 tis.
4 620 tis./2 772 tis.

Stav
schváleno,
v realizaci
schváleno,
v realizaci
schváleno,
v realizaci
schváleno
program ZÚ
pozastaven
neschváleno
neschváleno
neschváleno

V roce 2010 probíhala rovněž realizace dalších 5 projektů, na jejichž realizaci byly podány a schváleny žádosti o
dotace v minulých létech. Jde o projekty:
Projekt

Celkové náklady/dotace

ZŠ Alšova – energetická opatření – I. etapa

25 981 tis./11 520 tis.

ZŠ 17. listopadu – energetická opatření – I. etapa

24 980 tis./11 702 tis.

Zlepšení dopravní dostupnosti PPK – I. etapa

22 300 tis./15 000 tis.

Lokalizace starých ekologických zátěží

8 996 tis./8 076 tis.

Realizace MA21 v Kopřivnici aneb „Kolo kolem Kopru“

1 163 tis./1 017 tis.
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Stav
schváleno,
zrealizováno
schváleno,
zrealizováno
schváleno,
zrealizováno
schváleno,
v realizaci
schváleno,
zrealizováno

Pro řešení projektu „Aglomerace Kopřivnice – místní část Lubina, odkanalizování“ se město spojilo s dalšími
městy do Svazku obcí regionu Novojičínska, který získal dotaci na realizaci projektu „Odkanalizování vybraných
obcí a měst regionu Novojičínska“. V roce 2010 probíhaly přípravné a administrativní práce spojené s realizací
projektu, samotná realizace projektu byla zahájena ve II. čtvrtletí rok 2011.
Více informací o konkrétních projektech je zveřejněno na internetových stránkách města www.koprivnice.cz
v sekci RADNICE - PROJEKTY.
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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. Na podzim roku 2010 se
městu podařilo počtvrté obhájit kategorii B v rámci sady povinných celonárodních kritérií MA 21 Rady vlády pro
udržitelný rozvoj ČR. V rámci projektu Zdravé město získala Kopřivnice rovněž další ocenění:
• „Razítko DOBRÉ PRAXE“ - za ukázkový příklad vítěze soutěže O lidech s lidmi na XVI. Celostátní
konference Národní sítě Zdravých měst (únor 2010).
• „Cena za dlouhodobý a ukázkový postup ke kvalitě Zdravého města“ na XVII. konferenci NSZM ČR.
• „Razítko DOBRÉ PRAXE“ - za „Zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů v rámci realizace strategie
města“ a „Průběh zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Kopřivnici“. (Jarní škola
NSZM ČR – březen 2010).
Veřejná projednání
Mezi již tradiční aktivity oblasti zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů patří veřejná projednání (dále
VP) projektů a záměrů města. V roce 2010 se uskutečnily tyto:
Termín
27. 1.
22. 4.
26. 4.
27. 4.
28. 4.
19. 5.
24. 5.
28. 6.
25. 8.
15. 12.

Název akce
Setkání na téma Kampaně a osvětové akce
roku 2010
VP Legální stěny
VP v místní části Vlčovice
VP v místní části Mniší
VP v místní části Lubina
Fórum Zdravého města aneb S Vámi
o Všem? Ovšem?
Setkání s nájemci bytových domů
VP Regenerace městských bytových domů,
Revitalizace veřejných prostranství
VP Rekonstrukce 1. úseku ulice
Štramberské/Štefánikovy a Sad dr. Edvarda
Beneše
VP Realizace projektu IPRM – obytná zóna
Kopřivnice JIH - Revitalizace veřejných
prostranství
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Cílová skupina

Počet

NNO, pořadatelé akcí, veřejnost

30

mládež
obyvatelé Vlčovic
obyvatelé Mniší
obyvatelé Lubiny

25
40
60
54

široká veřejnost, NNO, podnikatelé

85

nájemci bytových domů č. p. 1074
nájemci bytových domů č. p. 1046-1050
nájemci bytových domů č. p. 1307

28
40
19

obyvatelé sídliště JIH a okolí

51

široká veřejnost

43

široká veřejnost se zaměřením na
obyvatelé a dotčené subjekty působící na
sídlišti JIH a v okolí
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Mezinárodní kampaně a osvětové akce
Také v roce 2010 se město zapojovalo se spolupráci s partnery do mezinárodních kampaní a osvětových akcí.
Termín
Název kampaně/osvětové akce
Cílová skupina
Počet
Kampaň Den Země
široká veřejnost rodiny
23. 4. Ekovýstava
22. 4. 10
s dětmi (z toho 391 dětí)
750
24. 4. Pohádkový les
široká veřejnost
24. 4. Likvidace autovraků (odstraněno 42 vraků)
Kampaň Den bez úrazů
1. 6. Preventění na Den dětí (akce pořádána také jako
1. – 15. 6.
široká veřejnost
Den sociálních služeb a Den integrovaného záchranného
systému)
Kampaň Evropský týden mobility a Evropský den bez aut:
30. 8. – 17. 9. fotografická výstava ve vestibulu MÚ Historie, vývoj a život kampaně Evropský týden mobility
široká veřejnost
a Evropský den bez aut
děti mateřských škol
17. 9. Minizátopek – štafet. běh MŠ
rodiny s dětmi
16. – 22. 9. 18. 9. Běh rodným krajem Emila Zátopka (dopoledne)
333
široká veřejnost
18. 9. Evropský den bez aut (odp.)
rodiny (otcové) s dětmi
20. 9. vernisáž fotograf. výstavy Kopřivnický Drtič
široká veřejnost
a Šlápoty 2010
21. 9. Den jako vymodelovaný
22. 9. Město je naše společné hřiště aneb Kopřivnice 200?
Kampaň Dny Zdraví (v režii organizací)
5. 10. Trénování paměti, Městská knihovna Kopřivnice
6. 10. přednáška o Japonsku, Městská knihovna
Kopřivnice
4. - 17. 10.
6. 10. Beseda na téma Bezdomovectví, NDC Racek
9. 10. Kurz laických masáží III, Čajovna Mandala
10. 10. Meditativní seance Vibrace vědomí, Čajovna
Mandala
Beseda v klubu pro seniory – Udržitelný rozvoj, projekt
12. 10.
kopřivničtí senioři
9
Zdravé město a místní Agenda 21
Beseda v klubu pro seniory – Udržitelný rozvoj, projekt
14. 10.
senioři MČ Mniší
9
Zdravé město a místní Agenda 21
hodnotitelé z Pracovní
Veřejně přístupná kontrola kritérií místní Agendy 21 na
skupiny Rady vlády pro
18. 10.
36
místě
udržitelný rozvoj pro místní
Agendy 21
20.10.
Den seniorů (v režii OSV)
senioři
9. 11.
žáci ZŠ Lubina
21
9. 11.
žáci ZŠ Lubina
17
Beseda se žáky – projekt Zdravé město a místní Agenda
23. 11.
žáci ZŠ Lubina
9
21, Udržitelný rozvoj, Dětské zastupitelstvo
26. 11.
žáci ZŠ 17. listopadu
19
26. 11.
žáci ZŠ 17. listopadu
18
Beseda v klubu pro seniory – Sociální služby, plánované
2. 12.
kopřivničtí senioři
39
změny, novely zákonů
BRAIN UP (ve spolupráci s Dětským zastupitelstvem
7. 12.
kopřivnická mládež
21
Kopřivnice)
13. 12.
zaměstnanci MÚ Kopřivnice
24
Školení v rámci PZM a MA21 – 1. pomoc I. a II.
16. 12.
zaměstnanci MÚ Kopřivnice
24
VP Realizace projektu IPRM – obytná zóna Kopřivnice JIH
obyvatelé
15. 12.
- Revitalizace veřejných prostranství
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PODPORA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ
Rovněž v roce 2010 podporovalo město Kopřivnice poskytování cenově zvýhodněných služeb zejména
začínajícím malým a středním podnikatelům Centrem podnikání a rozvoje, s. r. o. Kromě osobních konzultací
v této společnosti mají podnikatelé možnost získat různé informace vztahující se podnikatelské činnosti
na webovém Portálu rozvoje podnikání Kopřivnicka www.prokopr.cz.
Díky dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a darů čtyř podnikatelských subjektů (Brose, Dura, Cirex
a Röchling) působících v podnikatelském parku se v roce 2010 podařilo realizovat projekt „Zlepšení dopravní
dostupnosti Průmyslového parku Kopřivnice – I. etapa“. V rámci tohoto projektu byl vybudován chodník
a cyklostezka vč. doprovodné infrastruktury podél ul. Dělnické a Panské.
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SPRÁVNÍ AGENDY
Všeobecné údaje o obyvatelstvu k 31. 12. 2010
Počet občanů ČR s trvalým pobytem:
z toho:

22 892
11 633 žen (50,8 %)
11 259 mužů (49,2 %)

Věkové složení obyvatel. - stav k 31. 12. 2010
(podíly jednotlivých věkových skupin)
Věková skupina
podíl v procentech
Dětská složka (0-15)
16,17
16 - 20
6,81
21 - 25
7,72
26 - 30
7,15
31 - 35
8,41
Mladší produktivní věk (16-35)
30,09
36 - 40
8,15
41 - 45
7,41
46 - 50
7,14
51 - 55
6,78
56 - 60
6,44
Starší produktivní věk (36-60)
35,92
Produktivní věk celkem (16-60)
66,01
61 – 65
6,42
66 - 70
7,44
71+
3,96
Poproduktivní věk
17,82
Obyvatel. celkem
100,00
Počet obyvatel v městských částech
Městská část
Velikost území
Počet obyvatel
Kopřivnice
19 891
1 033
Lubina
1 677
807
Mniší
716
368
Vlčovice
608
543
Celkem
22 892
2 751

Počet obyvatel
7%

3%

3%

87%
Kopřivnice

Lubina

Mniší

Vlčovice
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počet
3 702
1 558
1 768
1 637
1 924
6 887
1 866
1 696
1 634
1 551
1 475
8 222
15 109
1 470
1 704
907
4 081
22 892

Rok
Počet občanů s trvalým
pobytem
Celkový počet obyvatel.
včetně cizinců a občanů
ČR s ukončeným trvalým
pobytem
z toho občané
s ukončeným TP

Vývoj počtu obyvatel. v letech 2002-2010
2002
2003
2004 2005 2006
2007
23 565

2008

2009

2010

23 495 23 465 23 399 23 285

23 238 23 120 23 120 22 892

23 854 23 824 23 647 23 823

23 828 23 784 23 784 23 541
230

238

254

Vývoj počtu občanů v letech 2002-2010
23 800
23 600
23 400
23 200
23 000
22 800
22 600
22 400
2002

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

2003

2004

2005

2006

2007

Vývoj demografických procesů
Absolutní počet
243
135
108
172
94
78
2002
103
102
205
167
38

2003
119
107
226
174
52

2004
124
129
253
170
83

2008

2009

2010

2007
131
154
285
155
130

2008
118
121
239
172
67

Procenta
55,6
44,4
54,65
45,35
2005
116
115
231
181
50

2006
117
112
229
146
83

Srovnání vývoje demografických procesů v letech 2002-2010
Ukazatel/rok
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
8,7
9,5
10,8
9,9
9,8
12,3
10,3
Živě narození na 1 000 obyvatel
7,1
7,3
7,2
7,7
6,3
6,7
7,4
Zemřelí na 1 000 obyvatel
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2009
148
122
270
210
60

2010
135
108
243
172
71

2009

2010

11,8
9,1

10,6
7,5

Vývoj demografických procesů v letech 2002-2010
14
12
10
8
6
4
2
0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

Živě narození na 1 000 občanů

2008

2009

2010

Zemřelí na 1 000 občanů

Výkon státní správy na úseku voleb
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 28. a 29. 5. 2010 - výsledky hlasování
v Kopřivnici
Voliči v seznamech

Vydané obálky

Volební účast v %

18 464

10 933

59,21

Odevznané
obálky
10 929

Platné hlasy
10 839

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 15. a 16. 10. 2010 - výsledky hlasování v Kopřivnici
Voliči v seznamech

Vydané obálky

18 616
18 629

7 124
4 520

Volební účast v
%
38,27
24,26

Odevzdané
obálky
6 983
4 517

Platné hlasy
6 735
4 504

I. kolo
II. kolo

Volby do Zastupitelstva města Kopřivnice ve dnech 15. a 16. 10. 2010 - výsledky voleb
Voliči v seznamech

Vydané obálky

Volební účast v %

18 607

7 459

40,09
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Odevzdané
obálky
7 444

Platné hlasy
141 696

abs.

v%

17 062
377
30 017
5 255
36 102
14 133
9 767
8 552
9 135

12,04
0,27
21,18
3,71
25,48
9,97
6,89
6,04
6,45

21
6
21
21
21
21
21
21
21

Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
141 696,00
40 484,57
141 696,00
141 696,00
141 696,00
141 696,00
141 696,00
141 696,00
141 696,00

11 296

7,97
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141 696,00

Hlasy
Volební strana
1 - KSČM
2 - DSSS
3 - ČSSD
4 - SPO-Zemanovci
5 - ODS
6 - KDU-ČSL
7 - ŠANCE 2010
8 - TOP 09
9 - NEZÁVISLÍ
10 - Sdružení nezávislých
Kopřivnice

Počet
kandidátů

Přepočtené %
platných
hlasů

Počet
mandátů

12, 04
0,93
21,18
3,7
25,47
9,97
6,89
6,03
6,44

3
0
5
0
6
2
1
1
1

7,97

2

Výkon státní správy na úseku občanských průkazů,
cestovních dokladů a evidence obyvatel
Vybrané činnosti
Žádosti o vydání občanského průkazu
Vydané občanské průkazy
Z toho první občanské průkazy
Vydaná potvrzení o změně stavu
Vydaná potvrzení o občanském průkazu
Ohlášení ztráty, odcizení, poškození, zničení OP
Přestupky projednané na úseku OP a CD
Žádosti o vydání cestovního dokladu
Vydané cestovní doklady
Z toho - se strojově čitelnými údaji
- bez strojově čitelných údajů
Ohlášení ztráty, odcizení, poškození, zničení CD
Výpisy z informačního systému op, cd, eo
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Hlášení o ukončení pobytu
Zprostředkování kontaktu
Zavedení doručovací adresy

4 430
4 516
417
243
1 263
1 034
237
1 416
1 430
1 361
69
148
23
270
19
1
26

Výkon státní správy na úseku vidimace a legalizace, pracoviště Czech POINT
Vybrané činností
Ověřování podpisů a listin (vidimace, legalizace)
Ověřené výstupy z informačního systému
Konverze dokumentů
Datové schránky (zřízení, zneplatnění údajů)

9 536
3 022
2 934
96
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Výkon státní správy na úseku matrik a státního občanství
Vybrané činnosti
Zápisy v matriční knize - narození
- manželství
- úmrtí
Církevní sňatky
Sňatky s cizincem
Svatební obřady mimo stanovené místo
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
Doklady pro cizinu
Doklady pro tuzemsko - druhopisy
Zápisy o určení otcovství
Zápisy pro Zvláštní matriku Brno
Žádosti o změnu jména a příjmení
Žádosti o zpětvzetí příjmení po rozvodu
Volba druhého jména, jiného jména, žádost o nepřechýlené příjmení
Dodatečné změny a opravy v matričních knihách
Žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR
Složení státoobčanského slibu
Legalizace matričních dokladů vystavených matričními úřady

0
55
104
9
2
4
8
2
54
84
13
9
7
2
71
108
2
0

Výkon státní správy na úseku registru řidičů
K datu 31. 12. 2010 je v našem správním obvodu evidováno 30 480 řidičů, což je o 696 řidičů více než v loňském
roce. Přestupku (trestného činu) započítávaného do bodového hodnocení řidiče se v r. 2010 dopustilo 2 341
řidičů, 12 bodů dosáhlo 87 řidičů.
2006
23 390
0

Celkový počet řidičů
Počet bodovaných řidičů

2007
28 054
1 751

2008
28 941
1 937

2009
29 784
2 253

Registr řidičů
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2006

2007
celkový počet řidičů

2008

2009

počet bodovaných řidičů
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2010

2010
30 480
2 341

Vybrané činnosti
Národní řidičské průkazy
z toho první řidičské průkazy
Mezinárodní řidičské průkazy - vzor Vídeň
- vzor Ženeva
REP (elektronické hlášení přestupků od Policie ČR)
Průkazy profesní způsobilosti řidiče
Digitální karta řidiče
Digitální karta vozidla
Servisní karta

4 175
556
36
75
2 074
115
82
2
2

Správní řízení
Zadržené řidičské průkazy
Odnětí řidičského oprávnění ze zdravotních důvodů
Námitky proti provedenému záznamu bodů

78
14
3

Příjmy oddělení správních agend (v tis. Kč)
Správní poplatky
Pokuty za přestupky

r. 2010
1 670,4
33,5
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OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Počty podnikatelů ve správním obvodu OŽÚ Kopřivnice k 31. 12. 2010
Podnikatelé
Právnické osoby Zahraniční osoby
578
112

Fyzické osoby
6 203

OŽÚ Kopřivnice

Celkem
6 893

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Fyzické osoby

Právnické
osoby

Zahraniční
osoby

Celkem

Podnikatelé

Počty živností ve správním obvodu OŽÚ Kopřivnice k 31. 12. 2010
Živnost
volná
5 573

OŽÚ Kopřivnice

Živnostenská oprávnění
Živnosti
Živnosti
Živnosti
řemeslné
vázané
koncesované
2 702
647
312

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Volná ž.

Řem eslné ž.

Vázané ž.

Živnosti
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Koncesované
ž.

Živnosti
celkem

Živnosti
celkem
9 234

Počet živností podle obvodů OŽÚ v okrese Nový Jičín v % k 31. 12. 2010

11%
33%

16%

14%
26%

Nový Jičín

Kopřivnice

Frenštát p.R.

Bílovec

Odry

Údaje z živnostenského rejstříku k 31. 12. 2010
Počet podnikatelů celkem
Fyzické osoby
Právnické osoby
Celkem

Tuzemské
6 203
578
6 781

Zahraniční
109
3
112

Celkem
6 312
581
6 893

Koncesované
16
10
26

Celkem
1 277
136
1 413

Zrušeno z podnětu ŽÚ
5
2
7

Celkem
100
7
107

Zahraniční
5
0
5

Celkem
736
10
746

Výpisy z živnostenského rejstříku do 31. 12. 2010
Fyzické osoby
Právnické osoby
Celkem

Ohlašovací
1 261
126
1 387

Zrušená živnostenská oprávnění za rok 2010
Fyzické osoby
Právnické osoby
Celkem

Zrušeno na žádost
podnikatele
95
5
100

Přerušení provozování živností za rok 2010
Fyzické osoby
Právnické osoby
Celkem

Tuzemské
731
10
741
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Kontrolní činnost za rok 2010
Fyzické osoby
Právnické osoby
Celkem

Počet
Kontrol
138
14
152

Počet blok. pokut
14
2
16

Poplatky a pokuty celkem za rok 2010
Blokové pokuty
Správní poplatky
Celkem

Kč
3 700
362 000
365 700
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Blok. pokuty v Kč
3 400
300
3 700

DOPRAVNÍ AGENDY
Evidence motorových vozidel
Za rok 2010 bylo v územním obvodu Kopřivnice registrováno 36 503 vozidel, což je o 1 412 vozidel více než ve
stejném období loňského roku. K datu tomuto je zatím 4 414 vozidel stále nezařazeno v rámci celého okresu
Nový Jičín. Tuto statistiku vede Policie ČR Nový Jičín a je zpracována k datu 23. 2. 2011.
Úkony při evidenci vozidel
1. evidování vozidla v ČR – nové (vč. vývozu Tatra)
Evidování, změna registračního místa
Vyřazení vozidla z provozu § 14 (trvalé)
Trvalý vývoz do zahraničí (již provozovaných vozidel)
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)
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
Dovozy
Dočasný vývoz (Tatra)
Vydání + odnětí ZRZTM (zvl. registrační značka trvale manipulační)
Přihlášených vozidel celkem (součet x)
Počet provedených změn
Pošta
Lustrace
Exekuce
Usnesení
Spisy došlé
Spisy odeslané (evidence + technik)
Autobazary
Celkem vybráno na správních poplatcích
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Počet
1 119
1 101
742
49
14
41
306
170
6
213
456
321
238
524
50
1
797
702
367
32
1 499
668
8
243
20
5+3
2 970
9 695
830
755
92
572
389
10
2 654 740 Kč

Autoškoly - zkušební komisaři
V územně správním obvodu Kopřivnice bylo v průběhu roku 2010 registrováno 7 autoškol, z nichž 1 ukončila
k 31. 12. 2010 činnost. Zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel provádí 3 zkušební komisaři
podle předem projednaného plánu.
Následná tabulka uvádí počty vyzkoušených žadatelů podle jednotlivých skupin řidičského oprávnění za rok,
včetně úspěšnosti při zkouškách.
Zkoušená skupina ŘO v roce 2010
A (motocykl)
B (osobní automobil)
C (nákladní automobil - samostatně)
C + E (přípojné vozidlo)
T (traktor)
B + C (sdružený)
Celkem skupin
Celkem žadatelů o řidičské oprávnění

Počet
7
376
6
5
0
65
524
448

A + B + C + E + T (odborná způsobilost – body, zákaz řízení)
Opravné zkoušky
- Test
- Ovládání a údržba
- Jízdy

26

91
44
297

Správní poplatky za provedení zkoušek

476 400 Kč

Taxislužba
Počet provozovatelů taxislužby
Počet vozidel taxislužby
Počet řidičů vozidel taxislužby s platným průkazem

16
24
75

Celkem vybráno na správních poplatcíh a pokutách:
- z toho pokuty

41 000 Kč
16 000 Kč

Stanice měření emisí
5
1

Počet stanic měření emisí v územním obvodu
- z toho pro nákladní vozidla

Příjmy
Celkem příjmy za rok 2010

3 172 140 Kč
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MONITORING PŘESTUPKŮ
Obecné vymezení
Komise k projednávání přestupků města Kopřivnice a oddělení přestupků odboru správních činností zabezpečují
výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků.

Struktura přijatých oznámení
Tyto orgány obdržely v roce 2010 celkem 1 752 podnětů k projednání. K tomuto počtu je nutno přičíst 450
přestupků, které přešly k projednání z roku 2009. Celkem bylo tedy v roce 2010 ke zpracování 2 202 přestupků.
Největší podíl přijatých přestupků tvoří přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích (30 % z přijatých oznámení), přestupky proti občanskému soužití (25 % z přijatých oznámení),
přestupky na úseku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (18 % z přijatých oznámení) a přestupky
proti majetku (16 % z přijatých oznámení).
Srovnání: roky 2008–2010
Přijaté přestupky
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100%

122%

122%
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Projednané přestupky a výše uložených pokut a nákladů řízení
V roce 2010 bylo příslušným orgány projednáno 1 258 přestupků.
Na pokutách včetně pořádkových bylo pravomocně uloženo
Na nákladech řízení bylo pravomocně uloženo
Celkem na pokutách a nákladech řízení

35

1 701 170 Kč
159 000 Kč
1 860 170 Kč

Srovnání: roky 2008–2010
Výše uložených pokut a nákladů řízení

Vyřízené přestupky
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Na základě uzavřených 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
4 000 Kč, obci Závišice částka 6 000 Kč a obci Ženklava částka 18 000 Kč. Celková částka příspěvků uvedených
obcí za výkon této činnosti za rok 2010 tak činí 28 000 Kč.
Srovnání: roky 2008–2010
Fakturované částky z veřejnoprávních smluv
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Další činnosti v souvislosti s výkonem přenesené působnosti ve věcech přestupků
Podávání zpráv o pověsti občanů
V roce 2010 bylo vypracováno Oddělením přestupků Odboru správních činností 713 zpráv o pověstech občanů
pro potřeby orgánů činných v trestním řízení, Národního bezpečnostního úřadu, Probační a mediační služby
a jiných státních nebo správních orgánů.
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HOSPODAŘENÍ MĚSTA
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 2009 meziročně zvýšil
o cca 7 % (o 12 946,2 tis. Kč) z 185 006,9 tis. Kč na 197 953,1 tis. Kč. Celková rozpočtovaná částka byla
ve skutečnosti překročena o cca 1,2 %, tj. o 2 453,1 tis. Kč. Relativně příznivější vývoj inkasa daňových
příjmů ve srovnání s rokem 2009 ovlivnilo zejména zvýšené inkaso daně z nemovitostí (s meziročním
nárůstem o cca 78 %, tj. o cca 8 774,1 tis. Kč v absolutní hodnotě) a dále zvýšený výnos z inkasa podílu
na dani z přidané hodnoty (s meziročním nárůstem o cca 7,6 %, tj. o cca 6 300 tis. Kč). Celkové zvýšení
daňových výnosů je dáno zejména legislativní úpravou daňových zákonů (majetkových a nepřímých daní) se
zanedbatelným vlivem hospodářského růstu, který v uplynulém roce prakticky pouze kompenzoval ztráty
z roku 2008 resp. 2009. V inkasu ostatních sdílených daní se tak dál projevovaly dopady hospodářské krize
– inkaso daně z příjmů právnických osob se meziročně snížilo o cca 2,4 % (cca 1 002 tis. Kč) a inkaso daně
z příjmů fyzických osob z přiznání (OSVČ) se meziročně dále snížilo o 30,2 % (cca 1 240 tis. Kč). Inkaso
daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a fyzických osob z kapitálových výnosů zůstalo prakticky
v úrovni roku 2009.
Pro doplnění 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.
Tabulka č. 1 - Analýza daňových výnosů v roce 2010 (v tis. Kč) – měsíční

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

Daň
z příjmů
fyzických
osob
ze závislé
činnosti
5 626,1
3 306,2
2 762,8
2 351,1
2 723,1
3 555,6
3 701,0
3 490,2
3 071,8
3 483,9
3 493,2
3 664,0
41 229,0

Daň
z příjmů
fyzických
osob
z přiznání
(svč…)
320,1
225,6
648,8
4,3
0
0,1
329,1
0
352,6
194,9
165,4
623,5
2 864,4

Daň
z příjmů
právnických
osob

Daň z
příjmů fyz.
osob z
kapit.
výnosů

Daň z
přidané
hodnoty

Daň
z nemovitostí

Celkem

6 314,2
287,7
8 224,4
1 979,3
0
7 918,5
8 781,3
0
4 969,2
752,5
364,0
2 091,1
41 682,2

332,1
295,0
201,4
221,2
286,3
257,7
314,9
364,1
331,0
281,4
311,1
223,3
3 419,5

7 118,8
13 990,4
630,0
5 942,8
12 772,7
2 656,9
7 086,5
14 279,3
1 561,9
6 296,1
14 213,3
2 200,3
88 749,0

0
0
47,9
80,6
10,8
11 765,9
69,3
44,8
209,6
28,6
18,5
7 733,0
20 009,0

19 711,3
18 104,9
12 515,3
10 579,3
15 792,9
26 154,7
20 282,1
18 178,4
10 496,1
11 037,4
18 565,5
16 535,2
197 953,1

Na celkovém inkasu daňových příjmů se nejvíce podílela daň z přidané hodnoty ve výši 88 749 tis. Kč
a daň z příjmů právnických osob ve výši 41 682,2 tis. Kč. V důsledku snížení sazby a krize zaznamenala
daň z příjmů právnických osob největší meziroční pokles mezi lety 2008 a 2009 a to ve výši 18 569,3 tis. Kč
a následně mezi lety 2009 a 2010 další meziroční pokles o cca 1 002 tis. Kč. Je již tak málo pravděpodobné,
že se ve střednědobém horizontu inkaso daně přiblíží k inkasu v roce 2008, kdy jsme obdrželi částku ve výši
cca 61 254 tis. Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti byla inkasována ve výši
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•

41 229 tis. Kč, daň z příjmů fyzických osob z přiznání (OSVČ,…) byla inkasována ve výši
2 864,4 tis. Kč a daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů ve výši 3 419,4 tis. Kč (viz tabulka
č. 1).
I když meziročně došlo ke zvýšení celkového inkasa z daňových příjmů, přesto se v celkovém
výnosu za rok 2010 pohybujeme cca 13 990 tis. Kč pod „rekordní“ úrovní z roku 2008.
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 221 999,1 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 20 881 tis. Kč). Přehled
dotací je součástí samostatné přílohy (viz tabulka č. 2)
Tabulka č. 2 - Poskytnuté dotace městu Kopřivnice v roce 2010
(včetně převodu z vlastních fondů hospodářské činnosti a po konsolidaci v tis. Kč)

Položka
dle RS

Název dotačního titulu

4112

Dotace SR - příspěvek na výkon
státní správy

4112

Dotace SR - přípěvek na školství
Mezisoučet za položku 4112

4111

Dotace SR - financování výdajů
v souvislosti s výkonem sociálně právní ochrany dětí

4111

Dotace SR - úhrada výdajů v
souvislosti s výkonem působnosti
v oblasti sociálních služeb

4111

Dotace SR - na úhradu výdajů
v souvislosti s volbami do
zastupitelstva obcí a do senátu

4111

Dotace SR - na úhradu výdajů
v souvislosti s volbami do
poslanecké sněmovny

4111

Dotace SR - na výdaje spojené se
sčítáním lidu

4116
4116

Mezisoučet za položku 4111
dotace SR - dávky sociální péče,
dávky pomoci v hmotné nouzi …
Dotace SR - činnost odborného
lesního hospodáře

Výše
dotace

Účel

určen na částečnou úhradu výdajů
29 826,2 spojených s výkonem státní správy
(obec s rozšířenou působností)
určen na částečnou úhradu
3 523,6 provozních výdajů základních a
mateřských škol zřizovaných obcemi
33 349,8
kompenzuje osobní a věcné náklady
u pracovníků OSV, kteří zajišťují
3 421,1
výkon agendy sociálně-právní
ochrany dětí
kompenzuje osobní a věcné náklady
u pracovníků OSV, kteří zajišťují
686,9
výkon agendy v oblasti sociálních
služeb
na úhradu věcných a osobních výdajů
633,6 spojených s volbami do zastupitelstva
obce a do Senátu
na úhradu věcných a osobních výdajů
spojených s neuskutečněnými
433,6
volbami do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
výdaje spojené s přípravou a
37,0 provedením sčítání lidu, domů a bytů
v roce 2011
5 212,2
sociální dávky v hmotné nouzi a
89 223,0
dávky sociální péče vyplácené OSV
náklady na činnost odborného lesního
321,1 hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7
lesního zákona
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Čerpáno
k 31. 12.
2010
29 826,2

3 523,6
33 349,8
2 411,8

686,9

630,3

366,4

0
4 095,4
87 924,5
321,1

4116
4116

Dotace SR - úhrada zvýšených
nákladů podle § 24 odst. 2) lesního
zákona
Dotace SR - program péče o krajinu
v roce 2010

4116

Dotace SR - MPSV – podpora
poskytování soc. služeb

4116

Dotace SR(EU) - z Evropského soc.
fondu a SR – na vytvoření
pracovních příležitostí

4116

Dotace SR (MPSV) - na krytí
pojistného v souvislosti s institutem
veřejné služby

4116

4116

4116

4116

4116

4116

4216

4216
4216
4216
4216
4216

Dotace SR (EU) - pro ZŠ Lubina Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
Dotace SR (EU) - pro ZŠ Mniší Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
Dotace SR (EU) - pro ZŠ Emila
Zátopka - Operační program
Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
Dotace SR (EU) - pro ZŠ dr. M.
Horákové - Operační program
Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
Dotace SR(EU) - z Operačního
programu Lidské zdroje
a zaměstnanost
Dotace SR(EU) - z Operačního
programu Lidské zdroje
a zaměstnanost
Mezisoučet za položku 4116
Dotace MŽP (OPŽP) – lokalizace
a charakteristika starých ekolog.
zátěží v okolí Kopřivnice
Dotace SR (EU) - z Operačního
programu ŽP - ZŠ 17. listopadu energetická opatření - 1. etapa
Dotace z IOP (SR,EU) – Integrovaný
plán rozvoje města
Dotace z IOP (SR,EU) – Integrovaný
plán rozvoje města
Dotace MMR - Regenerace sídliště
SEVER (RC 29)
Dotace SR - rekonstrukce mostu
v Lubině
Mezisoučet za položku 4216

dotace na částečnou úhradu výdajů
16,0 na výsadbu melioračních
a zpevňujících dřevin

16,0

38,2 údržba přírodních luk – sjezdovka

38,2

projekt "Klub Kamarád" - na
částečnou úhradu věcných
320,0
a osobních výdajů spojených s
Klubem Kamarád
aktivní politika zaměstnanosti - úhrada
osob. výdajů spojených se
368,1
zaměstnáváním pracovníků na
veřejně prospěšné práce
na úhradu pojistného pro osoby
vykonávající veřejnou službu - krytí
5,5
odpovědnosti za škodu na majetku
nebo zdraví

320,0

339,6

5,5

386,4

projekt v oblasti vzdělávání pro
konkurenceschopnost

průtoková
dotace

272,4

projekt v oblasti vzdělávání pro
konkurenceschopnost

průtoková
dotace

1 469,5

projekt v oblasti vzdělávání pro
konkurenceschopnost

průtoková
dotace

1 389,7

projekt v oblasti vzdělávání pro
konkurenceschopnost

průtoková
dotace

1 959,0

projekt "Kompetenční přístup v řízení
lidí na Městském úřadě v Kopřivnici"

3 315,7 projekt "Dílna kvality Kopřivnice"

300,6

1 567,0

99 084,6
projekt - lokalizace a charakteristika
978,9 starých ekolog. zátěží v okolí
Kopřivnice (skládky …)
6 700,5

energetická opatření ZŠ 17. listopadu
- 1. etapa

regenerace bytových domů
(Štramberská, Alšova)
revitalizace veřejných prostranství
10 817,3
(parkoviště …)
1 338,8

3 600,7 regenerace sídliště SEVER
3 564,0
27 000,2
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rekonstrukce mostu v Lubině Na
Habeši

978,9

6 700,5
1 338,8
10 817,3
3 600,7
3 564,0
27 000,2

4213

4213
4213

4122

Dotace SFDI - bezbariérové město
Dotace Státního fondu ČR pro
podporu a rozvoj české
kinematografie
Dotace SFŽP - ZŠ 17. listopadu energetická opatření - 1. etapa
Mezisoučet za položku 4213
Mezisoučet –SR (EU), fondy
Dotace MSK - pro jednotku sboru
dobrovolných hasičů

4122

Dotace MSK - pro jednotky sboru
dobrovolných hasičů

4122

Dotace MSK - pro jednotky sboru
dobrovolných hasičů na výdaje
s povodněmi

4122

Dotace SR - krytí mimořádných
výdajů v souvislosti s povodněmi v
květnu a červnu 2010

4122

Dotace MSK z grantu Zvyšování
kvality vzdělávání v kraji
Moravskoslezském Operačního
programu vzdělávání …
spolufinancovaného ze SR a ESF

4122

4122
4122
4122
4122

Dotace MSK - výdaje spojené
s prováděním prvotních záchranných
a likvidačních prací
Dotace MSK - podpora turistických
informačních center v MSK
Dotace MSK - na hospodaření
v lesích
Dotace MSK - likvidace havárie
dešťové kanalizace a mlýnského
náhonu v Příboře
Dotace MSK - projekt "Kdo si hraje
nezlobí"
Mezisoučet za položku 4122

4123

Dotace ROP - projekt "Svět je velká
zahrada"

4123

Dotace ROP - dětské dopravní hřiště
Mezisoučet za položku 4123

bezbariérové město - trasa č. 1,
794,0 projekt č. 1 – úprava komunikací,
přechody pro chodce …

794,0

1 231,8

digitalizace kina PULS dle standardu
DCI

1 231,8

394,1

energetická opatření ZŠ 17. listopadu
- 1. etapa

394,1

2 419,9
167 066,7

2 419,9

zabezpečení akceschopnosti jednotky
sboru dobrovolných hasičů Kopřivnice
na úhradu výdajů jednotek
dobrovolných hasičů (uskutečněné
124,9
zásahy mimo obvod, odborná
příprava …)
náhrady ušlého výdělku, zákonného
pojištění členů SDH při pracích
91,3
vyvolaných povodněmi (květen
a červen 2010)
mimořádné výdaje v souvislosti s
povodněmi v květnu a červnu 2010
90,7
(hasiči Lubina I, hasiči Lubina II,
hasiči Vlčovice, hasiči Mniší)

150,0

150,0

124,9

91,3

90,7

dotace určena pro příspěvkové
organizace ZŠ Alšova - projekt "Učení průtoková
714,9
bez překážek" ZŠ 17. listopadu dotace
projekt "Začínáme s e-learningem"
výdaje spojené s prováděním
prvotních záchranných a likvidačních
300,0 prací k ochraně živote, zdraví,
majetku a ŽP při povodních v květnu
a červnu 2010
aktualizace a modernizace webových
98,8
stránek TIC Kopřivnice
hospodaření v lesích (obnova,
107,4
zajištění a výchova porostů …)
119,7

likvidace havárie dešťové kanalizace
a mlýnského náhonu v Příboře

71,4

dotace určena pro ZŠ Em. Zátopka,
p. o. na projekt "Kdo si hraje nezlobí"

1 869,1
projekt Mateřské školy Kopřivnice p.o.
471,8 "Svět je velká zahrada" (pracoviště
MŠ Česká a MŠ Záhumenní)
79,4 dětské dopravní hřiště
551,2
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300,0

98,8
107,4
119,7
průtoková
dotace
1 082,8
471,8
79,4
(ex post)
551,2

4222

Dotace MSK - projekt zlepšení
dopravní dostupnosti PPK - 1. etapa

4222

Dotace MSK - projekt " Bývalý
depozitář aut TATRA v sadu
E. Beneše"

4222

Dotace MSK z grantu Zvyšování
kvality vzdělávání v kraji
Moravskoslezském Operačního
programu vzdělávání …
spolufinancovaného ze SR a ESF
Mezisoučet za položku 4222

15 000,0 rekonstrukce ul. Panské
technické a užitné posouzení
využitelnosti majetku města
480,0
v městském parku, urbanistickoarchitektonická studie objektů a území

15 540,0

15 000,0

Dotace ROP - projekt "Svět je velká
zahrada"

projekt Mateřské školy Kopřivnice p.o.
6 843,6 "Svět je velká zahrada" (pracoviště
MŠ Česká a MŠ Záhumenní)

4223

Dotace ROP - dětské dopravní hřiště

8 968,4 dětské dopravní hřiště

4121
4132

převod z depozitního účtu

4131

převod z fondu hospodářské činnosti
Celkem
(třída 4 rozpočtové skladby po
konsolidaci)

0

dotace určena pro příspěvkové
průtoková
60,0 organizace ZŠ Alšova - projekt "Učení
dotace
bez překážek"

4223

Mezisoučet za položku 4223
Mezisoučet dotace z MSK
platba za žáky od cizích obcí
a ostatní platby

15 000,0

15 812,0
33 772,3

6 843,6
8 968,4
(ex post)
15 812,0
16 082,8

platba za žáky z cizích obcí, kteří
143,7
navštěvují kopřivnické školy
převod finančních prostředků z depozit.účtu, které
135,4 nebyly použity na výplatu mezd za 12/2009 +
refundace mzdy
převod odpisů z bytového hospodářství a převody
20 881,0 části výsledku hospodaření do rozpočtu za
hospodářskou činnost
221 999,1
143,7

Převody mezi vlastními účty

SR = státní rozpočet, EU = Evropská unie, ROP = Regionální operační program, IOP = Integrovaný operační
program
MSK = Moravsko-slezský kraj, SFŽP = Státní fond životního prostředí, OPŽP = Operační program životní
prostředí
JSDH = jednotka sboru dobrovolných hasičů
SFDI = Státní fond dopravní infrastruktury
TIC = turistické informační centrum
Položka
dle rs

Název dotačního titulu

2329

dotace z Revolvingového fondu MŽP

2329

dotace z Revolvingového fondu MŽP

•

Výše
dotace

Účel

Realizace Místní agendy 21 v
Kopřivnici aneb Kolo kolem Kopru
Realizace Místní agendy 21 v
778,9
Kopřivnici aneb Živá Kopřivnice
95,4

Čerpáno
K 31. 12.
2010
95,4
766,9

Výnos z místních, správních a ostatních poplatků se na zdrojích rozpočtu podílí ve výši cca
22 191,7 tis. Kč (v porovnání s rokem 2009, kdy byly inkasovány ve výši 25 826,1 tis. Kč došlo v důsledku
krize k jejich dalšímu poklesu o cca 14 %), (pro doplnění můžeme uvést, že v roce 2008 jsme inkasovali
poplatky ve výši 29 591,7 tis. Kč – tzn., že při porovnání s rokem 2008 se v roce 2010 výnos snížil o 25 %)
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(Od.1. 1. 2003 obec s rozšířenou působností)
tis. Kč
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
12 130,2 14 860,3 20 133,3 20 905,7 22 966,2 24 822 28 151,4 29 591,7 25 826,1 22 191,7
o

Výnos místního poplatku ze psů ve výši cca 538,8 tis. Kč se snížil o cca 11,3 % ve srovnání s rokem
2009, kdy byl inkasován ve výši 607,5 tis. Kč
tis. Kč
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
490
492,6
517,9
546,1
558,5
522,9
583,2
569,5
607,5
538,8

o

Ke snížení došlo i u výnosu poplatku z veřejného prostranství, kde celkový výnos dosáhl výše
cca 907 tis. Kč (snížení o cca 32,1%)
tis. Kč
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
668
636
504,8
638
283,3
333,5
435,3
680,4
1 336,3
907

Poplatek za komunální odpad byl inkasován ve výši cca 10 437,4 tis. Kč - došlo ke snížení o cca 2,5 %
ve srovnání s rokem 2009, kdy byl inkasován ve výši cca 10 706,9 tis. Kč
tis. Kč
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
5 511 6 866,8 8 093,6 8 035,9 9 165 9 586,9 11 089,5 10 913,7 10 706,9 10 437,4

o

o

Výnos správních poplatků z výkonu státní správy na úseku obecního živnostenského úřadu
se ve srovnání s rokem 2009 snížil o cca 88,8 tis. Kč na hodnotu 351,7 tis. Kč (snížení o 20,1 %)
– v celkovém výnosu se tak přibližujeme k hodnotám okolo roku 2001
tis. Kč
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
355
373,6
842
804,2
649,4
611,9
729,6
655,4
440,5
351,7

o

Významnou položku v rámci poplatků představuje místní a správní poplatek za výherní hrací přístroje
v celkové výši cca 3 133,8 tis. Kč – zaznamenal snížení o cca 30 % ve srovnání s rokem 2009, kdy byl
inkasován ve výši 4 469,2 tis. Kč – pokud bychom srovnávali s rokem 2008, kdy byl inkasován ve výši
5 727,3 tis. Kč, dochází k poklesu mezi rokem 2008 a 2010 o 45 %. Výtěžek z provozu výherních
hracích přístrojů dosáhl částky 1 378,9 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2009, kdy dosáhl částky
2 370,9 tis. Kč, zaznamenal snížení o cca 41,8 %.

V úhrnu za poplatky a výtěžek z provozu
tis. Kč
2001
6 030,4
o

2002
6 319,2

2003
6 749,7

2004
6 397

2005
6 395,9

2006
7 216,2

2007
7 826,3

2008
7 936,9

2009
6 840

2010
4 512,7

Správní a ostatní poplatky na úseku oddělení dopravních agend dosáhly výše cca 3 163,1 tis. Kč,
a celkový výnos tak zaznamenal snížení o 14,2 % ve srovnání s rokem 2009, kdy bylo dosaženo částky
ve výši cca 3 687,7 tis. Kč (při porovnání s rokem 2008, kdy bylo dosaženo částky ve výši cca
5 859 tis. Kč dochází mezi rokem 2008 a 2010 k poklesu o 46 %). Pozn. při zohlednění poplatků
za řidičské průkazy (172,5 tis. Kč v roce 2010) pro účely meziročního srovnání (v roce 2009 byly ještě
inkasovány na odboru dopravy), by meziroční pokles mezi lety 2010 a 2009 byl ve výši 9,5 %.
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o

Za správní poplatky na úseku životního prostředí vč. poplatků za znečišťování životního prostředí
a odvodů za odnětí půdy - byla inkasována částka cca 430,5 tis. Kč, což znamená snížení o cca 4,9 %
ve srovnání s částkou inkasovanou v roce 2009 ve výši cca 452,7 tis. Kč (ve srovnání s částkou
inkasovanou v roce 2008 ve výši cca 1 039 tis. Kč dochází v roce 2010 k poklesu o 58,6 %)

2002
1 427,8
o

o

2003
568,5

2004
1 119

2005
597,2

2006
515,7

2007
533

2008
1 039

2009
452,7

tis. Kč
2010
430,5

Za správní poplatky na úseku matriky a občanských a řidičských průkazů byla inkasována v roce 2010
částka cca 1 670,4 tis. Kč - tj. ve srovnání s rokem 2009, kdy bylo inkasováno cca 1 613 tis. Kč,
zvýšení o 3,5 %. Pozn. při zohlednění poplatků za řidičské průkazy (172,5 tis. Kč v roce 2010) pro účely
meziročního srovnání (v roce 2009 inkasovány ještě na odboru dopravy), by bylo ale dosaženo
meziročního poklesu mezi lety 2010 a 2009 ve výši 7,1 %.
Ostatní poplatky na úseku stavebního úřadu dosáhly výše cca 167,2 tis. Kč (v roce 2009
= 135,4 tis. Kč), poplatky na úseku sociálních věcí výše cca 9,6 tis. Kč, ostatní odvody 3 tis. Kč (podle
zákona o odpadech) a ostatní poplatky na úseku odboru financi cca 0,3 tis. Kč (potvrzení bezdlužnosti).

•

Nedaňové příjmy města ve výši cca 34 146 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 …, převodem
nájemného ze Střediska sociálních služeb, p. o., příjmy z úroků a splátkou půjčky od firmy TEPLO
Kopřivnice, s. r. o.
• Úvěrové zdroje byly do zdrojů rozpočtu v roce 2010 zapojeny ve výši 24 983 tis. Kč v souvislosti s realizací
energetických opatření na ZŠ 17. listopadu a ZŠ Alšova, kontokorent nebyl čerpán.
• Kapitálové příjmy dosáhly výše cca 54 081,3 tis. Kč (příjmy z prodejů bytů a pozemků) a ve srovnání
s rokem 2009 došlo ke zvýšení (o 51 231,8 tis. Kč).
tis. Kč
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
41 246 17 736 19 458,7 7 258,3
57 936,3 28 357 11 607,7 107 787,7 2 849,5 54 081,3

Současně byl do zdrojů rozpočtu města zapojen zůstatek finančních prostředků z r. 2009 ve výši cca
91 420,5 tis. Kč. Dále je příjmem rozpočtu obce daň z příjmů právnických osob za obce ve výši 5 072 tis. Kč.
Do zdrojů fondu oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF) byla v rámci rozpočtu převedena částka
5 400 tis. Kč, do sociálního fondu 2 300 tis. Kč a do fondu rozvoje a rezerv 161 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 377 378,4 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2009 došlo k meziročnímu snížení - například:
- výdaje na platy, pojistné a ostatní platby za provedenou práci (cca o 795,9 tis. Kč),
- výdaje na nákup vody, energie a pohonných hmot (v úhrnu cca o 104,3 tis. Kč),
- výdaje na služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací (v úhrnu cca o 395,9 tis. Kč),
- výdaje na nákup materiálu (cca o 440,7 tis. Kč),
- ostatní finanční výdaje a úroky (cca o 154 tis. Kč),
- opravy a udržování (cca o 3 412 tis. Kč),
- cestovné (cca o 170,8 tis. Kč).
Investiční (kapitálové) výdaje dosáhly výše 160 587,3 tis. Kč (v roce 2009 ve výši 80 989,2 tis. Kč) a jsou
reprezentovány zejména výdaji pod odborem rozvoje města a odboru majetku města (financování podílu
města na úpravě silnice I/58 a kruh. křižovatky Lubina – veřejné osvětlení, chodník …, realizace projektu –
bezbariérové město, integrovaný plán rozvoje města – veřejná prostranství, parkoviště a revitalizace
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bytových domů, energetická opatření ve vztahu k budovám ZŠ Alšova a ZŠ 17. listopadu, zlepšení dopravní
dostupnosti PPK – ul. Panská, výkupy pozemků atd.) – viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu.
• Dluhová služba dosáhla výše 8 323,2 tis. Kč (tj. součet výdajů na splátky úvěru a půjček = 7 502,9 tis. Kč
a výdajů na splátky úroků = 820,3 tis. Kč) a ve srovnání s rokem 2009 se snížila o cca 3 284,1 tis. Kč
(z 11 607,3 tis. Kč).
• Současně byl z rozpočtu města proveden převod do FOMBF ve výši 5 400 tis. Kč, do sociálního fondu ve
výši 2 300 tis. Kč a do fondu rozvoje a rezerv ve výši 161 tis. Kč.
• Celková zadluženost města (nesplacený zůstatek úvěrů) byla k 31.12. 2010 ve výši 39 300,4 tis. Kč a ve
srovnání s rokem 2009 se zvýšila o 17 480,1 tis. Kč (v souvislosti s přijetím nových úvěrů na realizaci
energetických opatření na ZŠ Alšova a ZŠ 17.listopadu)
tis. Kč
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
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 39 300,4
•

•

K 31. 12. 2010 byla současně naplněna obecná rezerva odboru financí do rozpočtované výše 4 745,8
a po zahrnutí nečerpaných fin. prostředků na dostavbu stravovny (DPS) ve výši 37 696,5 a na rekonstrukci
výtahů v bytových domech v rámci IPRM ve výši 17 000 tis. Kč (objemově nejvýznamnější částky
přecházející do roku 2011) je tak dosaženo úhrnné částky ve výši 59 442,3 tis. Kč. Nad rámec této částky
zůstaly k 31. 12. na rozpočtovém účtu města dále finanční prostředky v úhrnné výši 38 550,5 tis. Kč, jejichž
výše je dána zejména nevyčerpáním dalších rozpočtových výdajů v porovnání s upraveným rozpočtem (viz
souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů v roce 2010). Tyto finanční prostředky byly zejména využity při
přípravě rozpočtu na rok 2011 ke krytí přecházejících výdajů z rozpočtu 2010 a dále k zařazení nových akcí
(ukazatelů). Součet výše uvedených částek tak představuje celkový zůstatek na rozpočtovém účtu
města k 31. 12. 2010 ve výši 97 992,8 tis. Kč.
Na účtech fondů je vykázána částka v úhrnu ve výši 7 565,1 tis. Kč, která je zapojena do rozpočtu
fondů na rok 2011 (fond oprav a modernizace bytového fondu = 6 709,7 tis. Kč, sociální fond
= 519,7 tis. Kč, fond rozvoje a rezerv = 335,7 tis. Kč)

C) Závěr
Jak vyplývá ze zpracovaných účetních výkazů, dosáhly příjmy běžného roku dle rozpočtové skladby po
konsolidaci (tj. po vyloučení vnitřních převodů mezi účty města, čerpání úvěru a zapojení zdrojů z minulých let)
úrovně cca 535 443,3 tis. Kč (tj. 93,7 % rozpočtu). Nižší plnění je způsobeno zejména tím, že do konce roku
nebyla inkasována část rozpočtovaných dotací, která se váže k realizovaným akcím financovaným ze státního
rozpočtu resp. z prostředků Evropské unie. Tyto dotace by měly být (resp. již byly) inkasovány následně v roce
2011 (dotace v oblasti integrovaného plánu rozvoje města, dotace z Operačního programu ŽP – energetická
opatření ZŠ Alšova, dotace v oblasti lokalizace a charakteristiky starých ekologických zátěží apod.). Současně
došlo i k posunu splatnosti návratné finanční výpomoci pro Mateřské školy Kopřivnice, p. o. do 1. čtvrtletí 2011
(v roce 2011 již byla splacena).
Výdaje běžného roku dle rozpočtové skladby po konsolidaci (tj. bez splácení cizích zdrojů – úvěrů a dále bez
rezerv) byly uskutečněny ve výši cca 538 786 tis. Kč (tj. 86,9 % rozpočtu). Nižší čerpání je dáno úsporami
v některých ukazatelích rozpočtu resp. jejich převodem do roku 2011 v podobě přecházejících akcí (finanční
prostředky na ně vyčleněné v rozpočtu na rok 2010 tak přecházejí do rozpočtu na rok 2011) - viz souhrnná
tabulka plnění příjmů a výdajů v roce 2010.
Ve smyslu rozpočtové skladby a Výkazu o plnění rozpočtů obcí k 31. 12. 2010 skončilo hospodaření města
v běžném roce 2010 schodkem ve výši 3 342,7 tis. Kč, který byl plně krytý zůstatkem finančních
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.
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Tabulka č. 3 - Peněžní tok města Kopřivnice v roce 2010 (včetně účelových fondů)

Měsíc
Převod
z r. 2009
1-2/2010
3/2010
4/2010
5/2010
6/2010
7/2010
8/2010
9/2010
10/2010
11/2010
12/2010

Zdroje

Měsíční
Platby

Saldo

91 420,5
66 184,7
41 957,6
33 437,4
49 033,5
57 356,3
61 472,5
35 176,5
39 727,4
30 047,2
62 849,0
83 184,2
651 846,8

54 029,6
55 324,4
31 467,5
33 442,9
13 248,5
44 393,0
42 841,1
67 523,1
49 431,6
54 122,0
100 465,2
546 288,9

12 155,1
-13 366,8
1 969,9
15 590,6
44 107,8
17 079,5
-7 664,6
-27 795,7
-19 384,4
8 727,0
-17 281,0
14 137,4

Měsíc

1-2/2010
3/2010
4/2010
5/2010
6/2010
7/2010
8/2010
9/2010
10/2010
11/2010
12/2010

Kumulovaně
Platby

Zdroje

157 605,2
199 562,8
233 000,2
282 033,7
339 390,0
400 862,5
436 039,0
475 766,4
505 813,6
568 662,6
651 846,8

54 029,6
109 354,0
140 821,5
174 264,4
187 512,9
231 905,9
274 747,0
342 270,1
391 701,7
445 823,7
546 288,9

Saldo

103 575,6
90 208,8
92 178,7
107 769,3
151 877,1
168 956,6
161 292,0
133 496,3
114 111,9
122 838,9
105 557,9

Komentář:

- Rekapitulace zůstatku k 1. 1. 2010

87 642,3
456,1
299,8
3 022,3
91 420,5

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

- Rekapitulace zůstatku k 31. 12. 2010

97 992,8
519,7
335,7
6 709,7

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

Peněžní tok v r. 2010
(měsíční)
100 000,0

tis. Kč

80 000,0
60 000,0
40 000,0
20 000,0
0,0
převod z
1r. 2009 2/2010

3/2010

4/2010

5/2010

6/2010

zdroje

7/2010

platby
období
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8/2010

9/2010

10/2010 11/2010 12/2010

tis. Kč

Peněžní tok v r. 2010
(kumulovaně)
650 000,0
600 000,0
550 000,0
500 000,0
450 000,0
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
12/2010

3/2010

4/2010

5/2010

6/2010

7/2010

8/2010

9/2010

10/2010 11/2010 12/2010

období
zdroje

platby

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).
tis. Kč
Druh hospodářské činnosti

Výnosy

Náklady

Oblast bytového,nebytového hospodářství (REKAZ)
Mezisoučet za hospodářskou činnost zajišťovanou
z úrovně REKAZU
Oblast nájmů nebytových prostor, pozemků a ostatních
nájmů sledovaných z úrovně ORM
Kopřivnické noviny
Lesní hospodářství
Pult centrální ochrany
OB Vlčovice, OB Mniší, nájem movitých. věcí v KDK,
reklama
Ostatní (náklady a výnosy spojené s přefakturací, oprava
v účtování minulých let, daň z příjmů , výnosy a náklady
spojené s kopírkou …)
Mezisoučet za hospodářskou činnost zajišťovanou
přímo z úrovně odborů města (resp. MP)
Celkem

28 062,4

20 555,2

Saldo
(+ zisk,
- ztráta)
+ 7 507,2

28 062,4

20 555,2

+ 7 507,2

25 385,9

17 073,6

+ 8 312,3

369,0
1 714,9
374,6

1 831,7
1 634,8
446,3

- 1 462,7
+ 80,1
- 71,7

484,6

12,9

+ 471,7

5 871,3

9 855,9

- 3 984,6

34 200,3

30 855,2

3 345,1

62 262,7

51 410,4

10 852,3
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MONITORING STÍŽNOSTÍ A PETICÍ
V rámci města byly všechny přijaté stížnosti projednány a vyřešeny v souladu s vydanými Pravidly pro přijímání,
projednávání a vyřizování peticí a stížností – vnitroorganizační směrnice č. 11/2010 (dále jen „pravidla“) funkčně
příslušnými útvary.
V roce 2010 byla agenda petic a stížností přidělena nově vzniklému Oddělení soukromoprávnímu.
Bylo zaevidováno celkem 24 stížností a 5 petic, což znamená výraznější nárůst oproti minulému roku.
Petice a stížnosti
50
45
40
35
30
stížnosti

25

petice

20
15
10
5
0
2007

2008
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Pouze ve dvou případech došlo k mylnému zaevidování podání jako stížnosti, když v prvním případě se jednalo
o stížnost podle správního řádu a ve druhém o stížnost podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Lze konstatovat, že v souladu s čl. 7 pravidel byly stížnosti oddělením postoupeny jednotlivým odborům
a útvarům města, a následně přímo řešeny níže uvedenými subjekty města:
• Odbor majetku města se vyjadřoval ve 13 případech (zejména porušování nájemních smluv městských
bytů a stížnosti ve stavebně-technických záležitostech).
• Odbor životního prostředí se vyjadřoval ve 4 případech (zejména na neudržované travnaté plochy jiných
občanů, obtěžování zápachem močůvky).
• Odbor rozvoje města se vyjadřoval ve 4 případech (zejména pro výstavbu kruhového objezdu v Lubině,
rekonstrukci silnice I/58 a stížnosti související s vlastnictví pozemků – poplatek za užití, prodej resp. nájem
pozemků).
• Odbor sociálních věcí a zdravotnictví se vyjadřoval ve dvou případech (stížnost na zaměstnance OSV
a hrazení nákladů na WC v DPS).
• Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu se vyjadřovalo v jednom případě (nezajištěné dětské
hřiště).
Souhrnně pak lze konstatovat, že z 22 stížností bylo vyhodnoceno 8 stížností jako neoprávněných, 11 stížností
jako oprávněných a 3 stížnosti zčásti oprávněné. 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 (v roce 2010 zejména výstavba silnice I/58 a kruhového objezdu
v Lubině a s tím související problémy) a v mnoha případech i vzájemné spory sousedského charakteru
(obtěžování nad míru přiměřenou poměrům hlukem, pachy, porušování dobrých mravů v domě apod.).
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V roce 2010 obdrželo oddělení soukromoprávní 5 peticí, jejichž obsahem bylo vyjádření:
• nespokojenosti se stávající kapacitou mateřských škol města Kopřivnice,
• k rekonstrukci komunikace mezi středem místní části města a částí Dolní Pružiny,
• důrazného protestu proti soustředění nepřizpůsobivých občanů a bezdomovců,
• proti návrhu Mgr. Zdeňka Krajčíka do funkce ředitele ZŠ Mniší,
• proti ceně stočného v místních částech.
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SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ
Výkon státní správy (pro správní oblast obce s rozšířenou působností)
Výkon státní správy tvoří kolem 80% objemu činností, vykonávaných na odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
Dle charakteru a cílových skupin občanů je rozdělen odbor do tří oddělení. Ve stručném statistickém přehledu
činností jednotlivých oddělení uvádíme i stručnou charakteristiku agendy a statistiky roku 2010.
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Od 1. 1. 2010 vstoupil v platnost nový Trestní zákoník, zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a zákon č. 41/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím
trestního zákoníku. Vzhledem k tomu došlo k drobným změnám v zákoně č. 218/2003 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, o odpovědnosti mládeže ze protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže.
V roce 2010 došlo na oddělení ke zintenzivnění individuální práce s rodinou, především v rodinách, kde je
stanoven dohled nad výchovou dětí, popř. kde byly zjištěny závažnější problémy. Tato skutečnost se zřejmě
odrazila ve snížení počtu dětí umístěných do ústavní výchovy.
Nově se začíná objevovat velmi těžce řešitelný problém vysokého zadlužení občanů, resp. celých rodin
s nezletilými dětmi. Stále více rodičů nezletilých dětí je zatíženo finančními závazky, které nejsou schopni
splácet. Případné nařízení exekuce pak občany dostává do situace, kdy jim zůstává pouze minimální příjem
nutný k pokrytí výživy osob v domácnosti. Náklady spojené s bydlením a další osobní potřeby již není rodina
schopna hradit. V souvislosti s tímto se pak v rodině vyskytnou problémy spojené s výchovou dětí, zajištěním
plnění povinné školní docházky, rodina zpravidla přichází o stávající bydlení apod. Na oddělení se obrací rodiče
nezletilých dětí v době, kdy již nejsou schopni tyto stavy řešit sami. Odstraňování problémů zadluženosti a také
následných problémů je pak velmi náročné, jedná se práci dlouhodobou. V krajních případech musí oddělení
SPOD vyvolat soudní řízení o odnětí nezletilých dětí z rodin a o svěření jich do péče jiné osoby než rodiče, popř.
jednat o nařízení 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
Počet nově zaevidovaných spisů (Om + Nom)
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2008
2 750
86/99

2009
2 704
72/123

2010
2 879
76/102

12
0
3
25
8
3
29
65
1
892
44
51
152
876
413
246

16
5
4
20
13
2
35
103
14
942
32
84
150
924
481
276

12
8
3
25
14
1
26
102
7
906
31
72
123
982
459
271

Počet dětí, u nichž je stanoven dohled/ návštěv - soudem
- obcí
Počet hodin pracovní pohotovosti zam. OSPOD
Odsloužených celkem/ výjezdy v hodinách

73/120
12/18

68/192
9/15

86/380
7/15

6 736/40

6 645/29

6 701/21

Oddělení hmotné nouze
Od 1. 1. 2010 došlo ke změně zákona o pomoci v hmotné nouzi, k intenzivnější sociální práci při poskytování
dávek hmotné nouze, také k několika změnám a upřesněním metodických pokynů ze strany MPSV a KÚ, které
jsou platné pro dávky pomoci v hmotné nouzi.
1) Zákon stanovil hranici výplaty příspěvku na živobytí a mimořádné okamžité pomoci, které jsou vypláceny
prostřednictvím poukázek. Tato hranice je dána v rozmezí nejméně 35 % a nejvýše 65 % dávky. Tím došlo
ke zvýšení počtu vyplácených dávek formou poukázek klientům, za které si nemohou klienti zakoupit
alkoholické nápoje a cigarety. Také došlo ke zvýšení procentuálního objemu finančních prostředků
vyplacené dávky formou poukázek. U některých klientů bylo přistoupeno k vyplácení dávek týdně.
Orgán pomoci v hmotné nouzi MÚ Kopřivnice sjednotil podmínky pro použití poukázek:
• neschopnost hospodaření s finančními prostředky ,
• u osob užívajících návykové a jiné látky,
• zneužití dávky při gamblerství,
• u příjemců dávek bez přístřeší.
Přínosem:
• snížení hrozby sociálního vyloučení příjemce dávky (poukázky ztěžují zneužití dávky při nákupu
alkoholu a při gamblerství),
• prostředek pro získání a osvojení si schopností hospodaření s finančními prostředky,
• možnost zakoupení i drogistického zboží, ošacení či obuvi (není omezeno pouze na potraviny),
• motivace pro větší úsilí a aktivní hledání zaměstnání – snižování objemu věcné formy výplaty až po
úplné odejmutí poukázek,
• účast příjemce dávky na kvalitním výkonu veřejné služby vede k navýšení dávky a může vést
k vyplacení dávky v peněžní formě,
• podpora drobných živnostníků při vytváření sítě prodejen (zejména v okolních obcích),
• příspěvek na dietní stravování vyplácen ve formě poukázek je použit pro účely nákupu dietních potravin.
2) Zvýšila se věková hranice u osob, u kterých se nezkoumá zvýšení si příjmu vlastní prací z věku 65 let na věk
68 let (nově se vyžaduje aktivita – hledání práce do dovršení věku 68 let).
3) Změnilo se označení osob plně invalidních na invalidní ve III. stupni, nezkoumá se u nich snaha zvýšení
si příjmu prací.
4) Došlo ke změně stanovené částky živobytí na existenční minimum 2 020 Kč u osob, které jsou invalidní ve
III. stupni a nevznikl jim nárok na výplatu invalidního důchodu. Tímto opatřením vznikla sankce bez možnosti
dalšího navýšení (např. z důvodu dietního stravování), tato změna přinesla velkou nevoli klientů a docházelo
ke stížnostem, které pracovníci nemohli ovlivnit.
5) Vzhledem k tomu, že někteří klienti musí dodržovat dietní stravu a dle změny 4) jim nenáleželo navýšení,
byly poskytovány MOP na dietu.
Klienti si stále nezvykli, že při rozhodování o přidělení dávek se neposuzuje jen situace žadatele, ale i osob, které
k němu mají vyživovací povinnost dle zákona o rodině (děti vůči rodičům či rodiče vůči dětem, manžel vůči
manželovi, rozvedenému manželovi, apod.) než nastoupí stát.
Velmi odmítavě přijímají zkoumání jejích sociálních a majetkových poměrů – movitý, nemovitý majetek, kdy jsou
majetkem také úspory na účtech, stavební spoření nebo kapitálové životní pojištění.
Dalším problémem, který je jim stále vysvětlován je, že dluhy se při posuzování dávek nezohledňují, i když je
splácejí z příjmů, nebo mají exekuce, jsou jim příjmy započteny v plné výši.
S otevřením ubytovny města, dávkovému oddělení vzrostl počet klientů na dávce – doplatek na bydlení, zvýšil se
počet opakovaných šetření na této ubytovně. Téměř všichni ubytovaní v bytech na ubytovně města jsou příjemci
dávek pomoci v hmotné nouzi (jedná se o jednotlivce i rodiny s dětmi). Oddělení velmi úzce a téměř denně
spolupracuje s oddělením bytové správy ORM, které má na starosti ubytovnu města.
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Intenzivní a úzká spolupráce je také se zařízením Racek a Azylovým domem na ulici Horní. V Azylovém domě je
ubytováno v průměru 17-18 příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi, kde je možno kapacitně ubytovat 20 klientů.
Noclehárnu využívají v průměru 3-4 příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi, kde kapacita činí 10 lůžek.
Ubytování ve všech těchto zařízeních města je hrazeno přímo na účet, z dávek pomoci v hmotné nouzi.
Kromě shora uvedených činností, podali zaměstnanci oddělení písemné zprávy:
2008
2009
2010
Policie ČR
Soudy
Jiné organizace
Celkem

Druhy příspěvků
Příspěvek na živobytí
Doplatek na bydlení
Mimořádná okamžitá pomoc
– Z (újma na zdraví)
Mimořádná okamžitá pomoc
- V (jednorázový výdaj)
Mimořádná okamžitá pomoc
– N (nezbytné náklady)
Mimořádná okamžitá pomoc
– S (sociální vyloučení)
Mimořádná okamžitá pomoc
– U (událost)
Celkem

165
108
35
308

281
177
164
622

302
147
90
539

Počet
dávek
2008
1 649
881

Čerpání
v tis. Kč
2008
5 053 667
1 304 530

Počet
dávek
2009
2 364
1 006

Čerpání
v tis. Kč
2009
6 783 490
1 857 065

Počet
dávek
2010
3 295
1 276

Čerpání
v tis. Kč
2010
10 143 683
2 623 977

2

3 200

5

10 500

0

0

35

52 055

136

201 432

221

464 902

31

91 950

28

95 745

24

55 771

33

28 700

38

31 700

27

21 700

0

0

12

110 700

1

5 000

2 631

6 534 102

3 589

9 090 632

4 844

13 315 033

Vybrané statistické ukazatele:
Vyplaceno dávek
Z toho prostřednictvím poukázek
Vyplaceno Kč
Z toho prostřednictvím poukázek v Kč
Počet rozhodnutí
Z toho -proti kterým se dalo odvolat
Počet odvolání
Počet nových žádostí
Počet šetření v rodinách

K 31. 12. 2008
2 631
0
6 534 102
0
2 115
1 137
2
410
178

K 31. 12. 2009
3 589
644
9 090 632
399 550
2 966
1 303
3
877
1 008

K 31. 12. 2010
4 844
1 600
13 315 033
979 390
3 551
1 692
8
845
856

Oddělení péče o osoby se zdravotním postižením
Od 1. 1. 2010 byla snížena změnou legislativy částka příspěvku na provoz motorového vozidla – pro II. stupeň
mimořádných východ - z částky 6 000 Kč na 3 000 Kč a pro III. stupeň MV – z částky 9 900 Kč na 7 920 Kč.
Z důvodu této změny příspěvku bylo také sníženo čerpání finančních prostředků oproti r. 2009 o cca
2 200 000 Kč. Na celkových výdajích za rok 2010 snížení není tolik znatelné, poněvadž se projevil důsledek
skluzu v posuzování zdravotního stavu žadatelů. V roce 2010 jsme obdrželi i posudky z roku 2009 a bylo možno
rozhodnout o příspěvcích na zakoupení motorového vozidla, kde takto došlo k nárůstu čerpání oproti loňskému
roku 2009 o cca 1. mil. Kč. Rovněž došlo k zvýšení počtu žadatelů o příspěvek na bezbariérovou úpravu bytu.
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V roce 2010 byl velký nárůst také v počtu žadatelů o mimořádné výhody, což se projevilo zvýšeným počtem
vydaných rozhodnutí v této věci i počtem vydaných průkazů mimořádných výhod. Během prosince 2010 bylo
vydáno 359 oznámení o snížení příspěvku na péči 1. stupně z částky 2 000 Kč na 800 Kč - na základě změny
legislativy účinné od 1. 1. 2011.
Mimořádné výhody pro občany se ZP
Rok

Počet přiznaných
MV

2008
2009
2010

184
2 227
346

Rok

Počet průkazů

2009
2010

177
320

Počet evid.
průkazů celkem
TP/ ZTP/ZTP/P
369 / 863 / 318
403 / 851 / 322
477 / 900 / 342

Počet žádostí
zamítnutých
56
56
97
Vybráno na správních
poplatcích v Kč
5 310
9 600

Statistika – dávky pro ZP
Správní řízení ve věcech:
Příspěvek na péči
Mim. výhody pro občany ZP
Dávky pro občany se ZP
Počet rozhodnutí celkem

Počet rozhodnutí
v r. 2008
1 181 (nových)
240
1 797 (odejmutí ORTO)
3 218 viz níže

Počet rozhodnutí
v r. 2009
1 541
292
981
2 814

Stat. ukazatele výkonu st. správy – dle vyhl. 182/1991 Sb. - jednoráz.
postižené
Počet
Čerpání
Počet
Druh příspěvku
klientů
v tis.Kč
klientů
2008
2008
2009
Příspěvek na provoz MV
909
5 932
865
Příspěvek na individuální dopravu
34
198
20
Příspěvek na zakoupení MV
20
1 620
13
Příspěvek na úpravu bytu
4
228
2
Příspěvek na opatření zvl. pomůcek
61
1 683
43
Příspěvek nevid. na krmivo pro psa
1
9
1
Příspěvek na užívání BBB
5
22
4
Příspěvek na péči
Počet
Rok
dávek
2008
10 005
2009
11 294
2010
11 553

Vypl. Kč
64 668 000
60 668 000
66 382 000

Počet
žádostí
389
439
427

Počet soc.
šetření
685
631
547
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Počet rozhodnutí
v r. 2010
1 289
443
1 104
2 836

a opak. příspěvky pro zdravotně
Čerpání
v tis.Kč
2009
5 820
128
1 225
54
1 553
10
19

Počet
zemřelých
162
197
181

Počet
Klientů
2010
855
28
26
9
48
1
1

Počet žád.
o posudek
554
513
510

Čerpání
v tis.Kč
2010
3 611
168
2 359
439
1 582
10
19

Počet
zamítnutí
93
44
85

Na oddělení je vykonávána funkce sociálního kurátora pro dospělé osoby.
Klienti kurátora pro dospělé: v průběhu roku 2010 bylo evidováno 123 osob, propuštěných z VTOS nebo vazby
51 osob a téměř všichni vyhledali pomoc tohoto soc. kurátora. Celkem bylo přijato 39 písemností z okresních
soudů, 181 písemností z věznic a 41 písemností z vazebních věznic. Počet provedených šetření 22, zpráv pro
soud bylo vypracováno 19 a 3 zprávy pro věznice.

Výkon samosprávných činností na úseku sociálních věcí:
Odbor soc. věcí a zdravotnictví mimo své obsáhlé agendy v rámci výkonu státní správy plní také celou řadu úkolů
na úseku samosprávných činností obce:
•

Radě města bylo předloženo 49 zpráv a 3 zprávy Zastupitelstvu města Kopřivnice z problematiky sociálních
věcí, z toho:
- 21 ve věci Střediska soc. služeb města Kopřivnice,
- 8 ve věci Klubu Kamarád a prevence kriminality,
- 23 ostatní.
V samosprávné činnosti odbor SVZ spolupracuje na projektech:
• rozšíření azylového domu a zřízení denního centra
16 aktivit
• příprava na zahájení provozu stravovny jako 1. etapy domova pro seniory
20 aktivit
(jednotlivým aktivitám předchází sběr informací, zpracování podkladů, projednávání v pracovních skupinách,
WS, předkládání dílčích zpráv Radě města apod.).
• Odboru SVZ bylo doručeno k vyřízení celkem 9 žádostí o poskytnutí příspěvku – daru neziskových subjektů,
působících v oblasti sociálně zdravotních služeb, 4 subjektům bylo vyhověno – zpracovány 4 darovací
smlouvy.
• Odbor vede evidenci osob, které byly zbaveny nebo omezeny ve způsobilosti k právním úkonům, na žádost
soudu podává o výkonu funkce jejich opatrovníků zprávu (za r. 2010 podáno na základě soc. šetření 24
zpráv). V r. 2010 bylo v evidenci 22 těchto osob. Na dožádání soudu je prováděno 1x ročně sociální šetření
u všech těchto osob. U dalších 8 osob je ustanoveno město opatrovníkem – se všemi povinnostmi, které
z této funkce vyplývají. Jedná se zejména o obhospodařování jejich příjmů a výdajů, pravidelnou spolupráci
s těmito opatrovanci a pomoc při řešení jejich běžných i mimořádných životních situací, úhrady jejich dluhů
(prostřednictvím exekutorských a advokátních kanceláří, soudu, věřitelů apod.). U Okresního soudu v Novém
Jičíně jsou v řízení 4 nové návrhy na změnu způsobilosti u občanů města.
• Rozhodování ve věcech ustanovení zvl. příjemce důchodu – byla vydána 3 rozhodnutí ve správním řízení,
v jednom případě bylo řízení zastaveno z důvodů úmrtí.
• Zajišťování tzv. sociálních pohřbů osobám, kterým nikdo nezajistil pohřbení v době, stanovené zákonem
o pohřebnictví – v r. 2010 byly vypraveny 4 sociální pohřby, ve dvou případech bylo na základě jednání
s příbuznými zajištěno pohřbení na náklady rodiny (po vypravení pohřbu následuje účast v dědickém řízení,
pokud nedojde k úhradě z tohoto titulu, následuje požadavek na úhradu nákladů prostřednictvím Ministerstva
pro místní rozvoj ČR).
• Vyhrazená parkovací místa pro osoby se zdravotním postižením – v r. 2010 bylo podáno na OSVZ 9 žádostí
– z toho 2 bylo vyhověno a parkování zrealizováno, v 7 případech byl ze strany odboru iniciován vznik tzv.
obecných parkovacích míst pro osoby se zdravotním postižením (spolupráce s OMM a SLUMEKEM).
• Na úseku spolupráce s odborem majetku města – oddělením bytovým OSVZ podává vyjádření k žádostem
o udělení výjimky z Pravidel pro pronajímání bytů v majetku města. V roce 2010 to bylo k 19 případům
o sociální byty. Čtvrtletně podával OSVZ zprávu oddělení bytovému s bodovým hodnocením jednotlivých
žadatelů.
• Odbor SVZ vede evidenci žadatelů o byty v domech zvl. určení – v evidenci je 143 žadatelů, v r. 2010 si
podalo žádost o byt v DPS 24 nových žadatelů, v průběhu roku se uvolnilo 21 bytů, na návrh OSVZ RM
schválila jejich nové nájemce.
• OSVZ spolupracuje s pobytovými zařízeními soc. služeb – na základě zákona o soc. službách uzavírá
smlouvy o poskytovaných soc. službách s osobami, které s ohledem na zdravotní stav nejsou schopny
smlouvě porozumět a podepsat (zajištění ochrany práv uživatele služby). V r. 2010 byl tento úkon proveden
za 11 uživatelů služby v Domově Příbor, SSSmK, p. o. a na SNLP Polikliniky Kopřivnice.
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Zajištění úkolů vyplývajících z Pravidel pro nakládání s prostředky společenského aktivu v oblasti péče
o nejstarší generaci města – zajištění 7 společensko-kulturních akcí pro seniory v Kopřivnici a místních
částech, zajištění dárků u příležitostí živ. jubileí a zlatých svateb (3), 1x ročně návštěva seniorů v domovech
pro seniory v okr. Nový Jičín a předání dárkového balíčku (37 seniorů).
V rámci OSVZ je zajišťován provoz Klubu důchodců a částečná úhrada aktivit členů klubů v Kopřivnici, Mniší
a Vlčovicích i Lubině, včetně osobní účasti na některých stěžejních akcích. Byly uspořádány 4 besedy pro
členy Klubu i veřejnost – ve spolupráci se ZM a MA 21.
Pro seniorskou veřejnost byl organizován „ Den seniorů“ – říjen 2010, v jehož rámci proběhlo: sportovní
dopoledne pro aktivní seniory na krytém bazénu spojené s přednáškou „S úsměvem jde všechno lépe“,
výstavka ručních prací v Klubu důchodců v Kopřivnici a 3 besedy v prostorách KD Kopřivnice.
V rámci týdne mobility a EDBA odbor zorganizoval ve spolupráci s RBP, pobočkou Kopřivnice a Správou
sportovišť „ Pochod všech generací“- září 2010.
I v r. 2010 požádal odbor o uspořádání kurzu počítačové gramotnosti pro seniory v rámci Nadace Lívie
a Václava Klausových, v tomto roce jsme však nepatřili mezi vybraná města.
Po celý rok 2010 řešil odbor aktuálně případy seniorů a osob se zdravotním postižením, kteří potřebovali
akutní pomoc ve své domácnosti – na základě soc. depistáže a oznámení občanů (cca 20 případů) – soc.
šetřením, poradenstvím, kontaktem rodiny, zprostředkováním soc. služeb, ubytování apod. Řešili jsme časté
situace osob, umístěných ve zdravotnických zařízeních, o které neměl nikdo zájem a potřebovali další
následnou péči – děje se průběžně (v r. 2010 u cca 25 osob).
Nezbytnou a základní činností je poskytování sociálně právního poradenství, poradenství v oblasti soc.
služeb a zprostředkování kontaktů.
V rámci administrativních činností – podávání zpráv Policii ČR, soudům, notářstvím, orgánům st. správy,
občanům - 85 zpráv.
OSVZ v samosprávné působnosti zabezpečoval a koordinoval veřejnou službu – podle zákona č. 111/2006
Sb. ve znění pozdějších předpisů. Ve spolupráci s odbory financí (pojištění osob), oddělením personálním
(školení PO a BOZP, ochranné oděvy a pomůcky) oddělením vnitřní správy (hyg. prostředky a prac. nářadí)
zajišťoval hladký průběh veřejné služby. Bylo proškoleno 175 zájemců o veřejnou službu z řad příjemců
dávek v hmotné nouzi, bylo uzavřeno 137 smluv o výkonu veřejné služby a skutečně se aktivně zapojilo do
výkonu VS 127 osob v průběhu roku 2010.
Odbor úzce spolupracuje s koordinátory veřejné služby, je nápomocen při sjednávání zakázek, spolupracuje
při proškolování osob, řeší mimořádné situace a stížnosti, sepisuje a vede evidenci smluv o výkonu VS
a spolupracuje s oddělením dávkovým OSVZ.
V rámci odboru je poskytována metodická pomoc obcím ve správním obvodu (Štramberk, Ženklava,
Závišice, Petřvald, Skotnice). Jedná se hlavně o poradenství v těchto oblastech: zvláštní příjemci důchodu,
soc. pohřby, opatrovnictví, veřejná služeb. S obcemi jsou projednávány konkrétní případy.

Terénní sociální práce
V rámci terénní sociální práce v Kopřivnici byla v roce 2010 navázána spolupráce s 214 klienty, kteří nějakým
způsobem definovali problém, který mají zájem řešit, tedy zakázku. Jednalo se především o klienty odboru
majetku města a odboru soc.věcí a zdravotnictví, ostatní se o nabízené službě většinou dozvěděli od klientů
stávajících.
S těmito klienty bylo řešeno celkem 444 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.
Jednotlivé zakázky:
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.
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2) Sociální dávky
Pracovník asistuje a doprovází klienta při vyřizování 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.
3) Dluhová problematika
Rozlišujeme komerční zadluženost (spotřebitelské úvěry, nákup na splátky apod.) a ostatní dluhy (na nájmu,
na službách, pojištění); 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 s jeho vědomím zprostředkovat 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; informuje o insolvenčním
zákonu; pracovník by měl zároveň vést klienta k hospodárnému nakládání se svými příjmy tak, aby jimi klient
nejprve uspokojil základní životní potřeby rodiny a předcházel rovněž riziku zadluženosti.
4) zaměstnanost
Pracovník pomáhá se zprostředkováním nového zaměstnání (vyhledávání inzerátů, zprostředkování kontaktu
s potenciálním zaměstnavatelem).
5) ostatní
Zajištění lékařské péče (nový ošetř. lékař); vyřízení rodného listu, občanského průkazu (vč. zajištění fotografií);
pomoc se žádostmi o invalidní, starobní či vdovský důchod; zajištění kontaktu s rodinou; stabilizace sociální
situace v rodině (spolupráce s odd. sociálně-právní ochrany dětí); vyhledávání kontaktů na různé služby;
pracovník pomáhá s vyplněním potřebných formulářů či sepsáním dopisů na instituce, může doprovodit klienta
na příslušný úřad.
Statistické informace:
Oblast problému
Bytová problematika
Sociální dávky
Dluhová problematika
Zaměstnanost
Ostatní
Celkový počet
Počet klientů
Počet zakázek

2008
78
40
23
28
27

2009
159
79
78
21
28

2010
186
97
80
41
40

2008
102
196

2009
169
365

2010
214
444

Zakázky podle způsobu ukončení k 31. 12. 2010:
• úspěšně: 266
• neúspěšně: 36
• otevřené či stabilizované: 111
• ukončené (nespolupráce, odkaz na jinou organizaci, nezájem klienta apod.): 31
Z výše uvedeného je zřejmé, že se postupnými kroky daří měnit životní situaci klientů, či alespoň některé její
aspekty. 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.
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Sociální prevence
Plánování sociálních služeb
• veřejné setkání k naplňování plánu sociálních služeb – monitoring,
• setkání Řídící skupiny komunitního plánování,
• Den sociálních služeb (6/09)
o Výstava poskytovatelů
o Workshopy:
Pletení košíků - sociálně terapeutická dílna Effata z Nového Jičína.
Zatloukání hřebíků - sociálně terapeutická dílna Effata z Nového Jičína.
Komunikace s pomocí obrázků - Slezské diakonie – dílna Effata.
Domov Tichá.
o Činnosti se simulací zrakové vady – Kafira a SONS
o Křížovky – Racek a Renarkon
o Canisterapie – Podané ruce a MŠ as ZŠ Motýlek
o Skládání dřevěného obrázku – SSSmK
o Soutěže – skákání v pytli apod., - ADRA
o Anketa, improvizovaná kontaktní místnost – Klub Kamarád
o Soutěž „Víte kde a jak pomáháme?“ - OSVZ
• připomínkování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v MSK na léta 2010-2014 ve správním
území (6/2010),
• příprava projektu Plánování rozvoje sociálních služeb v Kopřivnici na období 2013-2016 - II. k předložení
žádosti o dotaci v rámci výzvy GP 3.1 - Podpora procesů plánování sociálních služeb z OIP LZZ ve
spolupráci s ORM (8-9/2010),
• příprava klíčové aktivity projektu „Kvalitativního mapování potřebnosti sociálních služeb u osob se
zdravotním postižením“.
Prevence kriminality
• schválení Programu prevence kriminality na léta 2010-2011 v RM,
• spolurealizace projektu Videoklipy prevence II v rámci projektu Kolo kolem Kopru
o Příprava manuálu k DVD (1/2010)
o Spolupráce na organizaci „Vernisáže“ (1/2010)
• organizace komise prevence kriminality (2/2010),
• setkání preventistů škol (2/2010, 5/2010 - OSPOD),
• beseda s PČR + promítání videoklipů (3/2010),
• spoluúčast na veřejném projednávání - legální stěny (4/2010),
• Informační kampaň prevence vykrádání objektů:
o iniciace spolupráce s MP a PČR,
o prevence vykrádání objektů a věcí z aut (6-7/2010),
o novinový článek – vykrádání objektů a věcí z aut - rady občanům v novinách,
o reportáž v KTK - informace a rady obecně, reportáž v ulicích Kopřivnice – aktuální informace,
o prevence vykrádání objektů (10/2010),
o samolepky a závěsné plakáty na kliku,
o novinový článek – vykrádání objektů , zabezpečení chat na zimu apod. rady občanům v novinách,
info o samolepkách,
o reportáž v KTK - reportáž + informace – aktuální informace, o samolepkách apod.
• zpracování projektu Sebeobrana seniorů a podání žádosti o dotaci z rozpočtu MSK (12/2010),
• informační kampaň finanční gramotnosti k prevenci zadlužování domácností s názvem „Bludný kruh financí“
– přípravné práce (11-12/2010).
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Romský poradce
• popis romských lokalit pro MSK a informace o poskytovaných službách pro příslušníky romských komunit za
rok 2009 za správní území (1/2010),
• konzultace – poradenství (průběžné),
• nadefinování služeb pro příslušníky romských komunit pro potřeby IP (3/09),
• informační servis obcím ve správním území (průběžně).
Ostatní činnosti v rámci sociální prevence
• Spolupráce s Dětským zastupitelstvem (legální zdi, veřejné projednávání o DZ - 12/2010),
• spolupráce při řešení otázek bezdomovectví
o aktualizace zimního krizového plánu (1/2010),
o vyhlášení výstražné zprávy v rámci zimního krizového plánu – součinnost,
o den otevřených dveří Racek – příprava materiálů – vývoj problematiky (2/2010),
o WS k činnosti NZDM (4/2010),
o beseda o bezdomovectví (6/2010).
• protidrogová problematika
o průběžná pracovní jednání s Renarkonem
• správa a vytváření stránek prevence kriminality,
• aktualizace stránek komunitního plánování.
Dotační program
• Agenda při poskytnutí dotace OSV – 7 žádostí 1. kolo, 2 žádostí 2. kolo (přijetí žádostí, předložení pracovní
skupině, RM, uzavření smluv, příkazy k platbě, vyúčtování).
• Předložení dotačního programu na rok 2011 (projednání v pracovní skupině, RM, zveřejnění).
Dotace za rok 2010

Organizace

Název
projektu

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

Renarkon,
o. p. s

Charita

Terénní
program
Kopřivnice

Výše
poskytnuté
finanční
podpory

10 000 Kč

60 000 Kč

Charitní
ošetřovatelská
a pečovatelská 75 000 Kč
služba
Kopřivnice

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
Nabízené služby: prevence a léčba drogových závislostí, terénní
programy.
Kontaktní údaje: Mariánskohorská 1328, Ostrava,
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, tel. 723 946 507,
tpnrenarkon@seznam.cz, web: www.renarkon.cz
Nabízené služby: Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba,
Dům pokojného stáří Mořkov.
Kontaktní údaje: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice,
tel. 556 813 638, e-mail: charita.koprivnice@tiscali.cz, Horní 13,
742 72 Mořkov, tel. 556 759 324, web:www.charitakoprivnice.cz
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Občanská
Centrum pro
poradna
zdravotně
Nový Jičín,
postižené
kontaktní místo
MSK, o. s.
Kopřivnice

Salus, o. p. s

Domov
Salus

OS "Máš
čas?"

Nízkoprahové
denní centrum
Racek

Poskytování
Podané ruce,
služeb osobní
o. s.
asistence

Nabízené služby: občanské poradenství pro osoby v nepříznivé
soc. situaci, poradenství a osobní asistence pro zdrav.
Postižené.
Kontaktní údaje: Bieblova 3, Ostrava 702 00, Detašované
180 000 Kč
pracoviště Nový Jičín, Sokolovská 9, 741 01, Nový Jičín,
tel. 556 709 403, Občanská poradna Kopřivnice, Štefánkova
1163, budova MÚ kancelář č. 642, 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.
500 000 Kč
Kontaktní údaje: Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice,
tel. 556 810 160, salus.socialni@seznam.cz
web: www.domov-salus.cz/
Nabízené služby: podpora v řešení tíživé situace osobám bez
přístřeší na základě individuálně určených potřeb. V centru je
možno využít zejména hygienický servis, pomoc při přípravě
162 00 Kč stravy, šatník.
Kontaktní údaje: Husova 340, 742 21 Kopřivnice,
tel. 737 266 747, ndcracek@seznam.cz
web: ndcracek.koprivnice.org/
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 léčbě a rehabilitaci
19 000 Kč
osobám se zdravotním postižením, znevýhodněním
a omezením.
Kontaktní údaje: Zborovská 465, 738 01 Frýdek-Místek
tel. 595 174 111, web: www.podaneruce.eu/

Slezská
Denní stacionář
diakonie,
Nový Jičín –
Denní
sociální služba 35 000 Kč
stacionář
a doplňková
Nový Jičín
doprava
Podpora
Slezská
provozu
diakonie,
týdenního
20 000 Kč
Domov
stacionáře
Tichá
v Domově
Tichá
OS při
dětském
centru
Kopřivnice

Svoz dětí do
zařízení

30 000 Kč

Nabízené služby: Denní stacionář pro lidi s mentálním
a kombinovaným postižením.
Kontaktní údaje: B. Martinů 1994/4, 741 01 Nový Jičín,
tel. 556 729 122, ds.nj@sdk.cz, web: www.sdk.cz
Nabízené služby: Denní a týdenní stacionář a odlehčovací
služby a domov pro osoby se zdravotním postižení
Kontaktní údaje: Tichá 295, 742 74 Tichá,
tel. 556 858 140, ticha@sdk.cz,
web: www.sdk.cz
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
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V oblasti samosprávných činnost odbor zajišťuje:
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. 2010 podpořilo činnost klubů důchodců (mimo provozní náklady) přes 52 tis. Kč.
Klub Kamarád
Klub Kamarád je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 6 do 26 let z Kopřivnice nebo pohybující se na
území města, kteří se mohou setkat se složitou životní situací nebo svým chováním do konfliktu s normami
společnosti, nevyužívají či nechtějí využívat běžných sociálních, vzdělávacích a volnočasových služeb nebo mají
již nějaký problém. Současné právní normy kladou do popředí podporu samostatné aktivity uživatelů, partnerský
přístup pracovníků k uživatelům a také smluvní princip při poskytování sociální služby. Posláním Klubu Kamarád
je nabídnout dětem a mládeži bezpečný prostor k trávení volného času a pokud budou potřebovat, tak je podpořit
a pomoci jim.
Cílem Klubu Kamarád je:
• orientace ve vztazích a všech situacích, ve kterých si mladý člověk neví rady,
• pomoc se vzděláváním, se zdravím,
• zprostředkování kontaktu se společenský prostředím,
• pomoc s uplatněním na trhu práce,
• rozvíjení a podpora schopností, samostatnosti a možností mladých lidí ve společnosti.
Základní statistické údaje o sociální službě
Počet evidovaných klientů celkem
Počet klientů
Aktivních klientů
Počet uzavřených dohod
Počet prvokontaktů
Průměrná návštěvnost (Francouzská)
Průměrná návštěvnost (Horní)

2009
388
314
188
45
152
39,2 klientů/den
10 klientů/den

2010
551
391
387
38
172
44
6,5

V roce 2010 byl Klub Kamarád otevřen 285 dní, z toho 207 dní v pobočce KK na Francouzské a 42 dní v klubu na
Horní a 36 dní se konaly víkendové akce a tábor Klubu Kamarád.
V loňském roce navštěvovalo zařízení nejvíce klientů v pátky, druhým nejfrekventovanějším dnem bylo úterý.
Mezi nejčastější úkony pracovníků v roce 2010 patřil kontakt s klienty na téma rodina, práce, vrstevnická skupina,
partner, drogy a alkohol. Práce ve skupině se účastnili klienti 1258x, situační intervence se týkaly 698 klientů, byl
poskytnut informační servis, individuální plán se s klientem domlouval 184x, sociální poradenství bylo poskytnuto
67x, s institucí jednali ku prospěchu klienta pracovníci 8x, 5x doprovázeli klienta do jiných institucí a 2x nastala
v KK krizová intervence.
Do Miniškoličky se chodilo doučovat 15 klientů /v roce 2009 to bylo 13 klientů/. Pomoc v Krizové poradně
vyhledalo 44 klientů, což je o 14 více než v roce 2009.
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Další zařízení sociálních 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 2010 využilo celkem 96 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. 6 měsíců a v roce 2010 byla služba poskytnuta 59 uživatelům.
Azylový dům
Sídlo Kopřivnice, Horní 1114
Vedoucí AD - Anežka Fabiánová
Kapacita zařízení je 20 míst - 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 2010 byla kapacita Azylového domu
využita na 96,5 %. K 31. 12. 2010 bylo evidováno celkem 6 neuspokojených žádostí o ubytování v azylovém
domě.
Noclehárna
V noclehárně 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 2010 využívání z 57 % a evidujeme
2 odmítnuté žadatele o službu v noclehárně.
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 2010 navštěvovalo denní centrum
24 uživatelů.
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Aktivity Kopretiny:

společenské, kulturní, sportovní, rehabilitační zázemí,
pracovní terapie: dílna tkalcovská, košíkářská, stolařská, ruční práce,
taneční terapie, hipoterapie, plavání.
Cílem této sociální služby je hlavně pomoc a podpora při začleňování do společnosti. Zařízení nabízí uživatelům
individuálně zajišťovanou podporu a pomoc tak, aby byli schopni žít samostatný a plnohodnotný život v rámci své
stávající rodiny, popřípadě samostatně mimo rodinu s určitou podporou.
Nestátní zařízení soc. 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. 2010 využilo služeb Domova SALUS celkem 102 osob.

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.
V roce 2010 využilo služeb Charity 32 uživatelů z Kopřivnice.
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 2010
navštívilo poradnu přes 800 klientů, kteří vznesli více jak 900 dotazů.
Mgr. Richard Pešat – vedoucí detašovaného pracoviště
Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
Telefon/fax: 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
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 (Environmental 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 2010, dotýkající se území města
Koncepce (plán)
Oznamovatel
Projekt změn Technického muzea TATRA
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Kopřivnice – rozšíření budovy 4 fy Brose
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Regionální inovační strategie rozvoje
Ministerstvo životního prostředí
Moravskoslezského kraje na léta 2009-2016

Informačně osvětový systém o životním prostředí v Kopřivnici
Odbor životního prostředí zahájil koncem roku 2008 provoz Informačně osvětového systému o životním prostředí
v Kopřivnici. Prostřednictvím webových stránek věnovaných čistě problematice životního prostředí informuje
odbor o aktualitách, nejrůznějších aktivitách v oblasti jednotlivých složek životního prostředí. Systém je dostupný
na adrese zivotniprostredi.koprivnice.org.
Projekt elektronického publikování zpráv o stavu ŽP
V průběhu roku 2010 se město Kopřivnice zapojilo společně s městy Vrchlabí a Svitavy do projektu Metodika
elektronického publikování zpráv o stavu životního prostředí měst, který organizovalo občanské sdružení TIMUR
(Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj). Cílem projektu bylo vytvořit ve spolupráci se zástupci měst,
Ministerstva životního prostředí a dalších odborníků (CENIA ad.) metodiku pro elektronické publikování zpráv
o stavu životního prostředí měst a tuto metodiku otestovat ve třech pilotních městech. Hlavním výstupem projektu
se stala metodika, která je distribuována do všech obcí 3. stupně v ČR a vzorové internetové prezentace zpráv
o stavu životního prostředí měst Svitavy, Vrchlabí a Kopřivnice.
Soutěž Zelená informacím
Město Kopřivnice se zúčastnilo nultého ročníku celostátní soutěže Zelená informacím za nejlépe pojatou
prezentaci o životním prostředí na internetových stránkách měst. Kopřivnice je jediným městem v republice, které
má svůj vlastní web věnovaný životnímu prostředí a hodnotitelská komise ji přiřkla desátou příčku z 280 měst nad
pět tisíc obyvatel z celé republiky, vyjma Prahy a Brna. Weby měst byly hodnoceny na základně osmi kritérií,
hodnotila se například přehlednost a grafická úprava celkové prezentace, aktuálnost obsahu prezentovaných
informací, jejich rozsah, kvalita a struktura. Soutěž probíhala v rámci projektu TIMUR „Elektronické publikování
zpráv o stavu životního prostředí“ za podpory Ministerstva životního prostředí.
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Ovzduší
1. Kvalita ovzduší
Monitoring ovzduší
Stav znečištění ovzduší je na území České republiky sledován Českým hydrometeorologickým ústavem právnickou osobou zřízenou Ministerstvem životního prostředí. Monitoring kvality ovzduší byl do roku 2003
prováděn i v místní části Lubina. V rámci redukce sítě měřících stanic v ČR byl zrušen.
V roce 2009 byla kvalita ovzduší v Kopřivnice měřena prostřednictvím manuálního analyzátoru – vzorkovače
Leckel MVS6. V březnu 2010 obdrželo město Kopřivnice vyhodnocení výsledů z tohoto ročního měření. Výsledky
potvrdily zhoršenou kvalitu ovzduší. 24 hodinový imisní limit pro suspendované částice PM10 (prašný aerosol) je
50 µg/m3, povolený počet překročení limitu během roku je 35. V Kopřivnici byl tento limit překročen 41krát.
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 pro celé správní území Kopřivnice, jako obce s rozšířenou působností (ORP). 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 r. 2010 na území ORP 60 provozovatelů
středních ZZO (provozujících na 200 nejrůznějších zdrojů znečišťování ovzduší) a 29 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 GalvanKO, s. r. o.). Za rok 2010 byly vyměřeny
poplatky provozovatelům malých ZZO ve výši 215 500 Kč a provozovatelům středních ZZO ve výši 51 600 Kč.
Poplatky za střední ZZO jsou příjmem Státního fondu životního prostředí, poplatky vyměřené malým ZZO
příjmem města nebo obce, na jejímž území leží.

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 2010 bylo na území města Kopřivnice a místních částí Lubiny, Vlčovice a Mniší vyprodukováno a svezeno
celkem 7 688,758 t odpadu, z toho 13,88 t odpadu nebezpečného (N).
Ostatní odpad (O) nevhodný k využití je odvážen na řízenou skládku odpadů společnosti SKLADEKO, s. r. o.,
Staříč. Tříděný odpad je předáván k využití zpracovatelům jednotlivých druhů odpadů jako tzv. druhotná surovina.
Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) a odpad ze zeleně je předáván na kompostárnu Točna
v Příboře.
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Přehled odpadů vyprodukovaných na území města Kopřivnice v letech 2006-2010
Množství (t)
Druh odpadu
Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010
Směsný komunální odpad
4 650,10
4 768,50
4 732,35
4 162,40 3 934,600
Objemný odpad
337,50
564,00
555,50
618,70
705,800
Odpad ze zeleně
610,80
721,00
791,60
832,99
97,300
BRKO
530,42
472,89
776,660
Smetky z ulic
88,60
105,00
85,10
184,34
356,060
Stavební odpad
46,30
66,20
107,90
73,00
0,589
Tříděný odpad
568,90
675,00
1 678,83
1 218,60 1 723,533
Nebezpečný odpad
34,30
19,70
20,30
23,66
13,880
Ostatní odpad
195,10
185,90
93,79
60,69
80,336
Celkem
6 531,60
7 099,60
8 595,79
7647,27 7 688,758

Množství (t)

Celkové množství vyprodukovaného komunálního odpadu v
jednotlivých letech
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Nebezpečný odpad
Občané města Kopřivnice a místních částí mohou odevzdat nebezpečné odpady na sběrném dvoře, který mají
k dispozici denně kromě neděle a svátků nebo v pojízdné sběrně.
Svoz nebezpečných odpadů pojízdnou sběrnou se v roce 2010 uskutečnil v období od 24. 4. do 21. 5. Občané
tak odevzdali 1,759 t nebezpečných odpadů. Na sběrném dvoře bylo odevzdáno 12,121 t nebezpečných odpadů
s jednou či více nebezpečnými vlastnostmi. Shromážděný nebezpečný odpad je pak průběžně předáván k využití
nebo odstranění osobám s příslušným oprávněním.

Celkové množství NO

Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010
34,3
19,7
20,3
23,66
13,88
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Vývoj produkce celkového množství NO v Kopřivnici
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Velkoobjemový odpad
Současně se svozem objemného odpadu je 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 2010 takto na sběrný
dvůr dovezeno 705,8 t objemného odpadu.
Tříděný odpad
Využitelný odpad jako sklo, papír, plast a nápojový karton odkládali občané v roce 2010 do 378 (r. 2009 – 368)
barevně odlišených nádob o objemu 1 100 litrů a 2 (r. 2009 – 35) zvonů. Během roku bylo vyvezeno 13 408 kusů
nádob a 12 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 2010
systémem pytlového sběru sesbíráno 22,014 t plastového odpadu.

Komodita
Plast
Papír
Sklo
Kov
Kompozitní obaly *
Celkem

Množství a složení vytříděného odpadu
Množství (t)
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
135,1
225,4
191,4
17,0
551,9

155,9
312,2
191,3
15,6
675,0

169,077
409,583
208,866
891,300
21,593
1 700,420

* kompozitnmií obaly jsou nápojové kartony
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173,803
295,153
215,922
531,296
2,421
1218,595

Rok 2010
203,584
351,794
198,826
966,846
2,483
1 723,533

Celkové množství vytříděného odpadu v Kopřivnici
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Nepovolené skládky odpadů
V roce 2010 bylo na území Kopřivnice a místních částí odstraněno 21 nepovolených skládek, z nichž bylo
svezeno celkem 20,436 t odpadu. Celkové náklady na odstranění činily 86 036 Kč. Nejvíce odpadů bylo
odváženo především od lokalit Lubina u mostu, Kopřivnice, ul. Dělnická a ul. Panská u sběrného dvora.
Zakládání nepovolených skládek fyzickými osobami řeší odbor životního prostředí jako přestupky proti veřejnému
pořádku. V roce 2010 to bylo 65 přestupků, za něž byly uděleny pokuty v celkové výši 40 800 Kč.
Nejčastěji odstraňovaný druh odpadu
Asfaltová lepenka obsahující dehet
Pneumatiky
Směsný stavební a demoliční odpad
Objemný odpad
Obaly obsahující zbytky NO
Stavební materiál obsahující azbest
Barvy , tisk. barvy, lepidla, prysk.
Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
Vyřazená elektrická a elektronická zařízení
Oleje a tuky
Rozpouštědla
Absorpční činidla, filtrační materiály
Pesticidy
Detergenty obsahující nebezpečný odpad
Celkem

Množství v kg
726,0
1 969,5
1 117,0
14 826,0
107,0
1 062,0
191,0
94,0
220,0
45,0
35,0
25,0
12,0
7,0
20 436,5

Pro monitorování vzniku nepovolených skládek odpadu a odhalování jejich původců pořídilo město v roce 2009
kamerový systém.
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Biologicky rozložitelný komunální odpad
Systém sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) probíhal v roce 2010 ve spolupráci s firmou
SLUMEKO, s. r. o.. 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 36 stanovištích od pátku do pondělí s četností svozu 1 x za 3 týdny (každý týden 12
stanovišť). Svoz probíhal od 2. 4. do 15. 11. 2010.
Čistota sbíraných odpadů byla velmi dobrá a tím vyhovující pro další zpracování BRKO na kompostárně. Celkem
bylo vysbíráno 715,25 t bioodpadů. Z toho přímo na kompostárnu (mimo tento systém) dovezli občané města
celkem 61,41 t.

Množství BRKO svezeného v rámci jednotlivých měsíců
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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.

Školní rok
Množství (kg)

Množství vysbíraných baterií ve školním roce
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
430
190
140
181

2009/2010
407,5

Likvidace autovraků ve městě
Město Kopřivnice organizuje v rámci Dne Země a Evropského dne bez aut pro majitele nepojízdných aut likvidaci
autovraků. Ti tak mají již šestým rokem možnost zbavit se zdarma vraků včetně odtahu na autovrakoviště. Při
obou akcích bylo odstraněno celkem 42 nepojízdných vozidel. Protože ne všichni vlastníci autovraků této
možnosti využívají, musí odbor životního prostředí postupovat v ostatních případech podle platné legislativy.
V rámci výkonu státní správy bylo v průběhu roku řešeno na odboru životního prostředí cca 100 autovraků.
Téměř všechna vozidla však jejich majitelé po zaslání výzvy k odstranění vozidla odvezli. Město odstranilo
3 vozidla. V současné době je evidováno cca 10 automobilů, které prochází procesem od výzvy k odstranění až
po ekologickou likvidaci.
V přestupkovém řízení nebyl v roce 2010 řešen žádný přestupek.
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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

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.
Orgán odpadového hospodářství vydává formou rozhodnutí souhlasy k nakládání s nebezpečným odpadem
a ke společnému shromažďování odpadů (58 rozhodnutí), dále jako dotčený správní úřad dává vyjádření
k navrhovaným záměrům (304 vyjádření), zpracovává hlášení o produkcí odpadů podnikatelů (209 hlášení), vede
evidenci přepravy nebezpečných odpadů (1 433) atd. V roce 2010 bylo zahájeno 12 správních řízení za porušení
povinností původců odpadů stanovených zákonem o odpadech.
3. Projekt Lokalizace a charakteristika starých ekologických zátěží
V polovině dubna 2010 zahájil vítěz veřejné zakázky – sdružení firem pod vedením společnosti Vodní zdroje
Ekomonitor Chrudim práce na tomto projektu. Po zpracování prováděcí dokumentace byly provedeny
geofyzikální práce (magnetometre, reflexní seizmika a odporová tomografie), jejichž cílem bylo přesně vymezit
umístění, plošný rozsah, mocnost a charakter sládkovaného materiálu. Bylo zjištěno, že v dokumentaci
vymezené lokality U Benčáku a Pod břehem (naproti bývalé skládce odpadů a. s. Tatra ve Vlčovicích) se nachází
dále od předpokládaného místa.
Výsledky geofyziky se staly důležitým ukazatelem pro vrtné práce. Vrtné práce a odběry vzorků probíhaly na
všech 10 lokalitách od října 2010 do konce roku. Bylo provedeno 161 ks vrtů s celkovou metráží 838 bm
(běžných metrů), z toho 119 ks strojních a 7 ručních sond, které byly poté zlikvidovány a 35 ks vystrojených
hydrogeologických vrtů. Celkem bylo odebráno 412 ks vzorků, které byly vyhodnocovány v několika
certifikovaných laboratořích. Laboratorní výsledky a informace z vrtů jsou podkladovým materiálem pro
zpracování analýz rizika jednotlivých skládek.

Vodní hospodářství a ochrana vod
1. 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 2010 byla
provedena výměna výdřevy na všech stavidlech na mlýnském náhonu ve Vlčovicích. Po povodňových průtocích
byl strojně odstraněn sediment z koryta náhonu ve Vlčovicích v množství asi 15 m3.
V okolí mlýnského náhonu v Lubině byla provedena prořezávka dřevin z průtočného profilu a místní odstranění
betonového opevnění z profilu toku.
Na horním toku Kopřivničky a jejích přítocích byly provedeny nezbytné opravy jednotlivých spádových stupňů
poškozených průchodem vody při vysokých vodních stavech po přívalových deštích. Byl vyčištěn lapač splavenin
nad koupalištěm, cca 20 m3 sedimentu bylo strojně odtěženo a odvezeno ke konečnému uložení.
Břehové plochy kolem vodní nádrže Šostýn byly posečeny, pravidelně je prováděn sběr a odvoz komunálních
odpadů z okolí nádrže.
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2. Odkanalizování místní části Lubina
V roce 2010 pokračovala činnost Svazku obcí regionu Novojičínsko, jehož je Kopřivnice členem, 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 místní části Lubina bude vybudována
oddílná kanalizační sít. Přípravou investiční akce se zabývá především odbor rozvoje města.
3. Povodně - protipovodňová ochrana
V květnu 2010 byly na vodním toku Lubina dosaženy povodňové stavy. Ve dnech 16.-18. 5. byl opakovaně ve
Vlčovicích dosažen III. stupeň povodňové aktivity (SPA). Povodňové škody v Kopřivnici byly odhadnuty na 5,3
mil. Kč. Květnová povodeň byla způsobena dlouhotrvajícími vydatnými dešťovými srážkami téměř od počátku
měsíce. Vzhledem k vysokému nasycení povodí předcházejícími srážkami a velmi vydatnými srážkami ve dnech
16., 17. a 18. května došlo postupně v povodí horních toků Lubiny a Tichávky k naplnění koryt vodních toků a
následně k vybřežování vody mimo koryta vodních toků. Srážkový úhrn na srážkoměrné stanici ve Vlčovicích byl
v pondělí 17. 5. 78 mm (78 litrů na 1m2) a následně 18. 5. 65 mm. Jen v těchto dvou dnech napršelo 143 mm,
což představuje množství, které naprší v průměru za dva měsíce!! Vydatným dešťovým srážkám byly vystaveny
celé Beskydy a Javorníky. Charakter dešťových srážek v květnu byl však jiný než při extrémních krátkodobých
přívalových srážkách v loňském roce. Z tohoto důvodu byl i jiný nástup povodňové vlny a délka trvání
povodňového stavu. Hladiny ve vodních tocích stoupaly pomaleji, zvýšené průtoky trvaly po delší dobu, vodní tok
Lubina dosáhl III. SPA během povodně opakovaně 3 x. Letošní situace byla lépe čitelná a předpověditelná, bylo
rovněž více času na práce ke zmírnění následků povodně. Předpovědní povodňová služba ČHMÚ vydala
s předstihem několik varování na vysoké úhrny dešťových srážek a s tím spojená rizika povodňových stavů. Při
letošní povodni lépe fungovala předpovědní služba zajišťovaná ČHMÚ a hlásná služba zajišťovaná hlídkami MP.
Poprvé bylo možno využít i protipovodňovou kameru sledující hladinu vodního toku Lubina ve Vlčovicích. Lépe
fungovala síť mobilních operátorů.
Na základě zkušeností z předchozích povodňových stavů měly jednotlivé hasičské zbrojnice již připraveny pytle
s pískem, které pak byly předem rozmísťovány na vytipované nebezpečné lokality a dle momentální potřeby.
Bylo zaplaveno několik nemovitostí, které se nacházejí v záplavovém území vodního toku Lubina. Znovu bylo
v praxi ověřeno jako nevhodné a nebezpečné umístění staveb ve stanoveném záplavovém území. Z toho plyne:
• nepovolovat v aktivní záplavové zóně vodních toků žádné stavby mimo stavby vodních děl na ochranu
před povodněmi,
• neumísťovat žádné další novostavby v záplavovém území Q100 vodních toků.
Velmi účelným se jeví vyčlenění území ke zpomalení postupu povodňové vlny (princip podržet vodu tam, kde
spadla) v územních plánech obcí (pro rozlivy vod do luk, lesů a na pozemky, kde nedojde k významným škodám
na majetku). Naopak nevhodným ohrazováním vodních toků dochází ke zvýšeným škodám níže po proudu
vodního toku. Je také nutno zachovávat a zlepšovat retenční schopnost krajiny, nezastavovat zemědělskou půdu,
zvýšit podíl lesních ploch v horních částech povodí, vhodným hospodařením na zemědělských pozemcích zvýšit
schopnost zadržet vodu a snížit odnos zemědělské půdy.
Je nutno provádět základní údržbu koryt vodních toků. Tato činnost je v kompetenci státních podniků povodí.
Na území obce s rozšířenou působností (ORP) Kopřivnice je to především Povodí Odry, s. p. V místech, kde
rozliv může působit materiální škody na obytných budovách a dalším majetku, provádět odtěžování nánosů pro
udržení kapacity koryt vodních toků, provádět udržovací práce na pobřežní zeleni tak, aby spadlé stromy
nebránily průchodu velkých vod.
V roce 2010 je budován na řece Lubině, konkrétně na mostu do místní části Mniší měrný profil, který bude měřit
výšku hladiny a průtok vody ve vodním toku.
Pracovní skupina protipovodňové prevence
V červnu 2010 projednala rada města Zprávu o vyhodnocení povodně v květnu 2010. Závěry a zkušenosti z této
povodně vedly ke zpracování návrhu protipovodňových opatření. K přijímání opatření směřujících k eliminaci
povodňových škod, zpracovávání návrhů plánů protipovodňových opatření a rozvojových záměrů byla zřízena
pracovní skupina protipovodňové prevence. Pracovní skupina zpracovala a předložila radě města ke schválení
zásobník všech akcí a návrh akčního plánu protipovodňových opatření na rok 2011.
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4. Státní správa
Státní správu vodoprávního úřadu vykonávali v roce 2010 tři pracovníci. Vodoprávní úřad vykonává činnosti dle
zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Nosnou části
státní správy je vedení vodoprávních řízení a vydávání správních rozhodnutí, především povolení ke stavbám
vodních děl a povolení k nakládání s vodami, vydávání povolení k vypouštění odpadních vod, k odběrům vod
z vod povrchových a podzemních pro celé správní území Kopřivnice ORP.
V roce 2010 bylo vydáno 201 vodoprávních rozhodnutí, 67 kolaudačních souhlasů k užívání vodních děl.
Vodoprávní úřad dále posuzoval a vyjadřoval se k 303 záměrům doložených projektovou dokumentací, které
se dotýkají zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách.
Bylo povoleno např. 40 staveb čistíren odpadních vod, vsakovací zařízení pro dešťové vody Leteckého Cargo
v blízkosti letiště Leoše Janáčka v Mošnově, kolaudována dokončená přeložka vodního toku Albrechtičský potok
v Průmyslové zóně Mošnov. Ke konci roku 2010 byla prověřována situace ve všech obcích ORP v oblasti
vypouštění odpadních vod z obecních kanalizací do vod povrchových a vydávána nová povolení k nakládání
s vodami. Byla povolena stavba „Odkanalizování Štramberka lokality Kozina“ v rámci které byla vybudována
kanalizace odvádějící odpadní vody na koncovou ČOV Štramberk – Kozina.
Havárie
V roce 2010 vyjížděli pracovníci zajišťující havarijní službu k sedmi ohlášeným případům, při kterých došlo nebo
potencionálně mohlo dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod.
Havarijní služba je zajišťována od roku 2003 na základě zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
určenými pracovníky odboru životního prostředí a krizovým koordinátorem. Havarijní služba představuje
nepřetržitou 24hodinovou pohotovost v průběhu celého roku, včetně státních svátků, sobot a nedělí. Povinnosti
vyplývající z této služby jsou:
• být kdykoli k dispozici a neprodleně se dostavit na místo ohlášené havárie na vodách a to kdekoli ve
správním území ORP,
• 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.
Havárie řešené pracovníky odboru
1. Havarijní stav způsobený stavbou dešťové kanalizace v Průmyslové zóně Ostrava – Mošnov. Nevhodně
použitým zásypovým materiálem při výstavbě kanalizace (vysokopecní struska) v délce několika km
vytéká z dešťové kanalizace do vodního toku Lubina voda s pH 10,5 – 12,0. Tento stav trvá již od druhé
poloviny roku 2009. Vodoprávní úřad společně s ČIŽP a Povodím Odry, s. p., sledoval situaci průběžně
celý rok a přijímal jednotlivá opatření k nápravě a zajištění monitoringu. Kromě toho jsou zajišťovány
a opatřovány skutečnosti a důkazy s cílem zjištění míry zavinění a vlivu havárie na životní prostředí.
Situace je velmi složitá a řešení havárie finančně velmi náročné. Viníkem je investor dešťové kanalizace
Statutární město Ostrava.
2. Znečištění vodního toku Sýkoreček odpadními vodami vypouštěnými z ČOV Komterm, a. s. Odpadní
vody obsahující tenzidy (látky způsobující pěnivost) způsobily vytvoření vysoké pěny na vodním toku
v celé délce až po soutok s Lubinou. Situace byla řešena zachycováním pěny nornými stěnami
a aplikací přípravku proti pěnivosti. Bylo zjištěno několik producentů odpadních vod v areálu TATRY, a.
s., kteří používali nevhodná odmašťovadla.
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3. Řešeno nepovolené vypouštění závadných látek (výpalků) z pálenice ovocných kvasů ve Štramberku do
blízkého vodního toku Bařinka. Viník byl jednoznačně identifikován, byla udělena sankce a nařízena
opatření k zamezení opakování situace.
4. Při dopravní nehodě osobního automobilu došlo ke znečištění půdy a ohrožení podzemních vod na
zahradě rodinného domu v Lubině. Vodoprávní úřad nařídil sanaci území, kterou provedla odborná firma
Ekoaqua Ostrava. Náklady na tuto činnost byly hrazeny z pojistky řidiče automobilu.
5. V dubnu a květnu 2010 došlo opakovaně ke znečištění mlýnského náhonu v Příboře ropnou látkou
(letecký olej). Ropná látka vytékala z dešťové kanalizace uložené pod rychlostní komunikací R 48 Nový
Jičín – Frýdek-Místek. Sanační zákrok prováděla Ekoaqua Ostrava. Řešení vzniklé situace, hledání
zdroje znečištění a viníka probíhalo za spoluúčasti města Příbora, Policie ČR, Ředitelství silnic a dálnic
a Povodí Odry s.p. Bohužel, přes značné úsilí všech, původce havárie ani místo, odkud byla ropná látka
do kanalizace vypouštěna, se zjistit nepodařilo. Veškeré náklady na likvidaci havárie ve výši téměř 140
tis. Kč byly hrazeny z rozpočtu města Kopřivnice. Částka byla následně v souladu s příslušnými zákony
získána zpět od Moravskoslezského kraje.
6. V září 2010 byla při sečení trávy poškozena hydraulika na traktoru a došlo k úniku hydraulického oleje.
Vlivem špatně provedeného zajištění porušené hadice unikl při přepravě vozidla do servisu na vozovku
olej v délce cca 2,0 km. Sanaci oleje prováděl HZS Kopřivnice a následné čištění komunikace zajistila
společnost SLUMEKO, s. r. o.
7. V říjnu 2010 se na ČOV Komterm, a. s. dostaly z kanalizace TATRY, a. s. odpadní vody s obsahem
kyanidů. Obsluha ČOV zajistila jejich zachycení a degradaci, vodní tok Sykoreček znečištěn nebyl.
Původce potencionální havárie na vodách se nepodařilo zjistit. Kyanidy byly potvrzeny na více místech
rozsáhlé kanalizační sítě a rovněž na Betonárce v Kopřivnici. Při následné kontrole na betonárce byla
nařízena nápravná opatření včetně zpracování havarijního plánu, který byl poté schválen vodoprávním
úřadem.
Zajišťování havarijní služby úředníky MÚ obcí s rozšířenou působností, řízení zásahu v místě havárie spojené
s povinností řídit pracovníky specializovaných sanačních firem a profesionály z HZS je složité.
V případě, kdy se nepodaří zjistit viníka havárie, jdou finanční náklady na provedený sanační zásah na účet obce
s rozšířenou působností. Jejich získání zpět z finanční rezervy zřízené pro tento účel krajským úřadem je složitá
cesta vyžadující doložení řady podkladů.
Podle našeho názoru by tuto službu měli zajišťovat odborně zdatní pracovníci s nepřetržitou pracovní dobou
(integrovaný záchranný systém, správci vodních toků nebo ČIŽP), nikoliv úředníci městských úřadů.

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

2001
49 185

2002
64 404

Množství půdy trvale odňaté ze ZPF
2003
2004
2005
2006
2007
12 549 65 511 72 754 57 977 13 005
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2008
40 668

2009
2010
70 296 20 074

V průběhu roku bylo celkem odňato:
• pro bytovou výstavbu
5 975 m2
• pro dopravu a sítě
4 566 m2
• pro průmyslovou výstavbu
255 m2
• pro rekreaci a sport
70 m2
• pro ostatní účely
9 208 m2
Z celkového množství půdy odňaté za rok 2010 ze ZPF bylo na území města Kopřivnice a místních částí odňato
10 433 m2 zemědělské půdy. Výše odvodů za odnětí půdy ze ZPF činila celkem 2 743 125 Kč. Šedesát procent
z této částky je příjmem Státního fondu životního prostředí, čtyřicet procent příjmem rozpočtu města.
Městský úřad Kopřivnice, jako pověřený obecní úřad, vydal v roce 2010 dle zákona o ochraně ZPF 18 souhlasů
s návrhem tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí.

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.
Útlum zemědělské výroby a snižování počtu zemědělsky využívaných ploch přináší do krajiny negativní prvky.
Jedním z nich je zvyšující se množství ploch, které nikdo neudržuje, bují tam plevel, který se následně šíří
i na pozemky udržované. Nekontrolovaný výskyt a šíření plevelů může ohrožovat životní prostředí, zdraví lidí
či zvířat, a je tedy nutno tento nešvar potlačovat. V průběhu roku 2010 bylo provedeno šetření na 10 pozemcích
ve vlastnictví fyzických osob a na 2 pozemcích ve vlastnictví právnických osob. Vlastníci zaplevelených pozemků
jsou orgánem rostlinolékařské péče písemně vyzýváni, aby vhodným způsobem, např. sečením, plevel
ve stanoveném termínu odstranili. Vzhledem k tomu, že jsou termíny stanovené k ošetření pozemků 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 městských lesů.
Těžba a prodej dříví
V roce 2010 bylo vytěženo celkem 1 335,06 m3 dříví, z toho těžbou nahodilou 599,02 m3 dříví (vývraty, souše,
kůrovec, václavka, sníh, námraza). Předmýtní úmyslná těžba v porostech do 40 let věku byla provedena
v objemu 39 m3. V porostech nad 40 let v objemu 540,18 m3 těžba mýtní úmyslná v objemu 156,86 m3. Sumární
evidence vytěženého dříví v jednotlivých porostních skupinách je vedena v evidenční části hospodářské knihy,
která je trvale uložena u lesního hospodáře.
Výchova lesních porostů
Výchova lesních porostů byla provedena předmýtními úmyslnými těžbami do 40-ti let věku na ploše 1,13 ha.
Mimo plán byl proveden výřez nežádoucích dřevin (břízy, vrby, jeřábu, apod.) v mladých porostních skupinách do
věku 15 let na ploše 1,6 ha.
Zalesňování
Celková plocha k zalesňování činila 0,83 ha, z toho na ploše 0,63 ha bylo provedeno první zalesnění po mýtní
a nahodilé těžbě. Na ploše 0,21 ha bylo provedeno opakované zalesnění a doplnění sazenic uhynulých
a poškozených v minulých letech. Celkem bylo vysazeno 6 050 ks sazenic, z toho1 250 ks smrku ztepilého,
4 800 ks buku lesního.
V plantáži vánočních stromků bylo zalesněno 500 ks sazenic, 300 ks jedle bělokoré a 200 ks borovice černé.
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2. Státní správa
Od roku 2003 vykonává Městský úřad Kopřivnice státní správu lesů na území obce s rozšířenou působností
(ORP). 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 města Kopřivnice
Správní obvod ORP

2006

2007

2008

644
1 812

1 790
3 145

4 552
4 552

2009
0
675

2010
105
8

Již několik let dochází k silnému napadení dospělých porostů se zastoupením smrku lýkožroutem smrkovým. Ve
srovnání s rokem 2009 nedošlo v roce 2010 k dalšímu nárůstu škod, avšak ani k významnějšímu poklesu.
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. 2010 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 2010 se tato přehlídka uskutečnila
od 27. dubna do 15. května 2010.

Veřejná zeleň
1. Kácení dřevin
Jednou z důležitých činností správy zeleně je plánování a zajišťování kácení dřevin ve městě. V roce 2010 bylo
na pozemcích ve vlastnictví města Kopřivnice odstraněno celkem 227 ks stromů (o 84 kusů méně než v r. 2009),
15 ks solitérních keřů a 100 m² keřů rostoucích ve skupinách. V tabulkách je uveden jejich přehled, důvody ke
kácení a druhové složení.
Celkový přehled
Drnholec
Mniší
n. Lubinou
5
7
1
6

Celkový
součet
Strom listnatý
119
6
11
148
Strom jehličnatý
72
79
100 m²
100 m²
Keř listnatý
+14 ks
+ 14 ks
Keř jehličnatý
1 ks
1 ks
Pozn.: V kácení jsou zahrnuty i dřeviny silně poškozené v důsledku extrémních povětrnostních podmínek (např.
silný vítr, sněhová kalamita,…)
Kopřivnice
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Větřkovice

Vlčovice

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

Důvody pro kácení - stromy
Drnholec
Kopřivnice
Mniší
Větřkovice
n. Lubinou
29
4
86
12
35
25

Kopřivnice
Suché
Kompoziční
Pěstební

Vlčovice

4
5

7

1

6

11

6

Důvody pro kácení - keře
Drnholec
Mniší
Větřkovice
n. Lubinou

Sorbus aucuparia
Tilia cordata
Betula pendula
Pinus nigra
Picea pungens
Populus nigra ´Italica´
Picea abies
Picea omorika
Thuja occidentalis
Tilia platyphyllos
Populus x canadensis
Acer platanoides
Salix alba
Acer pseudoplatanus
Pseudotsuga douglasii
Pinus strobus
Malus sp.
Larix decidua

Vlčovice

6
100 m²
9 ks

Druhová skladba kácených stromů
Drnholec n.
Český název Kopřivnice
Mniší Větřkovice Vlčovice
Lubinou
24
Jeřáb ptačí
14
1
6
Lípa srdčitá
9
1
6
Bříza bělokorá
12
4
Borovice černá
13
1
Smrk pichlavý
Topol černý
12
1
(vlašský topol)
11
Smrk ztepilý
10
Smrk omorika
10
Zerav západní
10
Lípa velkolistá
Topol
8
kanadský
8
Javor mléč
5
1
1
Vrba bílá
4
Javor klen
Douglaska
4
tisolistá
Borovice
4
vejmutovka
4
Jabloň
Modřín
4
opadavý
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115
12
35
32

Celkem

Latinský název

Celkový
součet
29

Celkový
součet
6
100 m²
9
100 m2
+ 15 ks

Celkový
součet
24
21
16
16
14
13
11
10
10
10
8
8
7
4
4
4
4
4

Prunus subhirtella
Acer negundo
Ostatní stromy do 3 kusů
Celkem

Třešeň
chloupkatá
Javor
jasanolistý

3

3

3

3

32
194

5

11

6

1
11

33
227

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 (OŽP). 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, s. r. o., pouze v ojedinělých případech pak odbor životního prostředí, správa zeleně. Pro srovnání,
v roce 2009 bylo z prodeje dřeva získáno do rozpočtu města 24 391 Kč bez DPH, v roce 2010 pak 63 153 Kč
bez DPH.
2. Výsadba zeleně
Správa zeleně plánuje a zajišťuje výsadbu nové zeleně ve městě a místních částech. V roce 2010 bylo na
pozemcích ve vlastnictví města Kopřivnice vysazeno celkem 50 ks vzrostlých stromů (se zemním balem nebo
airpot (vzdušný kontejner), obvod kmínku 12-14 cm/20-25 cm, výška jehličnatých stromů cca 250-400 cm),
620 ks keřů, 265 ks trvalek a 5 587 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 vhodnějších do městského prostředí. Keře byly
použity převážně listnaté (opadavé, stálezelené), v menší míře pak jehličnaté. Na jaře kvetoucí cibuloviny byly ve
větším množství vysazeny do travnatých ploch pod stromy v parku za kostelem. V případě výsadeb dřevin
a trvalek se jedná buď o provedení náhradních výsadeb za kácení nebo o samostatné akce.
Akce + Lokalita

Stromy
Keře (trvalky)
Investor - město Kopřivnice (OŽP)

Výsadba stromořadí na ulici Obránců míru

12

Dosadba stromořadí ve Vlčovicích

5

Výsadba živého plotu ve Vlčovicích

Výsadba 11 ks stromů v Kopřivnici

Stromy celkem
Keře celkem

150

11

Druh
Sorbust thuringiaca ´Fastigiata´
(jeřáb duryňský)
Aesculus x carnea ´Briotii´ (jírovec
červený)
Carpinus betulus (habr obecný)
1 ks Ginkgo biloba (jinan), 1 ks
Tsuga canadensis (jedlovec), 1 ks
Picea omorika (smrk), 1 ks Abies
concolor (jedle), 1 ks Sorbus aria
´Magnifica´ (jeřáb) 2 ks Prunus
cerasifera ´Nigra´ (myrobalán),
4 ks Prunus serrulata ´Accolade´
(třešeň)

28 ks

150 ks
Investor – město Kopřivnice (OMM), instituce, firmy, FO a PO
Prunus cerasifera ´Nigra´
Výsadba stromořadí u hotelu Tatra
4
(myrobalán třešňový)
Berberis thunbergii ´Atropurpurea´
Výsadba keřů na autobusovém nádraží a na
(dřišťál thunbergův), Spiraea x
4
80
hřbitově
cinerea ´Grefsheim´ (tavolník
popelavý)
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Výsadba stromů a keřů na ulici Štramberské

15

5 ks Amalanchier arborea ´Robin
Hill´(muchovník), 9 ks Acer
rubrum (javor červený), 1 ks
Prunus serrulata ´Amanogava´
(třešeň)

390

Stromy celkem
22 ks
Keře celkem
470 ks
Celkem na pozemcích města kopřivnice vysazeno - 50 ks stromů
Celkem na pozemcích města kopřivnice vysazeno - 620 ks keřů
Akce + Lokalita
Trvalky
Cibuloviny
Investor - město Kopřivnice (OŽP)
Výsadba cibul. v parku za kostelem

5 587

Druh
sněženky, narcisy,
šafrány, ladoňky

Investor – město Kopřivnice (OMM), instituce, firmy, FO a PO
Výsadba trvalek na ulici Štramberské
265
Celkem na pozemcích města Kopřivnice vysazeno - 265 ks trvalek
Celkem na pozemcích města Kopřivnice vysazeno - 5 587 ks cibulovin
Celková výše finančních prostředků investovaných v roce 2010 do zeleně (OŽP)
částka
251 930 Kč
Výsadba nové zeleně
88 120 Kč
Kácení a ořezy
12 157 Kč
Ostatní
4 000 Kč
Jmenovité akce
356
207 Kč
Součet
Díky hustému vedení inženýrských sítí na území Kopřivnice a z toho plynoucích limitů, je výsadba stromů značně
omezena. Tento problém se týká zejména rekonstrukce alejí podél cest. Na nižším počtu nových výsadeb se
podílí i snížené finanční prostředky pro správu a údržbu zeleně.

Přehled nejvýznamnějších akcí realizovaných v rámci správy a údržby zeleně – výsadby
•

•

•

VÝSADBA STROMOŘADÍ NA UL. OBRÁNCŮ MÍRU (náhradní výsadba za kácení 3 ks stromů v této
lokalitě), vysazeno celkem 12 ks stromů – Sorbus thuringiaca fastigiata (jeřáb duryňský), velikost
20/25 cm se zemním balem. V roce 2011 bude pod tímto stromořadím vysazen pás kvetoucích keřů
nebo trvalek.
VÝSADBA 11 KS STROMŮ V KOPŘIVNICI - Výsadba 1 ks Ginkgo biloba (jinan dvoulaločný), 1 ks
Tsuga canadensis (jedlovec kanadský), 1 ks Picea omorika (smrk omorika), 1 ks Abies concolor (jedle
ojíněná) v parku ul. Pionýrské, 1 ks Sorbus aria ´Magnifica´ (jeřáb muk) sídliště Alšova, 2 ks Prunus
cerasifera ´Nigra´ (myrobalán třešňový) u hotelu TATRA, 4 ks Prunus serrulata ´Accolade´ (višeň
pilovitá) v areálu MŠ Krátká a na ul. Čs. armády. Velikost stromů (obvod kmínku) 12/14 cm až 18/20 cm,
jehličnaté stromy výška 300-400 cm.
VÝSADBA ŽIVÉHO PLOTU VE VLČOVICÍCH – výsadba 150 ks Carpinus betulus (habr obecný) jako
tvarovaný živý plot kolem nového chodníku ve Vlčovicích. Živý plot se bude do budoucna udržovat na
výšku cca 1 m. Velikost sazenic při výsadbě 40/60 cm.
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3. Podněty občanů
Během roku 2010 bylo přijato celkem 17 podnětů občanů a 2 podněty institucí nebo firem k zeleni ve městě.
Ve většině případů se jednalo o ořez větví nebo kácení stromů v okolí bytových domů.
4. Správa a údržba veřejné zeleně v r. 2010 – 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 69 ha.

Ochrana přírody a krajiny
1. Ochrana přírody a krajiny
Lašská naučná stezka
Město zajišťuje pravidelnou údržbu kopřivnické části Lašské naučné stezky, která spojuje významná místa
v Kopřivnici a ve Štramberku. Údržba zahrnuje především výměnu rozbitých ochranných plexiskel a opravy
poškozených tabulí. Oproti roku 2009 se rozsah škod napáchaných vandaly snížil.
Údržba luk na Červeném kameni 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 s důsledným odstraňováním posečené
hmoty.
Náklady na údržbu luk činily v roce 2010 94 488 Kč, z toho 78 131 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 2010 to byla částka ve výši 10 tis. Kč.
Natura 2000
V okolí Kopřivnice byly v roce 2010 dvě oblasti (Červený kámen a Štramberk) vyhlášeny 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.
2. Státní správa
Městský úřad Kopřivnice zajišťuje pro celé správní území města Kopřivnice, jako obce s rozšířenou působností
(ORP) výkon státní správy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů.
Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les
Orgán ochrany přírody a krajiny evidoval a prošetřil v roce 2010 na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny 42 ks podaných oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les z celého území ORP především
z důvodu:
• akutního ohrožení zdraví a majetku,
• bezpečnosti či nutné prořezávky pod el. vedením, v blízkosti plynových a vodovodních zařízení,
u komunikací apod.).
Na základě podání žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb. bylo na území
Kopřivnice a v místních částech vydáno v roce 2010 64 rozhodnutí o povolení, příp. nepovolení kácení stromů.
Rozhodnutím bylo povoleno skácet celkem 322 ks dřevin a 666 m2 keřové plochy, z toho přímo na k. ú.
Kopřivnice 267 ks dřevin a 666 m2 keřové plochy. Náhradní výsadba za vzniklou ekologickou újmu zahrnuje 133
ks stromů a 1 060 ks keřů, přičemž další výsadba je plánována následně dle průběhu projektu Regenerace
sídliště Korej. Rozhodnutím nebylo povoleno skácení 27 ks dřevin.
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Nejrozsáhlejší zásahy do zeleně města Kopřivnice si dle rozhodnutí o kácení vydaných v roce 2010 vyžádaly,
případně vyžádají projekty:
• Revitalizace 1. úseku komunikace a přilehlých prostranství ulic Štramberská a Štefánikova (39 ks dřevin
a 100 m2 keřového porostu),
• stavby dle integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) JIH , veřejné prostranství (7 ks dřevin),
• v rámci projektu Regenerace sídliště Korej (pokud bude přiznána dotace z Operačního programu životní
prostředí) celková revitalizace (72 ks dřevin a 566 m2 keřového porostu).
Druhová skladba a počet kusů dřevin povolených ke kácení
na základě podané žádosti v roce 2010
k. ú.
k. ú.
k. ú.
Druh dřeviny
Kopřivnice
Lubina
Vlčovice
Lípa (Tilia sp.)
18
1
13
Jasan (Fraxinus sp.)
3
3
4
Dub (Quercus sp.)
1
0
0
Javor (Acer sp.)
14
1
1
Smrk (Picea sp.)
9
5
0
Borovice (Pinus sp.)
15
0
0
Bříza (Betula sp.)
16
3
0
Douglaska (Pseudotsuga sp.)
1
0
0
Topol (Populus sp.)
29
1
1
Vrba (Salix sp.)
15
3
2
Modřín (Larix sp.)
6
1
0
Jírovec (Aesculus sp.)
1
3
0
Ovocné dřeviny
9
1
0
Ostatní dřeviny
12
0
0
Celkem
149
22
21

k. ú.
Mniší
1
0
0
0
1
1
6
2
0
0
1
0
0
0
12

Další kácení si vyžádaly příp. vyžádají tři investiční záměry města
Druhová skladba a počet kusů dřevin povolených ke kácení
na základě podané žádosti v roce 2010 ve městě Kopřivnici
Rekonstrukce ulic
IPRM JIH
Regenerace zeleně
Druh dřeviny
Štefánikova
veřejné
sídliště Korej,
a Štramberská
prostranství
celková revitalizace
Lípa (Tilia sp.)
4
0
2
Střemcha (Prunus sp.)
2
0
14
Bříza (Betula sp.)
31
3
22
Modřín (Larix sp.)
0
1
7
Javor (Acer sp.)
0
0
6
Borovice (Pinus sp.)
2
1
3
Smrk (Picea sp.)
0
0
10
Jasan (Fraxinus sp.)
0
1
1
Topol (Populus sp.)
0
0
4
Další
0
1
3
Celkem
39
7
72
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Zásahy do významných krajinných prvků
V roce 2010 bylo vydáno 52 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. Mezi
významné posuzované záměry roku 2010 patřilo např. odtěžování bahnitých a štěrkových náplavů ve vodním
toku Sedlnice, protipovodňové úpravy koryta řeky Sedlnice v obci Ženklava, stavba fotovoltaické elektrárny
v prostoru lomu Kotouč apod. Dále bylo vydáno 8 závazných stanovisek k zásahu do krajinného rázu, kde
předmětem posuzování byly převážně záměry na výstavbu fotovoltaických elektráren.
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ŠKOLSTVÍ
Mateřské školy
Název, telefon
vedoucí učitelka
adresa

Počet
tříd

dětí

pedagogů

správních
zaměstnanců

Zaměření vzdělávací činnosti
Mateřské školy Kopřivnice – příspěvková organizace města, Sídlo: Krátká 1105
Ředitelka: Zdeňka Krišková – organizace sdružuje 9 pracovišť, Telefon: 556 813 305, 556 808 808
E-mailová adresa: zdenka.kriskova.ms-kratka@koprivnice.org, Internet: skolky.koprivnice.org
MŠ Jeřabinka
tel. 556 813 102
vedoucí učitelka
3
75
6
4,25
Bc. Věra Hanzlíková
Zdeňka Buriana 967
ms-jerabinka@koprivnice.org
Výchova ke zdravému způsobu života a zdravému životnímu stylu, uplatňování prvků Zdravé mateřské školy
a programu Začít spolu. Velký důraz je kladen na respektování osobnosti jednotlivých dětí. Prostředkem výchovy
je prožitkové učení.
MŠ Krátká
tel. 556 813 305
vedoucí učitelka
4
104
8
7,25
Bc. Hana Štrbáková
Krátká 1105
ms-kratka@koprivnice.org
Naším cílem je spokojené, samostatné a aktivní dítě, které je vedeno tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti,
bylo připravené se učit, vnímat své okolí a komunikovat s ním. V MŠ jsou třídy částečně smíšené – vytváříme tím
podnětné a bohaté vzdělávací prostředí, aby se dítě cítilo bezpečně, radostně a spokojeně. Dítě je chápáno jako
neopakovatelná, jedinečná osobnost, plně je respektována jeho individualita a potřeby.
Upřednostňujeme prožitkové učení. MŠ se opírá o dobrou spolupráci s rodinou.
MŠ Francouzská
tel. 556 821 328
Dana Lörinczová
4
109
8,5
4,5
Francouzská 1180
ms-francouzska@koprivnice.org
V MŠ se snaží o získávání srdce rodičů a dětí, o získání pocitu bezpečí a lásky v prostředí, kde dítě tráví největší
část dne. Důraz je kladen na osvojení základních hodnot, získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat
se jako samostatná bytost. MŠ se rovněž zabývá prevencí sociálně patologických jevů, uplatňuje prvky programu
Začít spolu. Umožňujeme integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
MŠ Pionýrská
tel. 556 812 416
Anna Dětská
3
76
6
4,25
Pionýrská 727
ms-pionyrska@koprivnice.org
Maximální uplatňování prožitkového a interaktivního učení, zaměření na tělesnou zdatnost, rozvíjení pohybových
dovedností a vedení ke zdravému životnímu stylu. V MŠ jsou věkově smíšené skupiny – důležité pro rozvoj
přátelských vztahů mezi dětmi, potlačování agrese, dodržování pravidel vzájemného soužití. Ve spolupráci s PPP
pečuje MŠ o nadané děti, zaměřuje se na logopedickou prevenci a grafomotoriku, na péči o děti šilhavé
a tupozraké - nabídka komplexní péče (spolupráce s MUDr. Ludvovou).
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MŠ Ignáce Šustaly
tel. 556 812 971
4,25
Soňa Miková
3
78
6
Ignáce Šustaly 1120
1,5*
ms-sustaly@koprivnice.org
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 komunikovat, spolupracovat, jednat samostatně, citlivě, s potřebným respektem
k druhým. Všechny činnosti v MŠ jsou hravé, děti se učí prožitkem a jako základ výchovy a vzdělávání
považujeme zdravé sebepojetí a spokojenost dítěte. K mateřské škole náleží dětské dopravní hřiště, které slouží
k výuce dopravní výchovy dětí mateřských škol a žáků základních škol.
*Správce dopravního hřiště a lektorka dopravního hřiště.
MŠ Záhumenní
tel. 556 812 735
Lenka Šafářová
3
78
6
4,25
Záhumenní 1148
ms-zahumenni@koprivnice.org
„ŠKOLA PRO RADOST“ Naše motto: „S kamarády nám jde všechno lépe!“
Pomocí zajímavých projektů (nejen pro děti, ale i pro rodiče) a poutavých učebních bloků vytváříme takové
zázemí, aby děti prožívaly každý den bezpečně, vyrovnaně, radostně a zajímavě společně s kamarády. Aby
v citlivé, pohodové a radostné atmosféře plné podnětů získaly pocit bezpečí, důvěry v lidi a svět kolem sebe.
Propagujeme uspokojování spontánních aktivit i dětských plánů a učení prožitkové, kooperativní, situační a
projektové. Naší prioritou je rozvoj komunikačních dovedností. Zavedením logopedické prevence v MŠ se hlavně
u mladších dětí tyto dovednosti velmi zlepšily. Naše školní zahrada Kamenný svět poskytuje dětem dostatek
možností pro hry na čerstvém vzduchu a nabízí pestré, zajímavé zábavné a také poučné činnosti a aktivity.
MŠ Česká
tel. 556 812 097
Hana Maková
3
75
6
4,25
Česká 549
ms-ceska@koprivnice.org
Cílem vzdělávání je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, seznámení se s přírodou
a světem kolem nás. Koncepce vychází z tématu – VODA (ať už jako voda sladká či moře, fauna, flóra, lidské
činnosti s vodou svázané.) Zaměřujeme se také na rozvoj a zdokonalování pohybových dovedností a schopností
dětí, na získávání základních poznatků a zkušeností o moři, rybníku, řece a života okolo nich. K tomu nám
napomáhá nově zrekonstruovaná zahrada s názvem Vodní svět, kterou plně využíváme k plnění našich cílů. MŠ
klade důraz také na ekologickou výchovu, jejím prostřednictvím posiluje v dětech ohleduplnost a odpovědnost
člověka k přírodě a k životnímu prostředí.Rozvíjíme 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.
MŠ Lubina
tel. 556 813 557
2
42
3
2,3
Ivana Rečková, Lubina 199
ms-lubina@koprivnice.org
V mateřské škole se snažíme vytvářet příjemnou atmosféru, pohodu a radostnou náladu. MŠ je umístěna
v klidném prostředí obce Lubiny a dětem je tak umožněn bezprostřední styk s přírodou a možnosti prožitkového
učení.
• Rozvíjíme dětskou osobnost prostřednictvím her
• Posilujeme zdraví, odolnost a zdravý způsob života
• Rozvíjíme partnerské vztahy s rodinou
• Vedeme k ochraně životního prostředí a spoluvytváříme živý svět lidí a přírody
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. MŠ využívá
poznatky programů Zdravá MŠ a Začít spolu a prvky tvořivé dramatiky.
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MŠ Mniší
tel. 556 810 558
Taťána Vítovcová
2
45
3
2,3
Mniší 132
ms-mnisi@koprivnice.org
V září 2010 byla v mateřské škole otevřena další třída, MŠ je nyní dvoutřídní. Vzdělávací program je plně
přizpůsoben nárokům dětí, nikdo není k ničemu nucen, přihlížíme k individuálním možnostem a schopnostem
dítěte a přispíváme k všestrannému rozvoji jeho osobnosti.Dáváme dětem možnost uplatnit se po svém – dětsky,
přirozeně a radostně.
Naše priorita – vychovávat děti veselé, zdravé, všestranně vzdělané a spokojené, to vše v úzké spolupráci
s rodiči.
Celkem
27
682
52,5
39,1

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. 556 810 172
reditel@zsalsova.cz
www.zsalsova.cz

Počet
zaměst.

Počet

30. 6.

1. 9.

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

žáci

žáci

ped.

ped.

471

464

38

34

žáků a tříd
k datu

10
+
exter. správce

třídy

třídy

exter.

22

21

0

0

žáci

žáci

ped.

ped.

501

476

38

38

třídy

třídy

exter.

exter.

22

20

0

0

žáci

žáci

ped.

ped.

390

364

28

27

třídy

třídy

exter.

exter.

18

18

0

0
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Zaměření školy
správa ŠJ

8

- sportovně orientované
třídy (plavání, lední hokej)

12

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

8

- rozšířená výuka jazyků,
7 informatiky a výpočetní
techniky

ZŠ 17. listopadu
Mgr. Jiří Stoško
17. listopadu 1225
tel. 556 812 566
stosko.zskop17@gmail.com
www.zskop17.cz

žáci

žáci

ped.

ped.

348

345

24

24

třídy

třídy

exter.

exter.

18

18

0

0

9

- informatika, nepovinné
předměty
14 - kopaná, volejbal
- školní sportovní klub
žurnalistika

2

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

1

- škola s úplným prvním
1 stupněm ZŠ, zaměření
všeobecné

4

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

4

- posláním školy je
speciálními vzdělávacími a
výchovnými prostředky
a metodami poskytnout
0
žákům s lehkým
a středně těžkým
mentálním postižením
základní vzdělání.

Příspěvkové organizace zřízené městem Kopřivnice – školy malotřídní
ZŠ Mniší
Mgr. Ivana Zdarsová
Mniší 66
tel. 556 812 013
tel. 774 912 013
zsmnisi@seznam.cz
www.zsmnisi.cz
ZŠ Lubina
Mgr. Ivana Davidová
Lubina 60
tel. 556 813 490
tel. 737 207 296
zslubina@centrum.cz
www.zskoprivnicelubina.skolniweb.cz

žáci

žáci

ped.

ped.

38

39

4

4

třídy

třídy

exter.

exter.

2

2

0

1

žáci

žáci

ped.

ped.

80

83

9

8

třídy

třídy

exter.

exter.

5

5

7

5

Školská právnická osoba zřízená Biskupstvím ostravsko – opavským
ZŠ sv. Zdislavy
Ing. Pavel Janek
Štefánikova 117
tel. 556 821 457
zdislava@zdislava.cz
www.zdislava.net

žáci

žáci

ped.

ped.

166

164

16

16

třídy

třídy

exter.

exter.

9

9

2

2

Příspěvková organizace zřízena Moravskoslezským krajem
Základní škola, Kopřivnice,
Štramberská 189, p.o.
Mgr. Aleš Čabla
Štramberská 189
tel. 556 813 175
733 616 654
skola@zspkoprivnice.cz
www.zspkoprivnice.skolniweb.cz

žáci

žáci

ped.

ped.

52

49

8

8

třídy

třídy

exter.

exter.

5

5

0

0
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ZŠ Štramberská - vzdělávací program:
22 980/97-22 a Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním
postižením – Škola pro život.
Žáci plní v devíti postupných ročnících základní povinnou školní docházku.
Pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků zpracovává škola ve spolupráci s rodiči žáků a se speciálně
pedagogickým centrem individuální vzdělávací plány.
Škola má povoleny tyto vzdělávací obory:
79-01-B/001 Pomocná škola – nejvyšší povolený počet žáků = 10 (dobíhající obor), délka vzdělávání: 10
roků 0 měsíců
79-01-B/01 Základní škola speciální - nejvyšší povolený počet žáků = 10, délka vzdělávání: 10 r. 0 měs.
79-01-C/001 Základní škola – nejvyšší povolený počet žáků = 100 (dobíhající obor), délka vzdělávání: 9 r. 0 měs.
79-01-C/01 Základní škola – nejvyšší povolený počet žáků = 100, délka vzdělávání: 9 r. 0 měs.
Příspěvková organizace zřízená Moravskoslezským krajem
- MŠ i ZŠ zaměřena
žáci žáci
ped.
ped.
ZŠ a MŠ Motýlek
individuálně na každého
Mgr. Dagmar Jančálková
žáka, poskytuje komplexní
43
39
36
36
Smetanova 1122
6
3 péči (logopedickou,
742 21 Kopřivnice
třídy třídy exter.
exter.
speciálně-pedagogickou,
tel. 556 810 242
rehabilitační) všem dětem
detske-centrum@nettle.cz
7
7
0
0
na vysoké úrovni
dětí dětí
60
70
Mateřská škola
třídy třídy
7
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, přís. organizace
Zřizovatel:
Ředitel:
Sídlo:
Kontakt:

Moravskoslezský kraj
Ing. Jaroslav Ponec
Husova 1302, 742 21 Kopřivnice,
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)
Ekonomika a podnikání ve 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 1/2010

k 31. 8. 2010*)
140
155
99
78
24
0
496
113
96
89
27
60
5
17
42
0
35
37
521

k 30. 9. 2010
113
125
93
90
22
27
470
114
105
87
25
68
8
26
40
0
17
41
531

1 017

1 001

96
35
29
16
176

113
85
41
18
257

1 193

1 258

Údaje o zaměstnancích VOŠ, SOŠ a SOU v roce 2010
Počet
Počet
Počet
pedagogických
externích
Počet zaměstnanců
správních
pracovníků
pedagogů
ve školní jídelně
zaměstnanců
30. 6.
1. 9.
30. 6.
1. 9.
114
111
1
1
32
7
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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:
Správní zaměstnanci:
Počet žáků celkem:

Petr Suttner
Obránců míru 892, 742 21 Kopřivnice
556 802 353
petr.suttner@cbox.cz
Šenov u Nového Jičína, Štramberk
2 obory - hudební 355, výtvarný 40
14
12
3
395

Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace
Ředitelka:
Sídlo:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Pobočky:

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,
Turistická stanová základna Kletné 64
Počet kroužků:
119 kroužků, počet členů 1 425
Počet zaměstnanců:
15 interních, 87 externích
Počet pořádaných akcí:
406 – účast 17 915 osob
Počet táborů:
28 – účast 996 osob
Počet pobytových akcí:
66 – účast 1 552 osob
Návštěvnost Mateřského centra Klokan za rok: 1 963 klientů
Počet soutěží MŠMT:
1 – účast 46 soutěžících
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Dětské zastupitelstvo
Koordinátor:
Počet členů:

David Monsport
12

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.
Již třetím rokem funguje zcela ojedinělý projekt v Moravskoslezském kraji a to je vysílání Junior televize. JTV
vysílá nejen na KTK ale v tomto roce i celoplošně v celé republice.

Občanská sdružení zabývající se mimoškolní činností
DĚTÍ A MLÁDEŽE
Pionýrská skupina Obránců míru
Vedoucí:
Božena Klimecká
Telefon:
556 49 29 29 do zaměstnání, mobil 606 445 245
E-mail:
pionyrkoprivnice@centrum.cz
Webové stránky:
www.koprivnice.pionyr.cz
Sídlo:
Francouzská 1197, Kopřivnice
Počet oddílů:
4
Počet členů:
102
Počet volnočasových klubů: 2
Počet letních táborů:
2 (Olbramkostel)
Junák-svaz skautů a skautek České republiky – středisko Kopřivnice
Vedoucí střediska:
Bc. Kryštof Hyvnar
Telefon:
736 457 121
E-mail:
khyvnar@seznam.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Marie Nováková, tajemník
Telefon:
774 847 158
E-mail:
marie.novakova@ktknet.cz
Sídlo:
Kopřivnice, Komenského 1520/33
Počet oddílů:
8
Počet členů:
232
Junák - svaz skautů a skautek České republiky – středisko Příbor, oddíly Lubina
Vedoucí střediska:
Jan Procházka
Telefon:
606 262 206
E-mail:
prochyz@seznam.cz
Kontaktní osoba v Lubině:
Pavel Žáček, Jiří Sedoník
Telefon:
736 443 994, 731 714 542
E-mail:
pavelo@centrum.cz; jirkasedy@seznam.cz
Sídlo:
Lidická 51, Příbor
Počet oddílů
5
z toho v Lubině:
2
Počet členů
114
z toho v Lubině:
54
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Mateřské a základní školy ve spádovém obvodu města Kopřivnice
jako pověřené obce třetího stupně
Název školského zařízení
Zřizovatel Město Příbor
ZŠ Npor. Loma, Školní 1510
ZŠ Jičínská 486
ŠJ Komenského 458
MŠ Kamarád, Frenštátská 1370
MŠ Pionýrů 1519
DDM Luna, Dukelská 1346
Ostatní zřizovatelé
ZŠ Trnávka 89
ZŠ Závišice 110
ZŠ Mošnov 159
ZŠ Zauličí 485, Štramberk
ZŠ Petřvald 372
ZŠ Ženklava 204
MŠ Skotnice 34
MŠ Kateřinice 127

Ředitel

Telefon

e-mail

Mgr. Ján Drtil
Mgr. Milada Maščuchová
Olga Skřivánková
Iva Drholecká
Mgr. Pavlína Jordánková
Lenka Nenutilová

556 723 058
556 722 485
556 725 186
556 725 246
556 725 067
556 725 029

zs_loma@applet.cz
kancelar@zsjicinska.cz
sj.pribor@tiscali.cz
frenstatska@skolka-pribor.cz
mspionyru@tiscali.cz
luna@lunapribor.cz

Mgr. Ivana Vidličková
Mgr. Anna Zemanová
Mgr. Jitka Buchlovská
Mgr. Bronislava Hyklová
Mgr. Xenie Valušáková
Mgr. Hana Vidličková
Naděžda Nývltová
Dagmar Hlavatá

556 729 047
556 856 027
556 754 024
556 812 057
556 754 416
556 852 258
556 725 078
556 729 019

i.vidlickova@centrum.cz
zs.zavisice@seznam.cz
skola@mosnov.cz
zs_stramberk@stramberk.cz
zspetrvald@sendme.cz
zs.zenklava@seznam.cz
skolka@skotnice.cz
ms@katerinice.cz
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KULTURA
Kulturní, společenské a vzpomínkové akce (pořádané městem Kopřivnice)
Datum konání
23. 1.
8. 3.
20. 3.
21 .3.
24. 3.
7. 4.
6. 5.
29. 5.
24. 6.
18. 9.
9. 10.
10. 10.
27. 10.
11. 11.
16. 11.
11. 12.

Akce
Obecní ples 2010
Setkání u příležitosti 160. výročí narození TGM: vzpomínková akce u pomníku TGM
Vítání občánků v Kopřivnici – přivítáno 32 dětí
Vítání občánků v Lubině – přivítání 9 dětí
Den učitelů
Sportovec roku 2009
Den vítězství - vzpomínková akce u pomníku padlých: položení kytic + předání
pamětních medailí Ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu (oceněni
byli Arnald Treu, Ing. Milan Huráb a in memoriam JUDr. Vilém Řehák)
Vítání občánků v Kopřivnici – přivítáno 34 dětí
Poslední zvoněni
Běh rodným krajem Emila Zátopka - VIII. ročník
Vítání občánků v Kopřivnici – přivítáno 54 dětí
Vítání občánků v Lubině – přivítáno 11 dětí
Den vzniku samostatného Československého státu – vzpomínková akce u pomníku
TGM
Den válečných veteránů - pietní akt u pomníku padlých
Den boje za svobodu a demokracii – vzpomínková akce u pamětní desky obětem
komunismu
Vítání občánků v Kopřivnici – přivítáno 19 dětí

Organizace vykonávající činnost v kulturním domě
Městská knihovna Kopřivnice
Sídlo:
Ředitelka:
Předmět činnosti:
Správa a provoz:
Kontakt:
Pobočky:
Počet akcí pro dospělé:
Počet akcí pro děti:
Celkem se akcí zúčastnilo:

Kopřivnice, Obránců míru 368
Bc. Eva Mikušková
Zabezpečování informačních, propagačních, vzdělávacích,
a kulturních služeb veřejnosti
Městské knihovny
Loutkového divadla
tel. 556 808 420, www.kdk.cz, e-mail: knihovna@kdk.cz
knihovny v místních částech Lubina, Mniší, Vlčovice,
knihovna Sever na ul. Francouzské
knihovna v DPS na ul. České
113 + 8 témat Akademie 3. věku v 27 přednáškách.
143 (ankety, exkurze, soutěže, kvízy, výtvarné dílny, výstavy), z toho
knihovnických lekcí a besed 103.
4 722 návštěvníků.

osvětových

Ediční činnost:
V roce 2010 Městská knihovna Kopřivnice vydala almanach literárních a výtvarných prací „Kopřivnická knihovna
1870-????“ a knihovnický občasník Drobečky z knihovny (2x).
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Městská knihovna - statistika
Počet registrovaných čtenářů
Návštěvnost
Výpůjčky celkem
Nové knihovní přírůstky
Stav knihovního fondu

2008
2 712
42 964
135 976
2 052
64 073

2007
2 455
45 687
144 467
2 225
64 074

2009
2 746
53 945
146 208
2 268
64 798

2010
2 785
63 160
160 147
2 204
65 498

Městské informační centrum
Provozovatel:
Adresa:
Vedoucí:

VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ, s. r. o.
Kopřivnice, Obránců míru 368
Tomáš Harabiš
tel. 556 821 600
mobil: 774 668 001
e-mail: ic@koprivnice.cz
www.lasska-brana.cz, turistika.koprivnice.cz

Hlavní zaměření:
Shromažďování a bezplatné podávání informací:
• turistických (historie, kultura, folklor, přírodní zvláštnosti, turistické trasy včetně cyklistických stezek,
sport, ubytování, stravování, dopravní spojení apod.),
• službách, firmách, výrobcích, institucích ve městě a okolí,
• kulturním, společenském a sportovním dění ve městě a okolí,
• vkládání informací do internetových databank, předávání informací na ostatní IC a agentury cestovního
ruchu.
Propagace:
• propagace města (zajišťování propagačních materiálů města, propagace v médiích, na internetu, na
veletrzích),
• cestovního ruchu (spolupráce s ostatními informačními centry, cestovními kancelářemi, agenturami
a dalšími subjekty cestovního ruchu, prezentace na výstavách a veletrzích).
IC - statistika
Osobně
Telefonicky
Celkem
Informace celkem

Všeobecné
6 579
2 148
8 727
13 144

Informace
Turistické
2 425
70
2 495

Regionální muzeum Kopřivnice, o. p. s.
zakladatelé město Kopřivnice a TATRA, a. s.
Ředitel:
Ing. Lumír Kaválek
Sídlo:
Kopřivnice, Záhumenní 367/1
tel. 556 808 422
e-mail: info@tatramuseum.cz
www.tatramuseum.cz
IČ:
25394509
Počet návštěvníků:
Technické muzeum - 82 071
Muzeum Fojtství - 4 593
Šustalova vila - 4 201
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Kulturní
1 743
179
1 922

Správa a provoz:

a) Technického muzea TATRA, Kopřivnice, Záhumení 367/1, tel. 556 808 422
b) Muzea Fojtství, Kopřivnice, Záhumenní 1, tel. 556 812 610
c) Šustalovy vily, Kopřivnice, Štefánikova 226, tel. 556 801 138
d) Expozice Dany a Emila Zátopových, Záhumenní 369, tel. 556 808 422

Cestovní kancelář AGENTURA FOX, s. r. o. - provozovatel Kulturního domu a kina Puls v Kopřivnici
Ředitel:
Jaromír Naleraj
Sídlo:
Frenštát pod Radhoštěm, Bystré 664, 744 01
Kontakt:
www.koprivnice.eu, e-mail: info@ckfox.cz
Celkem představení
Celkem akcí
Počet diváků

750
364
56 178

Akce konané v období leden – prosinec 2010 podle kategorií:

Besedy
Běžné kino
Bijásek
Divadlo
Film a škola
Filmový klub
Filmový klub pro seniory
Kino letní
Kino Mulťák
Kino Projekt 100
Koncerty
Kruh přátel hudby
Kultura školám
Konkrétní jednotlivé akce
Plesy
Akce ve spolupráci s jinými
subjekty
Výstavy
Celkem
Krátkodobé nájmy:

Celkem
představení
5
470
28
8
53
30
7
5
43
8
13
6
17
22
7

Celkem akcí
5
160
19
7
25
30
7
5
27
8
13
6
9
17
7

18

9

10
750

10
364
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Akce nadregionálního významu
a) Taneční soutěž Tatra
b) Motýlek přehlídka tvorby handicapovaných dětí
c) Filmový festival Kraťasy 2010
d) Kopřiva – divadelní přehlídka
e) Běh rodným krajem Emila Zátopka
f) Lašské laškování
g) přenosy z Metropolitní opery
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NORA CLUB
provozovatel:
zástupce:
sídlo:
tel:
www:
e-mail:
počet akcí za rok 2010
počet návštěvníků

Vítězslav Váňa, tel. 773 660 014
Ivana Střelecká, tel. 776 558 319
Kopřivnice, Obránců míru 368
595 532 202
www.noraclub.cz
vitavana@nora.cz, info@noraclub.cz, ivana@noraclub.cz
169
13 328

Přehled uskutečněných akcí pořádaných Nora Clubem
Akce
Počet
Koncerty
20
Koncerty (začínající soubory)
32
Koncerty nadregionálního významu
4
Taneční párty
37
Workshopy
10
Poslechové večery
23
Výstavy
14
Divadla
8
Literární večery, přednášky
3
Stylový salónek
18
Celkem
169
Některé z pořádaných 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 2010 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 2010
Festivaly:
• Colours Of Ostrava - kompletní technická produkce festivalu
• Letní filmová škola v Uherském Hradišti – kompletní hudební doprovodný program včetně produkce
a provozu speciálního areálu, včetně barů
• 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
• O2 – Panenský Týnec - pódiová a organizační produkce
Koncerty a tour:
• Tata Bojs a další …
• dohromady cca 30 vystoupení nejen po ČR
Klub Nora a LUDVÍK MORAVIA se společně podílely na technicko organizačním zajištění těchto festivalů:
(stavba pódií stanů, elektrorozvody, osvětlení festivalů, produkce, speciální lešenářské práce atd.)
Colours Of Ostrava, Brutal Assault – Jaroměř
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Ostatní kulturní zařízení
Osvětová beseda Vlčovice - organizační složka města
Vedoucí:
Kontaktní osoba:
Sídlo:

Hana Kutáčová
Břetislav Vaněk, tel. 723 538 133
Vlčovice 190, tel. 556 802 477

V tomto zařízení se v roce 2010 uskutečnily tyto akce:
Druh akce
Výroční schůze - Českého rybářského svazu, Tenisového klub,
schůze KDU-ČSL, veřejná schůze
Schůze OB
Schůze MK
Tréninky FC v zimním období (2 x týdně)
Stolní tenis
Cvičení žen (1x týdně mimo prázdnin)
Obecní bál
Rybářský ples
Dětský maškarní bál
Dětský den
Tvarůžkové hody
Diskotéka
Volby do poslanecké sněmovny, volby do Senátu a do
zastupitelstva
Soukromé akce (smuteční hostiny, soukromé oslavy, svatby,
stužkovací večírek, …)
Mikulášská besídka pro děti
Oslava sv. Floriana - SDH
Hubertský večírek
Počítačový vánoční turnaj
Knihovna
Celkem

Počet akcí

Počet návštěvníků

4

427

17
11
18
10
40
1
1
1
1
1
1

136
80
180
40
320
130
180
110
80
100
40

3

869

19

835

1
1
1
1
49
181

70
40
150
22
169
3 978

Osvětová beseda Mniší - organizační složka města
Vedoucí:
František Merta, tel. 739 254 936
Sídlo:
Mniší 175, tel. 556 813 266
V tomto zařízení se v roce 2010 uskutečnily tyto akce:
Druh akce
Výroční schůze - Českého svazu včelařů, schůze - KDU - ČSL,
Českého svazu včelařů, Svazu chovatelů holubů, valná hromada
SDH, veřejná schůze
Klub důchodců, tradiční vaječina, vánoční besídka
Schůze OB
Výcvik hasičského dorostu v sále v zimním období
Plesy (KDU-ČSL, SDH)
Koncert Javořinky
Běh oborou se zakončením v KD
Mikulášská nadílka
Dětská besídka SDH
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Počet akcí

Počet návštěvníků

10

286

58
49
8
2
1
1
1
1

1 494
390
180
370
80
115
285
180

Diskotéky, taneční zábavy, letní večer, krmášové zábavy
Okrsková hasičská soutěž
Stolní tenis
Rybářský kroužek
Počítačové hry
Soukromé akce (smuteční hostiny, svatba, soukromé oslavy)
Rozsvěcení vánočního stromu (OB a SDH)
Knihovna
Taneční kroužek dívek (každou středu v sále KD)
Předvolební mítink ODS
Volby do poslanecké sněmovny, volby do senátu a do zastupitelstva
Celkem

Akce na hřišti u Kulturního domu v Mniší - pro širokou veřejnost
Trénování hasičského dorostu
Sportovní hry dětí a mládeže - tenis, fotbal, nohejbal, volejbal
Využívání tenisového kurtu

Společnost KD Lubina
Předseda:
Kontaktní osoba:
Sídlo:
E-mail:

6
1
20
7
4
15
1
51
16
1
3
256

1 150
210
120
65
58
1 060
155
456
128
35
952
7 769

1 100
1 350
1 200

Jan Matula
Marie Kořená, tel. 739 004 080, Jan Matula, tel. 732 369 681
Lubina 183
uctarna@tatrahotel.cz

Druh akce
Divadla
Lidové zvyky
Výstava, koncert
Pronájem - šachy, kulturisté, cvičení žen, stolní tenis
Knihovna

Počet akcí
2
3
3
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:
Ing. arch. Kamil Mrva - předseda výboru KB
Kontaktní osoba:
Stanislav Šimíček - provozní ředitel, tel. 728 686 356
www.katolickabeseda.org, e-mail: kat.beseda@tiscali.cz
Sídlo:
Kopřivnice, Štramberská 378
Celkově bylo zrealizováno v roce 2010 - 690 akcí.
Návštěvnost – 20 803 lidí
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Druh akce
Školení
Plesy
Kavárna
Pravidelná činnost PSK
Schůze
Různé (oslavy, pohřby, prodejní)
Celkem

Akce/počet účastníků
35/875
13/2 600
10/300
30/600
16/250
104/5 200
208/9 825

Částečně dotované akce KB
Kopřiva
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
Beskyd Model Kit
Sedmikvítek Pionýr
Sdružení správných kantorek
ZUŠ koncert
Taneční přehlídky
Divadla
Koncerty
Celkem

Akce/počet účastníků
1/500
1/80
1/200
1/50
2/180

Plně dotované akce KB
Dudlík charitativní koncert
Ples Kopretina
Maškarní ples Skauti
Skautský ples
Skauti pravidelná činnost
Přednáška prof. Sokol
Celkem

Akce/počet účastníků
1/180
1/150
1/120
1/250
456/5 088
1/150
460/ 5 488

1/180
1/160
1/180
1/230
1/180
1/1 500
1/180
1/200
1/220
2/300
3/280
2/470
22/5 490
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Camerata - historická hudební společnost
Kontaktní osoba:
Internetové stránky:
E-mail:
Počet členů:

Zdeněk Demel, Kopřivnice, Dukelská 1058, tel. 604 624 498
www.camerata.wz.cz,
camerata@seznam.cz
6

Country skupina Cizinci
Kontaktní osoba:
Počet členů:
Internetové stránky:

Jiří Krbec, tel. 608 400 345
6
www.cizinci.webpark.cz

DREAM - taneční skupina
Kontaktní osoba:
Počet členů:
E-mail:

David Monsport, tel. 608 400 313
13
david.monsport@ktknet.cz, www.okacko.cz

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:
Počet členů:
E-mail:

Milada Fialová. tel. 603 837 474
8
miladafialova@centrum.cz, www.iluze.webnode.cz

Jóga v denním životě Kopřivnice o.s.
Sídlo:
Kontaktní osoba:
Počet členů:
E-mail:

Sokolovská 393
Mgr. Jan Vjaclovský, tel. 737 304 068
350
jogakopr@seznam.cz

Komorní orchestr Kopřivnice - zaměření na barokní, klasickou a současnou hudbu
Předseda:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Internetové stránky:
Počet členů:

Markéta Melčáková, Rybí 128, tel. 737 419 808
Věra Kahánková, tel. 737 600 196
verakahankova@seznam.cz
kok.koprivnice.org, www.rozhlas.cz/rampa
20

LINE DANCE - taneční klub (krokové variace)
Kontaktní osoba:
Počet členů:
Email:

Alena Geryková, tel. 595 174 488, 728 333 659
34
alena.geryk@seznam.cz

Moravský Anděl - melodický power metal
Kontaktní osoba:
Internetové stránky:
E-mail:
Počet členů:

Jan Odlevák, tel. 606 819 747
www.moravskyandel.cz
moravsky.andel@centrum.cz
6

96

Občanské sdružení Život a zdraví Kopřivnice
Předseda:
Sídlo:
Kontaktní osoba:
Kontaktní adresa:
E-mail:
Počet členů:

Ferdinand Janek
Kopřivnice, Štefánikova 1155
Ferdinand Janek, tel. 777 120 333
Kopřivnice, Štefánikova 1158
poradnazdravi@centrum.cz
238

TS RELAX (latinskoamerické, španělské, irské, orientální, indické, country tance a step)
Kontaktní osoba:
Počet členů:
E-mail:
Internetové stránky:

Miroslava Břusková, tel. 733 664 127
32
mirabell.dance@centrum.cz
www.tsrelax.wz.cz

Pěvecké sdružení Kopřivnice
Předseda:
Sídlo:
Kontaktní osoba:
Internetové stránky:
E-mail:
Počet členů:

Mgr. Božena Sopuchová, tel. 733 57 80 90
Katolický dům Kopřivnice, Štramberská 379
Mgr. Božena Sopuchová
psk.koprivnice.org
sopuchovab@seznam.cz
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:
Sídlo:
Kontaktní osoba:
Internetové stránky:
E-mail:
Počet členů:

Ing. Dagmar Krestová
Kulturní dům Kopřivnice, Obránců míru 368
Alois Hrnčárek, tel. 736 142 102
medo.koprivnice.org
medo1@ktknet.cz, vladimir.svarc@ktknet.cz
70

Sdružení loutkového divadla Kopřivnice - Loutkoherecké divadlo Rolnička
Předseda:
Sídlo:
Počet členů:

Alena Svobodová, tel. 603 706 408
Kopřivnice, Štefánikova 225
14

Step klub Happy girls Kopřivnice
Sídlo:
Kontaktní osoba:
Počet členů:
E-mail:

Kulturní dům Kopřivnice, Obránců míru 368
Marie Bartoňová, tel. 603 984 551
16
jiri.barton@bordovice.cz
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TNT - taneční kapela
Kontaktní osoba:
Počet členů:
Internetové stránky:
E-mail:

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

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

Libor Ripper, tel. 737 649 655
4
mr.razzy@seznam.cz

METEOR - hudební skupina
Kontaktní osoba:
Počet členů.
E-mail:
Internetové stránky:

Rudolf Grepl, tel. 723 218 218
4
rgrepl@seznam.cz
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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SPORT
Správa sportovišť Kopřivnice, příspěvková organizace
Ředitel:
Sídlo:
Telefon:
Počet zaměstnanců:
E-mail:
Internetové stránky:

Ing. Milan Gilar
Kopřivnice, Masarykovo náměstí 540
556 802 011, 556 821 225
31
spsk@koprivnice.org
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:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Sídlo:
Počet členů:

Irena Kučerková
556 821 303, 604 719 434
azp-koprivnice@seznam.cz
azp.koprivnice.org
Ilona Mazalová
774 203 667
ilona.mazalova@koprivnice.cz
Kopřivnice, Sokolovská 393
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:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:
Sídlo:
Počet členů:
Počet družstev muži:
Počet družstev ženy:

Marek Jehlár
604 418 089
mjehlar@seznam.cz, vikings@vikings.cz
www.vikings.cz
Kopřivnice, Štramberská 1096
265
6
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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STAVEBNÍ ÚŘAD

2007
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celkem
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celkem
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37
celkem
22
46
celkem
28
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Kopřivnice
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Kopřivnice
13
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5
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8
8
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7
9
Lubina
12
11
Lubina
6
13
Lubina
11
8

Vlčovice
3
4
Vlčovice
6
3
Vlčovice
0
1
Vlčovice
0
4
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2010

Statistika
Název

Popis
Hodnota
Součet polí "Územní řízení + změna" + "Zjednodušené
Územní řízení - počet vydaných rozhodnutí územní řízení + změna" + "Veřejnoprávní smlouva +
28
změna".
Územní řízení - správní úkony, které nejsou Součet polí "Územní souhlas" + "Územně plánovací
157
rozhodnutím
informace".
Součet polí "Stavební řízení + změna + autorizovaný
Povolení stavby - počet vydaných
inspektor" + "Zkrácené stavební řízení + změna" +
96
rozhodnutí
"Veřejnoprávní smlouva + změna" + "Spojené územní
a stavební řízení + změna" + "Dodatečné povolení".
Součet polí "Ohlášení stavby + souhlas mlčky" +
Povolení stavby - správní úkony, které
"Sloučený územní souhlas a ohlášení stavby +
68
nejsou rozhodnutím
změna".
Součet polí "Kolaudační řízení" + "Předčasné užívání"
Užívání stavby - počet vydaných
+ "Změna užívání - rozhodnutí" + "Zákaz užívání 25
rozhodnutí
rozhodnutí".
Součet polí "Oznámení užívání stavby" + "Kolaudační
Užívání stavby - správní úkony, které
souhlas" + "Zkušební provoz" + "Dokumentace
105
nejsou rozhodnutím
skutečného provedení stavby" + "Změna užívání souhlas".
Odstraňování staveb - počet vydaných
Součet polí "Povolení odstranění" + "Nařízení
3
rozhodnutí
odstranění".
Odstraňování staveb - správní úkony, které
Součet polí "Ohlášení odstranění".
8
nejsou rozhodnutím
Jiná řízení a opatření - počet vydaných
Součet polí "Řízení o výjimce" + "Jiná rozhodnutí" +
16
rozhodnutí
"Procesní rozhodnutí".
Jiná řízení a opatření - správní úkony, které
Součet polí "Opatření na stavbě nebo pozemku".
nejsou rozhodnutím
Jiná řízení a opatření - ostatní
Součet polí "Ostatní opatření a stanoviska".
97
Dohled
Součet polí "Státní dozor" + "Kontrolní prohlídky".
101
Součet polí "Pořádkové pokuty" + "Přestupky" +
Sankce
"Delikty".
Součet polí "Počet potvrzených nebo změněných
Odvolání - celkový počet podaných
rozhodnutí + autoremedura" + "Počet zrušených
4
odvolání
rozhodnutí".
Celkový počet potvrzených nebo změněných
Počet potvrzených nebo změněných
rozhodnutí + počet autoremedur v daném sledovaném
1
rozhodnutí + autoremedura
roce.
Počet zrušených rozhodnutí
Celkový počet zrušených rozhodnutí.
3
Počet všech vydaných rozhodnutí ve sledovaném
roce. Součet polí počtu vydaných rozhodnutí "Územní
Celkový počet vydaných rozhodnutí
141
řízení" + "Povolení stavby" + "Užívání stavby" +
"Odstraňování staveb" + "Jiná řízení a opatření".
Celkový počet správních úkonů, které nejsou
rozhodnutím. Součet polí počtu správních úkonů, které
Celkový počet správních úkonů, které
nejsou rozhodnutím "Územní řízení" + "Povolení
181
nejsou rozhodnutím
stavby" + "Užívání stavby" + "Odstraňování staveb" +
"Jiná řízení a opatření".
Celkový počet ostatních úkonů, které nejsou
Celkový počet ostatních úkonů
rozhodnutím. Součet polí "Jiná řízení a opatření 97
ostatní".
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Rozhodnutí
Počet podaných odvolání
(v % poměr k vydaným
rozhodnutím)

Počet vydaných rozhodnutí

Odbor/
oddělení
Stavební
úřad
Památková
péče
Silniční
správní
úřad

2008

2009

2010

325

261

141

103

87

93

2009
18
(6,90)
1
(1,15)

2010
4
(2,84)

0

0

0

189
Počet rozhodnutí zrušených
a vrácených k novému
projednání
2008
2009
2010

Stavební
úřad
Památková
péče
Silniční
správní
úřad

2008
10
(3,08)
1
(0,97)

0

Ostatní rozhodnutí
(v % poměr k podaným
odvoláním)
2008
2009
2010
1
3
1
(10,0)
(16,7)
25,0)

Počet potvrzených
rozhodnutí
(v % poměr k podaným
odvoláním)
2008
2009
2010
4
10
1
(40,0)
(55,6)
(25,0)
1
0
0
(100)
0

0

0

Neukončené řízení
2008

2009

2010

6

1

3

5

4

3

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

2006
9

2007
37
17

2008
22
2
10

9

54

34

2009
0
0
10
10
20

40
35
30
25
20
I/58 Příbor

15

ČEZ VVN

10

I/48

5

I/58 Mošnov

0
2005

2006

2007

2008

2009
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2010

2010
3
0
9
1
13
3
10

Územní plánování
Úsek územního plánování pořizoval v roce 2010 tři územní studie:
Název
Kopřivnice – západ
Lubina pod Křižovatkou
Kopřivnice u Kopřivničky

Etapa
schválení možnosti využití 8. 3. 2010
schválení možnosti využití 28. 1. 2011
projednávání s veřejností

V roce 2010 byla zpracována úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kopřivnice.
Počet vyjádření a souhlasů vydaných úřadem územního plánování:

2009

Vyjádření z hlediska souladu s územním plánem
Kateřinice, Kopřivnice, Drnholec nad Lubinou, Vlčovice,
Mošnov, Petřvald, Petřvaldík, Harty, Příbor, Klokočov,
Skotnice, Štramberk, Trnávka, Závišice, Ženklava
124

Souhlasy s dělením
Kopřivnice, Lubina,
Mniší, Vlčovice,
Závišice
48

2010

124

59

Rok

Celkem
172
183

Úsek územního plánování pořizoval v roce 2010 tyto územně plánovací dokumentace:
Obec
Kateřinice

Druh úpd
Nový ÚP
Zadání

Kopřivnice

Změna č. 1
Zadání
Návrh

Kopřivnice

Změna č. 2
Zadání
Návrh

Mošnov
Petřvald
Skotnice
Štramberk

Štramberk

Závišice
Ženklava

Nový ÚP
Návrh
Nový ÚP
Zadání
Nový ÚP
Návrh
Změna č. 5
Návrh
Změna č. 6
Zadání
Návrh
Nový ÚP
Návrh
Nový ÚP
Návrh

Činnosti
Projednání zadání
19. 2. – 22. 3. 2010
Projednání zadání
19. 2. – 13. 5. 2010
Projednání návrhu
31. 5. – 9. 9. 2010
Projednání zadání
14. 5. – 17. 6. 2010
Projednání návrhu
2. 7. – 8. 11. 2010
Projednání návrhu § 50
4. 3. – 26. 5. 2010
Projednání zadání
24. 3. – 23. 4. 2010
Projednání návrhu
22. 1. – 1. 9. 2010
Projednání návrhu § 50 a 51
20. 8. - 10. 11. 2010
Projednání zadání
27. 5. – 28. 6. 2010
Projednání návrhu
13. 7. – 1. 11. 2010
Projednání návrhu
25. 1. – 2. 8. 2010
Projednání návrhu od § 51
18. 2. – 2. 6. 2010

Schválení zadání
28. 4. 2010
Vydání/účinnost změny
16. 9. 2010/8. 10. 2010

Vydání/účinnost změny
16. 12. 2010/5. 1. 2011

Schválení zadání
28. 6. 2010
Vydání/účinnost ÚP
7. 9. 2010/6. 10. 2010

Vydání/účinnost změny
1. 12. 2010/27. 12. 2010
Vydání/účinnost ÚP
30. 8. 2010/21. 9. 2010
Vydání/účinnost ÚP
22. 7. 2010/9. 8. 2010

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

108

Památková péče
Rok
2008
2009
2010

Správní řízení
53
87
93

Souhlasy
50
20
15

celkem
103
107
108

Oddělení památkové péče se zabývá především městskými památkovými rezervacemi Příbor a Štramberk,
v ostatních obcích řeší samostatné památkově chráněné objekty

Silniční správní úřad
Rok

Správní řízení

2010

189

Stanovení
dopravního
značení
155

Ostatní úkony

celkem

110

344

Agendu silničního správního úřadu vykonává jeden pracovník pro všechny obce spadající pod ORP Kopřivnice
pro silnice II. a III. třídy, pro místní a účelové komunikace pro obec Kopřivnici a její místní části.
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ODBOR MAJETKU MĚSTA
Seznam realizovaných jmenovitých akcí - stavby nad 300 tis. Kč
Fond oprav a modernizace bytového fondu
Výstavba odvodňovacích studen u bytových domů č. p. 712 a 891
Výměna vchodových dveří v bytových domech č. p. 703-710
Výměna vchodových dveří v bytových domech č. p. 711-714, 785-786
Bytové domy č. p. 1196-1197 - výměna oken
Řešení problematiky přípravy TUV a ÚT v bytových domech č. p. 398-400 a 401-403
Celkem

663 750,00
411 496,80
367 840,00
3 699 103,00
589 952,00
5 732 141,80

Integrovaný plán rozvoje města
Bytové domy Alšova č. p. 1139-1146, Štramberská č. p. 1132-1134 - sanace suterénů - PD
Bytové domy Alšova č. p. 1139-1146 - dodávka a montáž žaluzií
Výměna oken a dveří (BD Štramberská č. p. 1132-1134 a Alšova č. p. 1139-1146)
Celkem

498 960,00
374 182,00
8 042 530,00
8 915 672,00

Ostatní ukazatele rozpočtu města pro rok 2010
Oprava venkovní a vnitřní kanalizace Kulturní dům Kopřivnice - 1. etapa
Rekonstrukce škvárového hřiště pod Červeným kamenem - travnatý povrch - 1. etapa
Kulturní dům Vlčovice - oprava septiku a zpevněné plochy
Mateřská škola Česká - přívod teplé vody - objektová předávací stanice
Mateřská škola Pionýrská - komplexní oprava střešního pláště
Mateřská škola Záhumenní - rekonstrukce.elektroinstalace
Mateřská škola Lubina - dokončení výměny oken
Základní škola dr. Emila Zátopka - oprava elektroinstalace - 1. etapa
Základní škola Milady Horákové - rekonstrukce sociálních zařízení u tělocvičny
Základní škola Alšova - vzduchotechnika v kuchyni
Základní škola Lubina - rekonstrukce sociálních zařízení ve staré budově
Lyžařský areál - rekonstrukce osvětlení sjezdovky
Dům dětí a mládeže - oprava havarijního stavu střešního pláště
Dům dětí a mládeže Kletné - ústřední vytápění
Smuteční síň - výměna vstupních dveří
Ubytovna Pod lesem č. p. 622 - výměna rozvodů vody, opravy nutné pro zprov. objektu
Ulice Na Vápenkách - rekonstrukce kanalizace
Úhrada technického zhodnocení objektu č. p. 890
Most na Habeši v Lubině - rekonstrukce
Zimní stadion - výměna klempířských prvků střechy
Ulice Francouzská - oprava asfaltobetonového krytu
Odstraňování prvotních škod po povodních 2010
Oprava havarijních stavů uličních vpustí na místních komunikacích v majetku města
Oprava střešního pláště na objektu č. p. 889
Ulice Štramberská - předlažba havarijních úseků komunikace - R
Příspěvek města Kopřivnice městu Štramberk na opravu místní kom. v Dražném
Tenisová hala - oprava střešního pláště
Celkem
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1 618 741,60
2 790 197,00
797 869,00
759 388,00
1 753 227,00
405 728,00
383 942,00
778 269,60
1 709 568,00
376 104,00
509 970,00
799 854,00
1 379 395,00
449 385,60
405 132,00
443 924,20
538 371,50
891 600,00
3 691 993,00
482 421,00
1 457 036,60
307 519,00
461 760,30
925 136,40
449 975,00
540 000,00
300 802,80
25 407 310,60

Realizované jmenovité akce - stavby do 300 tis. Kč - celkový náklad
Celkový počet akcí
80

Celkový náklad
6 772 987,30

Odstraněné havarijní stavy a vynucené opravy - normativní výdaje
Celkový počet akcí
248

Celkový náklad
4 092 467,70

Bytová správa

Počet bytů k 31. 12.
Přidělené byty celkem
Přidělené byty dle pravidel
Byty přidělené RM (výjimky)
Byty přidělené za převzetí dluhu
Výměny bytů
Nově uzavřené smlouvy na dobu neurčitou
Nově uzavřené smlouvy na dobu určitou
+ dodatky
Platební rozkazy
Uzavřené dohody o přistoupení k závazku
Dluhy na nájemném včetně částečného
příslušenství k 31. 12.
Úhrada poplatků z prodlení
Prodej bytových domů

počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
výše (Kč)
zažalováno (Kč)
nezažalováno (Kč)
celkem (Kč)
(Kč)
počet celkem
dle Obch. zákoníku
dle zák. 72/94 Sb.
počet bytů

2009
1 279
61
19
19
23
9
408

2010
990
47
15
11
21
5
58

771
0
36
4 226 209
1 078 105
2 234 026
3 312 131
4 225 562
0
0
2 byty
2

760
39
30
2 192 408
1 297 992
1 992 184
3 290 176
2 605 055
19
19
0
289

Správa budov a nebytových prostor
Počet objektů občanské vybavenosti
Počet nájemních smluv
Počet smluv o výpůjčce
Počet prodaných objektů
Počet koupených objektů

126
127
7
0
0
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MĚSTSKÁ POLICIE KOPŘIVNICE
Městská policie Kopřivnice zahájila v roce 2010 již 19 rok své činnosti. Personální stav se stabilizoval a proto
mohla městská policie 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.
V roce 2010 úspěšně absolvovalo prolongační zkoušky před zkušební komisí Ministerstva vnitra ČR šest
strážníků a tím získali osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů na období dalších tří let.
Zároveň absolvovali všichni strážníci zdravotní školení první pomoci, školení požární ochrany a bezpečnosti
práce.
V roce 2009 byla schválena novelizace zákona č. 553/1991 Sb., která stanovila, že strážníci, kteří maturitu
v době účinnosti zákona nemají, si toto vzdělání musí do konce roku 2015 doplnit. V současné době si vzdělání
doplňuje 6 strážníků.
Rozpočet městské policie
2008
rozpočet/skutečnost
410/630,3
9 068/8 601

Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč

2009
rozpočet/skutečnost
284/386
9 608/9 292

2010
rozpočet/skutečnost
287/392,4
8 982/8 688,8

Rozpočet městské policie byl k 31. 12. 2010 čerpán z 97 %, kdy převážnou část rozpočtu tvoří náklady na mzdy
strážníků. Provozní výdaje byly v roce 2010 rozšířeny o upravenou částku 400 tis. Kč na pořízení digitálních
radiostanic městské policie. Výběrovým řízením a úspornou technologií projektu se podařilo navrženou částku na
tento projekt snížit na 276,6 tis. Kč. Rozpočet na rok 2010 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 2010 krácen o 200 tis. Kč v položce mzdy včetně sociálního a zdravotního
pojištění.
Vybrané druhy příjmů městské policie
Blokové pokuty
Blokové pokuty na
místě nezaplacené

2008
1 380 ks/247 300 Kč

2009
884 ks/110 300 Kč

2010
768 ks/107 400 Kč

395 ks/234 330 Kč

245 ks/125 730 Kč

220 ks/111 000 Kč

Na výši vybraných pokut se podepsaly jak finanční možnosti obyvatel Kopřivnice, tak legislativní změna v oblasti
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu – měření rychlosti.
Dopravní přestupky
Rok
2008
2009
2010

Celkem řešeno
1 420
1 590
1 327

Blokově
712
564
480

Domluvou
556
879
647
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Postoupeno
152
147
200

2008
24
184
747
106
177
145
32
14

Pachatelé dopravních přestupků do 18 let
Nasazení technického prostředku „botička“
Výzva pro nepřítomného pachatele přestupku
Počet řešených cyklistů
Bodové přestupky celkem
- měření rychlosti
- ostatní
Zadržené osoby při řízení pod vlivem alkoholu

2009
19
72
796
134
195
49
146
6

2010
12
18
648
139
243
74
169
3

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
2010

Řešeno celkem
354
512
515

Blokově
209
161
149

Domluvou
89
125
81

Pachatelé přestupků proti veřejnému pořádku do 18 let
§ 30 ochrana před alkoholem a jinými toxik.,tabákový zákon
§ 47 přestupku proti veřejnému pořádku (rušení nočního
klidu, znečištění veřejného prostr., skládky, ..)
§ 49 narušení občanského soužití
§ 50 přestupky proti majetku
§ 21 – 45 ostatní

Postoupeno
56
226
285

2008
43
6

2009
39
6

2010
36
16

114

206

194

14
220
-

37
256
7

46
197
62

Přestupky proti vyhláškám města
Rok
2008
2009
2010

Řešeno celkem
96
172
131

Blokově
39
64
44

Vyhláška 1/2008 Místní záležitosti veřejného
pořádku:
- pohyb psů
- konzumace alkoholu na veřejném prost.
Vyhláška 3/2004 Pálení rostlinných odpadů
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Domluvou
55
108
70

Postoupeno
2
16
17

2008

2008

2010

40
33
12

115
38
13

81
44
12

Ostatní činnosti
V roce 2010 bylo městskou policií zaevidováno 3 344 událostí.
Poskytnutí první pomoci občanům
Kontroly podávání alkoholu mladistvým
Doručení písemností
Nálezy
Zpřístupnění bytů na žádost občanů
Spolupráce s rychlou záchrannou službou
Spolupráce s hasiči
Asistence a pomoc při požárech
Přestupky zjištění pomocí kamerového systému
Výjezdy na signál pultu centralizované ochrany
Zjištěné závady a nedostatky (veřejné osvětlení, dopravní
značení, zeleň, komunikace, atd.)
Zjištěný počet vraků
Odchyt psů
Převoz osob na záchytku

2008
44
20
235
151
170
108
69
14
215
264

2009
7
54
158
135
125
35
23
13
211
271

2010
12
51
143
164
135
39
29
17
157
317

335

237

237

32
-

73
123
38

95
97
43

Oblast spolupráce s odbory MÚ a IZS
Na velmi dobré úrovni je i spolupráce s jednotlivými odbory a odděleními MÚ Kopřivnice (asistence při vyklizování
bytů, doručování písemností, monitorování černých skládek, evidence vraků, podněty pro Slumeko...).
Bezproblémová je spolupráce se složkami, které jsou zapojeny do Integrovaného záchranného systému
(dopravní nehody, nebezpečné prořezy vysokých či spadlých stromů, zranění občanů, sezonní povodně,
požáry...).
Na městskou policii se obracejí odbory města, soudy a jiné instituce s žádostí o doručení nedoručitelných
písemností do vlastních rukou. Strážníci na základě místní znalostí doručili v loňském roce 125 těchto
písemností, které nebylo možno doručit běžným způsobem.
Na městskou policii se v roce 2010 obrátilo 3 344 občanů města (v roce 2009 – 2 160 občanů) 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 nebylo shledáno závažnější pochybení ze strany jednotlivých strážníků.
Činnost městské policie na úseku prevence kriminality lze v jistém smyslu považovat již za tradici. Jako
v předchozích letech může městská policie zmínit řadu akcí a činností, které proběhly v roce 2010 a které se
věnují předškolním dětem, školákům, studentům i seniorům. (besedy, návštěvy a ukázky techniky městské
policie, služby pro seniory – montáž bezpečnostních řetízků, akce na dopravním hřišti, dopravně bezpečnostní
akce – cyklisti…)
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Ekonomická činnost městské policie
Městská policie na základě koncesní listiny provozuje pult centralizované ochrany od roku 1993. V roce 2010 bylo
na pult centralizované ochrany napojeno 69 objektů. Z toho je 26 objektů města (ZŠ, MŠ, střediska sociálních
služeb, KTK ...)
Rozpočet 2010
417
400

Náklady v tis. Kč
Výnosy v tis. Kč

Skutečnost 2010
446,3
374,6

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 2010 bylo celkem 381 případů, při nichž spolupracovala městská policie s Policií ČR. Podezření ze
spáchání trestného činu bylo na P ČR předáno v 66 případech, zajištěno 6 pachatelů trestného činu, zadrženy
4 hledané osoby a provedeno 78 předvedení na PČR.
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.
Psí útulek ve Vlčovicích
Psí útulek je v provozu od září 1997 pro města Nový Jičín a Kopřivnice. V roce 2001 byl útulek rozšířen o 2 kotce
pro město Frenštát pod Radhoštěm a v lednu 2010 rozšířen o 2 kotce pro město Příbor.

Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč

2008
rozpočet/skutečnost
300/415
420/368

2009
rozpočet/skutečnost
345/481,7
450/444,3

Celkový počet umístěných psů:
- Kopřivnice
- Nový Jičín
- Frenštát pod Radhoštěm
- Příbor
- ostatní
„Hotel“
Předáno původnímu majiteli
Nový majitel

2008
321
123
77
31
31
3
61
165
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2010
rozpočet/skutečnost
300/366
5 18/488,4

2009
304
129
74
29
37
44
93
103

2010
218
99
47
21
12
25
76
40

Přehled činnosti v dopravě za rok 2008 - 2010
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0
TPZOV

výzvy

cyklisté

odtahy

body rychlost

body ostatní

Přestupky - veřejný pořádek

300

256
250
220
206
197

194

200
172

2008
2009
2010

150
131
114
96

100

46

50

37
16
6

14

6

0
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AKCE V RÁMCI MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
Akce konané v Kopřivnici
Datum
4. 6.
1. - 5. 7.

17. - 19. 9.
24. - 30. 10.

5. - 7. 11.

Leden prosinec

Akce
Pracovní návštěva z partnerského města Myszków (Polsko) - projednání možností sportovních aktivit
mezi městy. Hosté z Myszkówa si prohlédli sportoviště, možnosti ubytování, Technické muzeum.
Mezinárodní fotbalový turnaj žáků partnerských měst pořádaný v rámci oslav 90. výročí založení klubu
v Kopřivnici. Turnaje se zúčastnily 2 týmy z partnerských měst - Myszkówa (Polsko) a Trappes
(Francie). Kromě těchto týmů se turnaje zúčastnily družstva z Rožnova pod Radhoštěm, Turzovky
a Kopřivnice. Konečné pořadí turnaje: Trappes, Turzovka, Rožnov pod Radhoštěm, Kopřivnice,
Myszków.
8. ročníku „Běhu rodným krajem Emila Zátopka“ se zúčastnilo 5 běžců z partnerského města
Myszków (Polsko) a 3 běžci z partnerského města Zwönitz (Německo).
Akce Sessione 2010 v Kopřivnici se zúčastnily dívky z dětského zastupitelstva v Trappes (Francie)
a dospělí. Pro skupinu osob z partnerského města Trappes bylo připraveno setkání s výměnou
zkušeností se zástupci dětského zastupitelstva z Kopřivnice, Junior televizí, prohlídka DDM
v Kopřivnici, ukázky činnosti DDM - taneční vystoupení, ukázka capuery. Prohlídka Kopřivnice,
Technického muzea, Štramberku, Příbora, Rožnova pod Radhoštěm, Pusteven, Oswiecimi, Krakowa
(Polsko), Prahy,… na závěrečném večeru byly promítány fotografie z jejich pobytu a starší členové
skupiny se setkali se svými dávnými přáteli z Kopřivnice.
Děti z partnerského města Myszków (Polsko) se zúčastnily „XIV. ročníku přehlídky tvorby
handicapovaných dětí Motýlek 2010“ v Kopřivnici. Přehlídky se zúčastnily děti ze 2 škol
z partnerského města Myszkówa. Děti z Myszkówa se této akce zúčastňují pravidelně.
Cizojazyčné konzultační středisko (rozšířené původní Francouzské kulturně informační středisko)
pracuje pod Městskou knihovnou Kopřivnice, p. o., každý pátek od 15.30 - 17.30 hodin.

Akce konané v partnerských městech
Datum
Březen - duben

30. 5. - 5. 6.

18. - 21. 6.
18. - 21. 6.

19. - 20. 6.

26. 6.

Akce
Výstava obrazů a fotografií v galerii CORBUSIER v partnerském městě Trappes (Francie).
V galerii byly vystaveny obrazy Mgr. Zdeňka Babince a fotografie Mgr. Milana Bureše. Na vernisáži
16. 3. pak prezentoval ukázky ze své filmové tvorby začínající režisér Petr Babinec.
Žáci ze ZŠ Alšova v Kopřivnici navštívili Matthes-Enderlein-Gymnasium v partnerském městě Zwönitz
(Německo). Spolupráce a výměny mezi školami trvají od roku 2000. Pro 15 žáků (7. a 8. třídy) a 2
učitele ze ZŠ Alšova byl připraven zajímavý program se zaměřením na přírodopis. Na projektu
„Tekoucí voda“ pracovali žáci v německo-českých skupinách. Dále byl pro ně připraven bohatý
kulturní, sportovní a poznávací program. Žáci byli ubytováni v rodinách.
Městský dechový orchestr Kopřivnice vystoupil v partnerském městě Zwönitz (Německo) v rámci oslav
850. výročí Zwönitz.
Oficiální delegace z Kopřivnice navštívila partnerské město Zwönitz (Německo) v rámci oslav 850.
výročí Zwönitz. Delegace z Kopřivnice se setkala v rámci oslav i s delegacemi z ostatních
partnerských měst Zwönitz: Myszkówa (Polsko), které je i našim partnerským městem, Magyarpolány
(Maďarsko), Puschendorf (Německo) a Hailigenhaus (Německo).
Volejbalisté z Kopřivnice se zúčastnili 30. ročníku Mezinárodního turnaje ve volejbalu
v Markgröningenu (Německo). Turnaje se zúčastnilo 12 družstev v kategorii žen a 12 družstev
v kategorii mužů. Naše družstva se umístila na 7. místě muži a na 9. místě juniorky, které startovaly
v kategorii ženy. Partnerství mezi kluby Kopřivnice - Markgröningen trvá již 22 let.
SDH Lubina II navštívil DHZ Háj u Turčianských Teplíc (Slovensko) při příležitosti oslav 120 let DHZ
Háj a 35leté družby mezi sbory. V rámci oslav byl vysvěcen nový hasičský prapor DHZ Háj, byla
předána vyznamenání členů DHZ Háj a také 2 členů SDH Lubina II. Konala se hasičská soutěž, byla
předvedena stará hasičská technika a nejmodernější technika zásahových jednotek a SDH Lubina II
předal DHZ Háj při příležitosti 35 let družby slavnostní šerpu k praporu.
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LAŠSKÁ BRÁNA BESKYD
Lašská brána je turistická mini oblast tvořena spolupracujícími městy Kopřivnicí, Štramberkem, Příborem a obcí
Hukvaldy. Dříve neformální spolupráce byla v roce 2010 již potřetí 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“. Smlouva vyčleňuje prostředky na
společné aktivity, v roce 2010 poprvé řešila příspěvek ostatních obcí městu Kopřivnici na zajištění pozice
manažera turistické destinace.
V rámci spolupráce se realizovaly mimo jiné tyto aktivity:
- naplňování základní koncepce informačních a komunikačních kanálů LBB (společná databáze
informačních center propojená s webovými stránkami, modernizace turistického portálu Lašské brána
Beskyd – www.lasska-brana.cz, realizace informačních tabulí a umístění display systémů na turisticky
exponovaných místech, realizace a distribuce základního informačního materiálu Tipy na výlety
v českém, anglickém a polském jazyce),
- nákup fotografií pro společné propagační účely,
- dotazníkový průzkum mezi návštěvníky oblasti,
- aj.
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