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ÚVOD
Vážení Kopřivničané,
rok 2013 byl fakticky rokem naplnění strategického plánu, původně plánovaného do roku 2022. Vzhledem k tomu,
že byla naplněna většina cílů a realizováno mnoho plánovaných akcí a projektů, přistoupilo město k jeho
komplexní aktualizaci, a to za široké spoluúčasti občanů, firem, škol, zájmových a neziskových organizací
a dalších partnerů.
Rovněž samotný Městský úřad v Kopřivnici dosáhl významných ocenění za kvalitu práce a dosažené výsledky
v mnoha oblastech. Stručně řečeno: Kopřivnice získala významné renomé a zařadila se mezi špičku v rámci celé
České republiky.
Všem, kteří se na dosažených výsledcích podíleli, ze srdce děkuji.

Ing. Josef Jalůvka
starosta města
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VOLENÉ ORGÁNY MĚSTA
Zastupitelstvo města
Nejvyšší samosprávný orgán města zvolený ve volbách na podzim roku 2010 je v počtu 21 členů. Zastupitelstvo
pracovalo na úkolech, které vycházely z plánu činností na rok 2013 (podle zákona o obcích), a na úkolech, které
vyplynuly z potřeb města.
V roce 2013 se uskutečnilo celkem 5 zasedání ZM a 4 pracovní semináře ZM, na nichž se zúčastňovalo
zastupitelstvo v tomto složení:
Příjmení a jméno
Zdeněk BABINEC, Mgr.
Tomáš HOF, Mgr.
Tomáš HRNČÁREK
Radim HYVNAR, Ing.
Josef JALŮVKA, Ing.
Dagmar JANČÁLKOVÁ, Mgr.
Milan KAPICA
Miroslav KOPEČNÝ, Ing.
Michaela KOPŘIVOVÁ, Mgr.
Dušan KROMPOLC, Mgr.
Karel KUBOŠ, RSDr.
Robert LAKOMÝ, MVDr.
Jiří NOVÁK, Mgr.
Luděk POLÁŠEK, Ing.
Lumír POSPĚCH, Mgr.
Dagmar RYSOVÁ, Mgr.
Marie STREITOVÁ
Ladislav STEHLÍK, Ing.
Jaroslav ŠULA, Ing.
Xenie ŠUSTALOVÁ, Mgr.
Ivan TELAŘÍK
Poznámka:
ČSSD
KDU-ČSL
KSČM
ODS
SNK
US-DEU

Navrhující strana
Politická příslušnost
ODS
ČSSD
ČSSD
KSČM, bezpartijní
ODS
ODS
KSČM
ODS
KDU-ČSL
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
Unie svobody - Demokratická unie
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Účast na zasedáních ZM /
seminářích ZM
5/4
5/2
5/2
4/0
5/4
5/4
3/3
5/4
5/3
4/4
5/2
5/0
2/0
5/2
5/1
5/3
4/4
5/2
5/3
5/1
4/1

Nejdůležitější rozhodnutí zastupitelstva města v roce 2013
Vydání obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice
• obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 1/2013, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška č. 2/2011 o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány sázkové hry pomocí
technických zařízení,
• obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 2/2013 O stanovení opatření k omezení propagace hraní
některých loterií a jiných podobných her,
• obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 3/2013 Tržní řád,
• obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 4/2013 O místních záležitostech veřejného pořádku,
• obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 5/2013 O místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Finanční a majetková rozhodnutí, ostatní…
schválení:
• Akčního plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2013-2014,
• rozpočtových opatření k rozpočtu města Kopřivnice na rok 2013,
• Závěrečného účtu města Kopřivnice za rok 2012,
• prodeje a výkupu pozemků,
• dohod o přistoupení k závazku,
• 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 ASK Tatra Kopřivnice,
o FBC Vikings Kopřivnice,
o Figure Skating Club Kopřivnice,
o Klubu házené Kopřivnice,
o FC Vlčovice - Mniší,
o Městskému dechovému orchestru Kopřivnice,
o ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice,
o FC Kopřivnice,
o Hockey Clubu Kopřivnice,
o Tělovýchovné jednotě Spartak Lubina,
o Tenisovému klubu Kopřivnice,
o Sportovnímu klubu Kopřivnice,
o Pedagogicko-psychologické poradně Nový Jičín, p. o.,
o Domu dětí a mládeže Kopřivnice,
o na opravu některých společných částí domů města Kopřivnice
o a další
• a jiné
vzetí na vědomí:
• zprávy o činnosti Finančního a Kontrolního výboru ZM Kopřivnice.
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Rada města
Jako 7členný výkonný orgán města působila v roce 2013 v tomto složení:
Starosta města:

Ing. Josef Jalůvka

Místostarostové:

Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Jaroslav Šula

Členové:

Mgr. Dagmar Jančálková
Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Michaela Kopřivová

Jednání rady se pravidelně zúčastňoval tajemník městského úřadu Ing. Miroslav Halatin.
Uspořádání - působnost
Dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva města plnili úkoly v těchto stanovených oblastech:
Působnost starosty Ing. Josefa Jalůvky:
a) Strategické plánování, územní plánování a rozvoj, rozvoj podnikání, investice,
b) Doprava,
c) Koordinace investičních akcí v regionu,
d) Evropské záležitosti, mezinárodní vztahy,
e) Vnější vztahy, komunikující msto,
f) Marketing, cestovní ruch, muzejnictví.
Působnost 1. místostarosty Ing. Miroslava Kopečného:
a) Rozpočet a finance,
b) Školství,
c) Sport,
d) Energetika, tepelné hospodářství,
e) Záležitosti místní části Mniší.
Působnost 2. místostarostky Mgr. Dagmar Rysové:
a) Sociální věci, zdravotnictví a prevence kriminality,
b) Bytové hospodářství,
c) Kultura,
d) Životní prostředí,
e) Zdravé město a místní Agenda 21,
f) Záležitosti místní části Vlčovice.
Působnost 3. místostarosty Ing. Jaroslava Šuly:
a) Správa komunálního majetku,
b) Místní záležitosti veřejného pořádku - (městská policie),
c) Komunální služby - (Slumeko, s. r. o. - mandátní smlouva),
d) Vodovody a kanalizace, odkanalizování místních částí,
e) Záležitosti místní části Lubina.
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Tajemník MÚ: Ing. Miroslav Halatin
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 2013 se uskutečnilo celkem 25 schůzí Rady města Kopřivnice.
Rada města spolupracovala s těmito výbory a komisemi:
Výbory zastupitelstva města
Finanční
Kontrolní
Komise rady města
Pro mezinárodní vztahy
Školská
Sportovní
Pro prevenci kriminality a protidrogovou prevenci
Pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21
Rada Kabelové televize
Komise místních částí
Vlčovice
Lubina
Mniší
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Předseda
RSDr. Karel Kuboš
Mgr. Tomáš Hof
Předseda
Mgr. Jarmila Filipová
Mgr. Jan Mužík
Miroslav Bartoň
Pavel Obrátil
Mgr. Dagmar Rysová
Oldřich Rys
Předseda
Ing. Radim Hyvnar
Ondřej Raška
Ing. Jan Jalůvka

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
Adresa: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 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:
• 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 A PAMÁTKOVÉ PÉČE
• ODBOR FINANCÍ
• ODBOR ROZVOJE MĚSTA
• ODBOR MAJETKU MĚSTA
• ODDĚLENÍ INFORMATIKY
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KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Kopřivnice
Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Kopřivnice (dále jen bezpečnostní rada) byla zřízena starostou
města jako poradní orgán pro přípravu na krizové situace v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém
řízení a změně některých zákonů (krizový zákon). Pravidelné jednání bezpečnostní rady se uskutečňuje alespoň
dvakrát v roce (25. června, 11. prosince).
Složení bezpečnostní rady:
Titul, jméno a příjmení
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
mjr. Ing.
plk. Ing.
npor. Bc.
Bc.

Josef
Miroslav
Jaroslav
Miroslav
Tomáš
Tomáš
Ivan
Dušan

Jalůvka
Kopečný
Šula
Halatin
Melčák
Klos
Pilát
Bartošák

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

Funkce
v bezpečnostní radě
předseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
tajemník

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností projednává a posuzuje:
•
•
•
•
•
•
•
•

přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení,
krizový plán obce s rozšířenou působností,
vnější havarijní plán, pokud je schvalován starostou obce s rozšířenou působností,
finanční zabezpečení připravenosti obce s rozšířenou působností na mimořádné události nebo krizové
situace a jejich řešení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností,
stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému dislokovaných ve správním obvodu obce s
rozšířenou působností,
způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním
obvodu obce s rozšířenou působností, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,
další dokumenty a záležitosti související s připraveností správního obvodu obce s rozšířenou působností na
krizové situace a jejich řešení.

Krizový štáb obce s rozšířenou působností Kopřivnice
K řešení krizových situací zřizuje starosta města Kopřivnice, jako svůj pracovní orgán, Krizový štáb obce
s rozšířenou působností Kopřivnice (dále jen krizový štáb).
Krizový štáb obce s rozšířenou působností Kopřivnice 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 orgánů krizového řízení nebo cvičení složek integrovaného záchranného
systému, nebo
je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není splněna některá z podmínek uvedených výše.
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Krizový štáb projednává možnost řešení krizové situace a navrhuje opatření starostovi obce s rozšířenou
působností, a to zejména na základě podkladů členů bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností a stálé
pracovní skupiny krizového štábu obce s rozšířenou působností.
Složení krizového štábu:
•
•

členové Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností 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,
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.

Předseda 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.
Stálá pracovní skupina při řešení krizové situace nebo při koordinaci záchranných a likvidačních prací jedná
nepřetržitě a připravuje podklady pro jednání krizového štábu, jehož je součástí.
Organizace krizového řízení
Město Kopřivnice, včetně jeho správního obvodu, je organizačním celkem správního obvodu kraje, a proto také
krizové řízení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností je subsystémem krizového řízení ve správním
obvodu kraje.
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POŽÁRNÍ OCHRANA
Město Kopřivnice v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
a nařízením Moravskoslezského kraje č. 6/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí
území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje tyto jednotky:
Počet
členů
21
17
13
16
25

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 2013
Zásahová činnost:
V roce 2013 vyjela jednotka ke 197 událostem, kromě 53 požárů vyjeli hasiči ke 100 technickým pomocem, 14
dopravním nehodám, 8 únikům nebezpečných látek, 17 x k záchraně osob a zvířat a 5 událostí bylo označeno
jako planý poplach. V roce 2013 byla zajišťována pohotovost k výjezdu v počtu čtyř členů jednotky nepřetržitě po
dobu 24 hodin denně. Tři členové jednotky ji vykonávají od 1. 1.
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: 197
Rozdělení podle druhu událostí:
•
•
•
•
•
•

požár:
technická pomoc:
dopravní nehoda:
úniky nebezpečných látek:
záchrana osob a zvířat:
planý poplach:

53
100
14
8
17
5

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 otevírač dveří,
• lanový naviják RAMSEY RE,
• 2 kusy elektrocentrály GEKO, HONDA,
• přetlakový ventilátor RAMFAN,
• 2 kusy plovoucích čerpadel,
• 2 kusy kalových čerpadel,
• 2 kusy motorových řetězových pil.
Členové jednotky jsou vybaveni ochrannými prostředky:
• 9 kusů dýchacích přístrojů Dräger.
Každý člen jednotky má k dispozici:
• zásahový komplet zn. Fireman nebo Tiger,
• zásahovou přilbu Gallet,
• zásahovou obuv, rukavice, kuklu,
• svítilnu.
Kopřivnická jednotka v současné době při své činnosti využívá cisterny CAS 24 T815, CAS 32 T815, motorový
žebřík IFA W5 , vozidlo MB Vito, nákladní přívěs valníkový s plachtou.
Odborná způsobilost členů jednotky, odborná příprava
Dvanáct členů disponuje odbornou způsobilostí na funkci velitel, funkci strojníka s předepsanou odbornou
způsobilostí vykonává 13 členů, 2 členové jsou vyškolenými techniky jednotky, odbornou způsobilostí pro
obsluhu motorových pil disponuje 15 členů. V neposlední řadě patří k výčtu odborností také konstatování, že
výjezdovou činnost jednotky, mimo ostatních členů, vykonávalo 10 profesionálních hasičů.
Technické vybavení jednotky přináší zvyšující se nároky na odbornou přípravu všech členů. Velitelé družstev
i 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. Vyvrcholením celé této
přípravy bylo instrukčně metodické zaměstnání pro všechny jednotky kategorie JPO II předurčené pro zásahy
u dopravních nehod, které organizoval HZS MSK ve Studénce. Všichni členové jednotky absolvovali odbornou
příprava zaměřenou na zásahy při úniku nebezpečných látek na stanici HZS MSK v Novém Jičíně. Z obvyklých
každoročních témat provedli např. nácvik zásahů ve výškových budovách v budově radnice a výcvik uskutečněný
na Větřkovické přehradě v letním období, ale i na zledovatělém povrchu. V rámci odborné přípravy byly
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uskutečněny dvě taktická a dvě prověřovací cvičení. Posledním prověřovacím cvičením bylo ověření dojezdových
časů a činnosti při simulovaném požáru v prostoru radnice města.
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).
Nejmladší generace hasičů
Členové jednotky pracují s kroužky mladých hasičů, kterým předávají své zkušenosti v rámci pravidelných
schůzek v hasičské zbrojnici, zaměřují se na nácvik disciplín požárního sportu a účast v soutěžích.
Systém výkonu služeb jednotky
Dokončením rekonstrukce hasičské zbrojnice v říjnu 2012 získala jednotka zázemí ke své činnosti na úrovni
jednotek hasičského záchranného sboru. Od 1.1.2013 se hasičská jednotka částečně profesionalizovala a tři
z jejich členů vykonávají službu v jednotce jako své zaměstnání.

Činnost jednotek Sborů dobrovolných hasičů Lubina I. (Drnholec),
Lubina II. (Větřkovice), Vlčovice a Mniší v roce 2013
Činnost jednotek místních částí probíhá v obdobném rámci s výjimkou zabezpečování pohotovostí, které tyto
jednotky nezajišťují.
Členové jednotek jsou vybaveni 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 vyhl. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.
Slavnostní valnou hromadou, průvodem s prapory, hudbou a ukázkou ruční stříkačky tažené koňmi a letním
odpolednem s hudbou a doprovodným programem oslavil 17. srpna 2013 Sbor dobrovolných hasičů Lubina II.
své devadesáté výročí. Doprovodný program vydařených oslav tvořily ukázky dětí, dospělých, staré techniky
a v neposlední řadě ukázky několika disciplín ze soutěže TFA neboli železný hasič.
Sbor dobrovolných hasičů Vlčovice uspořádal 24.8.2013 pro děti jak z Vlčovic, tak z okolních vesnic dětský den
s názvem Hasičský den. Touto akcí chtěli místní hasiči přiblížit rodičům a hlavně dětem poslání hasičů a zároveň
pobavit všechny zúčastněné. Akce byla určena pro širokou veřejnost. Pro děti byly připraveny nejen hasičské
soutěžní disciplíny, ale i spousty jiných soutěží. Pozvání přijal také policejní kynolog, který předvedl ukázky
zásahu policejního psa. V programu byla zahrnuta i ukázka reálného zásahu hasičů z Kopřivnice při záchraně
zraněné osoby. Po ukončení zásahu si všichni zúčastnění mohli prohlédnout hasičskou techniku. Úspěšnost akce
se potvrdila účastí spousty dětí i rodičů.
Požární sport
Každoročních skvělých výsledků dosahují členové jednotek v požárním sportu, který je nedílnou součástí
odborné přípravy členů jednotek sborů dobrovolných hasičů.
Družstvo mužů SDH Lubina I. se v roce 2013 zapojilo do pohárových soutěží.
V jednotlivcích se členové jednotky SDH Lubina I. Radek Šmigura ml. a Michal Plandor zúčastnili čtyř soutěží
TFA.
Ve Sboru dobrovolných hasičů Lubina II. funguje družstvo mužů a ve spolupráci s SDH Lubina I. také družstvo
žen. Obě družstva se účastnila Novojičínské Ligy a muži zde dosáhli 14. místa a ženy byly bohužel 4. Kromě
toho se družstva zúčastnila dalších soutěží. Muži se zúčastnili 20 soutěží, z toho byly 3x druzí a 1x třetí.
Ženy se zúčastnily celkově 16 soutěží, z toho byly 2x první, 1x druhé a 4x třetí.
Mladí muži se účastnili i individuálních soutěží TFA.
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Družstvo mužů SDH Vlčovice se v roce 2013 zúčastnilo 9 soutěží, z nichž dosáhli 3x na druhé místo. Muži
z Vlčovic postavili v sezině 2013 rovněž družstvo v kategorii veteránů nad 35 let, veteráni odběhli 19 soutěží,
toho 10x vyhráli, 3x skončili druzí a 1x třetí. Je třeba vyzdvihnout, že vlčovičtí veteráni skončili celkově stříbrní
v rámci Moravskoslezské ligy, což se tomuto týmu podařilo při premiérovém zapojení do této soutěže.
Družstvo mužů SDH Mniší každoročně dosahující nejlepších výsledků v loňském roce obhájilo v okresním kole
požárního sportu sborů dobrovolných hasičů v běhu na 100 m 1. místo, ve štafetě 4 x 100 m rovněž zvítězilo
a v požárním útoku bylo druhé. V celkovém součtu bodů jednotlivých disciplín zvítězilo, a zajistilo si tak postup do
krajského kola. V přeboru jednotlivců se na druhém místě umístil Václav Harabiš, třetí místo obsadil Tomáš
Hrabovský a čtvrté Jakub Marák. V krajském kole požárního sportu družstvo obsadilo celkově páté místo.
Družstvo mužů se v roce 2013 zaměřilo i na úspěšné výkony ve čtvrtém ročníku novojičínské ligy v požárním
útoku, kde bylo zařazeno třináct pohárových soutěží v rámci okresu Nový Jičín. V celkovém pořadí vyrovnaného
ročníku vybojovalo družstvo mužů páté místo.
Rovněž bylo úspěšné na dalších šesti pohárových soutěžích mužů, za zmínku rozhodně stojí 1. místo ze soutěže
„O pohár rady města Kopřivnice“.
Úspěšnou sezonou se mohou pochlubit muži v kategorii veteránů nad 35 let. Z šesti závodů Moravskoslezské
ligy mužů nad 35 let byli v požárním útoku 1x první, 1x čtvrtí a pátí a celkově obsadili šesté místo. Mimo ligu se
zúčastnili dalších 8 závodů veteránů, kde již bylo umístění mnohem lepší, pětkrát vyhráli a třikrát byli druzí.
Činnost mladý hasičů
Mniší
Starší žáci z Mniší se v tomto roce zapojili do celostátní hry Plamen, pohárových soutěží a soutěže o pohár
Okresní rady mládeže Okresního sdružení hasičů ČMS. V soutěži o pohár Okresní rady mládeže si jedno
družstvo starších žáků vybojovalo postup do krajského poháru, druhé družstvo obsadilo 8. místo.
V okresním kole hry Plamen se družstva starších žáků umístila na konečném 5. a 8. místě.
Soutěže o pohár starosty krajského sdružení hasičů se zúčastnilo jedno družstvo žáků z Mniší v disciplínách
štafeta 4 x 60 m a požární útok. Ve štafetě se umístili na 11. místě, v požárním útoku s nástřikovými terči se
umístili sedmí, což znamenalo konečné 10. místo.
Lubina I. a Lubina II.
Žáci a dorost z SDH Lubina I. a SDH Lubina II. již řadu let cvičí společně s členy SDH Lubina I. pod označením
Lubina. V okresním kole hry Plamen byli starší žáci na konečném osmém místě a mladší na šestém místě. Za
zmínku stojí zisk II. výkonnostních třídy v běhu na 60 m překážek Markétou Bortlovou (členkou SDH Lubina I.).
V dorostu startovaly jen jednotlivkyně, které byly na druhém a třetím místě v okrese a postoupily na kraj.
V krajské soutěži získala Magléna Kolibová 8. místo. Byť obě trénují pod vedením vedoucích mládeže SDH
Lubina II., jsou členkami v SDH Lubina I. a Mniší.
Starší i mladší žáci se účastnili ligy „Floriánek Cup“ a starší zde skončili na sedmém místě a mladší na šestém
místě. Celkově se starší účastnili čtrnácti soutěží a získali 1x druhé místo. Mladší se pak účastnili celkem 13
soutěží a získali 2x druhé a 1x třetí místo. Jedno z druhých míst bylo velmi cenným, protože je mladší žáci získali
v domácí soutěži, třetí místo obsadili v soutěži „Pohár rady mládeže“.
V podzimní části hry Plamen se starší umístili v závodu požárnické všestrannosti na čtvrtém místě. Mladší získali
po generační obměně družstva desáté místo. Rovněž v podzimní části okresní soutěže dorostu byla Markéta
Bortlová první v kategorii střední dorostenky, David Janík a David Orkáč byli oba pátí.
V soutěži „O pohár krajského starosty“ získali starší žáci sedmé místo, přičemž ve štafetě 4 x 60 m byli třetí.
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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 2013-2014. 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 2013 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.
Do konce roku 2013 bylo podáno 8 žádostí o dotaci ze strukturálních fondů EU (ROP Moravskoslezsko, OPŽP,
IOP, OPLZZ) a další dvě žádosti byly rozpracovány a byly podány počátkem roku 2014. Ke dni zpracování této
zprávy bylo 8 žádostí schváleno a 2 byly stále v procesu hodnocení.
Celkové
náklady/dotace
(v tis. Kč)

Projekt
ZŠ Milady Horákové - energetická opatření - 1. etapa

24 083 / 10 325

ZŠ Emila Zátopka - energetická opatření

29 350 / 14 085

Podpora domácího kompostování pořízením kompostérů pro
občany
Rekonstrukce zimního stadionu – I. etapa (rekonstrukce chlazení)
Napojení města Kopřivnice na páteřní cyklotrasu Z Poodří do
Beskyd

25 390 / 8 143

Zvyšování kvality OSPOD Kopřivnice

1 911 / 1 911

Regenerace městských bytových domů - rekonstrukce střešních
plášťů
Regenerace městských bytových domů - rekonstrukce vnitřních
rozvodů
Bezbariérové úpravy na ul. Záhumenní, Čs. armády a
Štramberská v Kopřivnici
Kopřivnice - chodník Mniší - II. etapa

368 / 331

9 914 / 5 115

13 265 / 9 010
34 789 / 13 162
2 944 / 1 791
7 965 / 6 524

Aktuální stav
(ke dni
zpracování)
schváleno,
realizováno
schváleno,
v realizaci
schváleno,
realizováno
schváleno
schváleno,
v realizaci
schváleno,
v realizaci
schváleno,
v realizaci
schváleno,
v realizaci
v procesu
hodnocení
v procesu
hodnocení

Město se rovněž snaží na své projekty získávat dotační zdroje z národních zdrojů , např. ze státního rozpočtu
nebo rozpočtu Moravskoslezského kraje. Všechny 4 žádosti o tyto prostředky, které byly v roce 2013 podány byly
schváleny.
Projekt
Rekonstrukce výtahů v DPS č.p. 320
Chodník Mniší – I. etapa

Předpokládané
náklady/dotace (v tis. Kč)
2 156 / 1 063
16 445 / 4 863

Deset let s Vámi
Aktualizace Lašské naučené stezky

140 / 98
146 / 99
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Aktuální stav
schváleno, zrealizováno
schváleno,
v realizaci
schváleno, zrealizováno
schváleno, zrealizováno

V průběhu roku probíhala také realizace dalších 13-ti projektů, kterým byla schválena dotace v dřívějších létech a
realizačně přecházely do roku 2013.
Projekt
Rekonstrukce budovy Základní školy v Mniší
Rozšíření kapacity azylového domu a zřízení denního centra
v Kopřivnici
Revitalizace ulice Štefánikova včetně přilehlého veřejného
prostranství
Z Poodří do Beskyd - cyklistické propojení - úsek Kopřivnice
Z Poodří do Beskyd – cyklistické propojení – místní část
Kopřivnice - úsek Vlčovice
Cyklostezka Kopřivnička
POSEZ – Skládka kalů Kopřivnice
Regenerace zeleně sídliště „Korej“ v Kopřivnici
Varovný a monitorovací protipovodňový systém města
Kopřivnice
IPRM Kopřivnice JIH - Projekt 2, Veřejné prostranství
Strategický rozvoj města Kopřivnice
Využití území býv. depozitáře TM Tatra a přilehlých
skladovacích prostor v areálu
městského parku
Technologické centrum obce s rozšířenou působností
Kopřivnice I - III

Předpokládané
náklady/dotace (v tis. Kč)
20.670 / 14 338

Stav k 31.12.
zrealizováno

13.146 / 10.854

zrealizováno

67.781 / 52.028

zrealizováno

3.997 / 2.929

zrealizováno

9.900 / 7.100

zrealizováno

13.837 / 7.297
72.851 / 65.566
4.584 / 2.413

zrealizováno
v realizaci
zrealizováno

10.790 / 9.711

v realizaci

26 442 / 22 476
3 065 / 2 606

zrealizováno
v realizaci

9 714 / 7 579

v realizaci

5 065 / 4 306

zrealizováno

Město Kopřivnice rovněž dílčími projekty realizuje schválený Integrovaný plán rozvoje města – obytná zóna
Kopřivnice JIH, na jehož realizaci má město Kopřivnice v Integrovaném operačním programu alokovanou částku
ve výši 4 052 tis. EUR. Tyto finance spolu s financemi města a bytových družstev jsou používány na regeneraci
bytového fondu a revitalizaci veřejného prostranství na sídlišti JIH. Realizace dílčích projektů probíhá od roku
2009 a bude ukončena v roce 2015. V roce 2013 byl dokončen v pořadí již druhý projekt revitalizace veřejného
prostranství na tomto sídlišti. Jeho cílem byla úprava veřejných prostor v okolí Základní školy Alšova, včetně
rekonstrukce lehkoatletického hřiště, vybudování víceúčelového hřiště v blízkosti Kopřivničky, úprava původní
zahrady bývalé mateřské školy na ul. Máchova a rekonstrukce vybraných chodníků. Slavnostní otevření
sportovišť proběhlo za přítomnosti Dany Zátopkové 20. září 2013.
Ve spolupráci se Svazkem obcí regionu Novojičínska realizovalo město Kopřivnice velký projekt „Odkanalizování
vybraných obcí a měst regionu Novojičínska“. Předmětem projektu je vybudování splaškové kanalizace v Novém
Jičíně – Žilině a Loučce, v Mořkově, v Životicích u Nového Jičína a v Kopřivnici – Lubině. Stavební práce v rámci
dílčího projektu „Aglomerace Kopřivnice – místní část Lubina, odkanalizování“ byly zahájeny v červnu 2011
a byly ukončeny na podzim 2012. V průběhu roku 2013 probíhalo napojování rodinných a bytových domů a
dalších objektů na nově budovanou kanalizaci. Město poskytovalo jejich vlastníkům finanční podporu pro
vybudování soukromých částí kanalizačních přípojek.
Město Kopřivnice realizovalo také významné projekty a akce, které financovalo pouze ze svých zdrojů, popř. se
stalo finančním partnerem jiných subjektů. Mezi takovéto projekty patří i rekonstrukce mostu přes železniční trať
včetně dobudování sjezdové rampy na ul. Dělnickou, na které se město podílí společně se Správou silnic
Moravskoslezského kraje. Tato rekonstrukce byla zahájena v roce 2012 a středu 11. prosince 2013 byl most
slavnostně uveden do předběžného užívání.
Více informací o konkrétních projektech je zveřejněno na internetových stránkách města www.koprivnice.cz
v sekci RADNICE / PROJEKTY.

17

Aktualizace strategického pánu města
V roce 2013 byla zahájena realizace projektu Strategický rozvoj města Kopřivnice, jehož předmětem je
aktualizace stávajícího strategického plánu a na jehož realizaci se podařilo získat dotaci z OPLZZ.
Společnost Berman Group, s.r.o., která byla vybrána jako konzultační firma, která vede celý proces aktualizace,
zpracovala rozsáhlou socioekonomickou analýzu tzv. Profil města. Ta se stala vstupním podkladem pro další
proces aktualizace strategického plánu. Zastupitelstvo města jmenovalo 27 člennou Komisi pro strategický rozvoj,
která se v roce 2013 sešla na 3 pracovních jednáních.
Členy komise pro strategický rozvoj jsou:
• BITTNER Jan Ing. ředitel, Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.
• CZEKAJ Petr Ing. tajemník, Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, předseda komise pro strategický
rozvoj
• GÉRYKOVÁ Eva JUDr. ředitelka, kontaktní pracoviště Kopřivnice Úřadu práce ČR - krajská pobočka v
Ostravě
• GREŠÁK Zbyněk MUDr. primář SNLP THERÁPON 98 a.s., Kopřivnice
• JALŮVKA Josef Ing. starosta města Kopřivnice, místopředseda komise pro strategický rozvoj
• JANČÁLKOVÁ Dagmar Mgr. ředitelka, ZŠ a MŠ Motýlek
• KOPEČNÝ Miroslav Ing. místostarosta města Kopřivnice
• KROMPOLC Dušan Mgr. zastupitel města Kopřivnice za ČSSD
• KUBOŠ Karel RSDr. zastupitel města Kopřivnice za KSČM
• LANÁK Daniel Ing. vedoucí oddělení, Úřad Regionální rady Moravskoslezsko
• MERHOUT Pavel jednatel, Bang & Olufsen, s.r.o.
• MICHÁLEK Zdeněk Ing. jednatel, HM Partners, s.r.o.
• MISIAČEK Radim RNDr. jednatel, Raddit Consulting, s.r.o.
• MRVA Kamil Ing. Arch. majitel, Kamil Mrva Architects, s.r.o.
• PAVELKA Jan Mgr. ředitel VOŠ, SOŠ a SOÚ Kopřivnice
• PAVLOVÁ Martina Mgr. Ph.D. výkonná ředitelka, Favea, spol. s r.o.
• PEŠAT Richard Mgr. vedoucí detaš. pracoviště Nový Jičín Centra pro zdravotně postižené MSK (občanská
poradna)
• Pfüller Niclas prokurista a Výrobní ředitel, Brose CZ, s.r.o., místopředseda komise pro strategický rozvoj
• PILÁT Ivan npor.Bc. vedoucí obvodního oddělení Kopřivnice, Policie ČR
• POLARCZYK Adriana Ing. ředitelka, Kulturní dům Kopřivnice, p.o.
• RAMÍK Jiří Mgr. farář, Římskokatolická farnost Kopřivnice
• ROŠKO Pavel ARRIVA MORAVA, a.s.
• RYS Oldřich živnostník, Knihkupectví Pohoda
• RYSOVÁ Dagmar Mgr. místostarostka města Kopřivnice
• STROUHAL Radek Ing. místopředseda představenstva TATRA TRUCK a.s.
• ŠULA Jaroslav Ing. místostarosta města Kopřivnice
• TESAŘ Vladislav Ing. ředitel, Komterm Morava, s.r.o.
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PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21
Město Kopřivnice je řádným členem asociace Národní síť Zdravých měst ČR (dále NSZM ČR) již od roku 2004.
Tato asociace sdružuje a poskytuje metodickou podporu tzv: Zdravým městům, která pracují na zvyšování své
kvality pomocí metody místní Agenda 21.
Projekt Zdravé město (dále PZM) je projektem komunitním, což znamená, že se na jeho realizaci podílí nejen
městská samospráva, ale také partneři z řad neziskového i soukromého sektoru a především veřejnost. Cílem
obou (PZM i MA21) je zvyšování kvality života obyvatel souběžně se zapojováním veřejnosti do procesu rozvoje
města.
Města realizující místní Agendu 21 musí (stejně jako u jiných metod zvyšování kvality) plnit předepsaná kritéria
pro jednotlivé kategorie vyjadřující kvalitu veřejné správy a míru zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů ve
městě. Na podzim roku 2013 se městu podařilo posedmé obhájit kategorii B v rámci sady povinných
celonárodních kritérií MA 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj ČR. V roce 2013 byla kategorie B rozdělena do
dílčích skupin, přičemž Kopřivnice získala nejvyšší ocenění v této kategorii B***.
Veřejná projednání
Mezi tradiční aktivity oblasti zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů patří veřejná projednání (dále VP)
projektů a záměrů města. V roce 2013 se uskutečnila tato:
Termín
15.4.2013
16.4.2013
17.4.2013

Název akce
VP v místní části Vlčovice
VP v místní části Mniší
VP v místní části Lubina
S Vámi o Všem? Ovšem! ... tentokrát
14.5.2013
s mládeží
Fórum Zdravého města aneb S Vámi o Všem?
20.5.2013
Ovšem?
10.6.2013 Úprava parkování na ul. Sokolovské
20.10.2013 Parkování Trappes
Veřejné setkání v rámci tvorby Zdravotního
22.10.2013
plánu

Cílová skupina
obyvatelé Vlčovic
obyvatelé Mniší
obyvatelé Lubina
žáci místních základních škol
a střední školy

Počet
44
52
105

široká veřejnost, NNO, podnikatelé

83

obyvatelé ul. Sokolovské
obyvatelé sídliště Sever

10
36

obyvatelé města, odborníci

Mezinárodní kampaně a osvětové akce
Také v roce 2013 se město zapojilo ve spolupráci s partnery do mezinárodních kampaní a osvětových akcí.
Oficiální
Název kampaně, akce pořádané městem
Cílová skupina
termín
Kampaň Den Země
široká veřejnost
18.4.2013 Den Země a Den sociálních služeb v sadu E. Beneše
22.4.2013
rodiny s dětmi
20.4.2013 Pohádkový les
20.4.2013 Likvidace autovraků
Kampaň Evropský týden mobility a Evropský den bez aut:
9.9.-27.9.13: výstava věnovaná desetiletému období realizace
projektu Zdravé město a MA 21
13.9.13: Farmářský trh
14.9.13: Pochod všech generací - Šlápoty
široká veřejnost
16.-22.9.2013
14.9.13: Noční javorníkování
děti mateřských škol
17.9.13: Den jako vymodelovaný
rodiny s dětmi
20.9.13: Slavnostní otevření nových sportovišť na sídlišti Jih
sportovci
20.9.13: Minizátopek - štafet. běh MŠ
21.9.13: Běh rodným krajem Emila Zátopka
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46

4.-17.10.2013

Termín

21.9.13: Běh dětí Kopřivnicí, lidový běh
25.9.13: Město je naše společné hřiště aneb Deset let s Vámi
25.9.13: Kulturní večer v centru města - Xindl X
Kampaň Dny Zdraví
(v režii organizací)
5.-6.10.13: Výstup na Mount Everest
6.10.13: Cesta hlasu - objevování hlasu a jeho léčivého
potenciálu
9.10.13: Sportovní den pro aktivní seniory
11.10.13: Farmářský trh
21.10.13: Školení pro řidiče a cyklisty (nejen pro seniory!)
Název další osvětové akce

26.2.2013

beseda s ředitelem české kanceláře OSN

16.10.2013

Veřejně přístupná kontrola kritérií místní
Agendy 21 na místě

17.5, 14.6,
13.9,
11.10.2013
13.11.2013
5.12.2013
6. 12. 2013

široká veřejnost
senioři

Cílová skupina
Tým pro udržitelný rozvoj +
zastupitelé
hodnotitelé z Pracovní skupiny
Rady vlády pro udržitelný rozvoj
pro místní Agendy 21

4 Farmářské trhy

široká veřejnost

Beseda o projektu ZM a MA 21
Kulatý stůl na téma zaměstnanost
Školení 1. pomoc

Žáci ZŠ 17. listopadu
Studenti, zaměstnavatelé
Zaměstnanci MÚ

Počet
14
71
26
41
33

I v roce 2013 vyhlásilo město samostatný dotační program 1/ORM/2013 - Zdravé město Kopřivnice. V rámci
tohoto programu byly podpořeny následující aktivity:
Organizace
Název projektu
Dotace
Rada dětí a mládeže Moravskoslezského
Den Země 2013 - Život jako v pohádce
16 000 Kč
kraje, o. s.
Mgr. Kateřina Zamišková
Guerilla knitting neboli ženy ženám
4 000 Kč
Občanské sdružení při Dětském centru
Bylinky znaly už naše prababičky
3 000 Kč
Kopřivnice
(netradiční environmentální výchova)
Základní škola, Kopřivnice,
Město s místem pro všechny.
7 000 Kč
Štramberská 189, p. o.
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SPRÁVNÍ AGENDY
Všeobecné údaje o obyvatelstvu k 31.12.2013
Počet občanů ČR s trvalým pobytem:
z toho:

22 490
11 426 žen (50,8 %)
11 064 mužů (49,2 %)

Věkové složení obyvatel - stav k 31.12.2013
(podíly jednotlivých věkových skupin)
Věková skupina
Podíl v %
Dětská složka (0-15)
15,6
16 - 20
5,6
21 - 25
7,3
26 - 30
7,3
31 - 35
6,9
Mladší produktivní věk (16-35)
27,1
36 - 40
8,9
41 - 45
7,2
46 - 50
7,9
51 - 55
6,5
56 - 60
6,5
Starší produktivní věk (36-60)
37
Produktivní věk celkem (16-60)
64,1
61- 65
6,7
66 - 70
5,5
71+
8,1
Poproduktivní věk
20,3
Obyvatel celkem
100

Počet obyvatel v městských částech
Městská část
Počet obyvatel
Velikost území
Kopřivnice
19 413
1 033
Lubina
1 716
804
Mniší
740
370
Vlčovice
621
541
Celkem
22 490
2 748
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Počet
3 512
1 259
1 649
1 636
1 554
6 098
1 994
1 627
1 782
1 459
1 451
8313
14 411
1 506
1 240
1 821
4 567
22 490

Počet občanů

7,6% 3,3% 2,8%

86,3%

Kopřivnice

Lubina

Mniší

Vlčovice

Vývoj počtu obyvatel v letech 2004-2012
2005
2006
2007 2008 2009
2010

Rok
Občané s trvalým
23 399
pobytem
Cizinci (trvalý a přechodný
pobyt)
Počet obyvatel
Občané s ukončeným TP
Celkový počet obyvatel
včetně cizinců a občanů
23 647
ČR s ukončeným trvalým
pobytem

23 285

2011

2012

23 238 23 120 22 978 22 892 22 803 22 586 22 490
434

412

395

429

412

23 823

23 828 23 784 23 628 23 541 23 521 23 303 23 260

23 600
23 400
23 200
23 000
22 800
22 600
22 400
22 200
22 000
2006

461

23 554 23 390 23 287 23 232 22 998 22 951
230
238
254
289
305
309

Vývoj počtu občanů v letech 2005 - 2013

2005

2013

2007

2008

2009
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2010

2011

2012

2013

Vývoj demografických procesů
Absolutní počet
216
125
91
172
96
76

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

2005
116
115
231
181
50

2006
117
112
229
146
83

2007
131
154
285
155
130

Procenta
57,9
42,1
55,8
44,2
2008
118
121
239
172
67

2009
148
122
270
210
60

2010
135
108
243
172
71

2011
121
117
238
167
71

Srovnání vývoje demografických procesů v letech 2005-2013
Ukazatel/rok
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
9,9
9,8
12,3
10,3
11,8
10,6
10,4
Živě narození na 1 000 obyvatel
7,7
6,3
6,7
7,4
9,1
7,5
7,3
Zemřelí na 1 000 obyvatel

2012
93
99
192
182
10

2013
125
91
216
172
44

2012

2013

8,5
8,1

9,6
7,6

Vývoj demografických procesů v letech 2005 - 2013
14
12
10
8
6
4
2
0
2005

2006

2007

2008

2009

Živě narození na 1 000 občanů

2010

2011

2012

2013

Zemřelí na 1 000 občanů

Volba prezidenta republiky
Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 proběhlo 1. kolo volby prezidenta republiky. Voleb se v Kopřivnici zúčastnilo
10 700 voličů, což představuje volební účast ve výši 58,04 %. Druhého kola voleb se zúčastnilo 10 215 voličů,
což je účast ve výši 55, 66 %. Šlo o první přímou volbu prezidenta republiky.
V 1. kole hlasování nezískal žádný z 9 kandidátů absolutní většinu platných hlasů. Do druhého kola postoupil
s nejvyšším počtem hlasů kandidát Strana Práv Občanů ZEMANOVCI Miloš Zeman proti Karlu
Schwarzenbergovi, kandidátu TOP 09. Ve 2. kole zvítězil Miloš Zeman, byl zvolen prezidentem České republiky
na funkční období do roku 2018.
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ve dnech 25. a 26. října 2013 se uskutečnily předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Voleb
se v Kopřivnici zúčastnilo 10 378 voličů, což představuje volební účast ve výši 56,54 %. Je to o 2,67 % méně než
v roce 2010, kdy byla volební účast v těchto volbách 59,21 %. Celostátní volební účast činila 59,48 %.
Ve volbách zvítězila Česká strana sociálně demokratická, která získala 20,45 % hlasů a 50 mandátů. Na druhém
místě překvapivě skončilo ANO 2011, které získalo 18,65 % a 47 mandátů. Třetí skončila Komunistická strana
Čech a Moravy, další pak bývalé vládní strany TOP 09 a Občanská demokratická strana. Do sněmovny se ještě
dostaly Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury a Křesťanská a demokratická unie - Československá strana
lidová.

procenta

Volební účast v Kopřivnici v r. 2013
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
ČR

Kopřivnice
1. kolo volby prezidenta

2. kolo volby prezidenta

volby do PS P ČR

Místní referendum
V Kopřivnici, části Lubina, okres Nový Jičín proběhlo dne 19. října 2013 hlasování v místním referendu k otázce
„Souhlasíte s tím, aby se část obce - Lubina oddělením od města Kopřivnice stala samostatnou obcí?“
Z celkového počtu 1 349 oprávněných osob, zapsaných v části Lubina ve výpisu ze seznamu oprávněných osob,
byly hlasovací lístky a úřední obálky vydány 815 oprávněným osobám. Místního referenda se zúčastnilo 60 %
oprávněných osob. Místní referendum bylo platné.
Rozhodnutí o oddělení Lubiny v místním referendu nebylo přijato. Pro odpověď ANO hlasovalo pouze 213
oprávněných osob, což představuje 16 % platných hlasů.
Výsledky místního referenda
Počet hlasovacích okrsků v obci
Počet okrskových komisí, které předaly výsledek hlasování
Celkový počet oprávněných osob zapsaných v obci ve výpisech ze seznamu oprávněných osob
Celkový počet oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
Celkový počet platných hlasů
Celkový počet platných hlasů pro ANO
Celkový počet platných hlasů pro NE
Počet oprávněných osob, které se zdržely hlasování
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2
2
1 349
815
815
796
213
579
4

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 na žádost občana
Správní řízení o zrušení trvalého pobytu
Hlášení o ukončení pobytu
Zprostředkování kontaktu
Zavedení doručovací adresy

5 500
5 542
506
305
1 272
919
242
2 141
2 141
2 052
89
164
27
184
13
0
66

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)

7 285
2 074
3 869
97

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 a dobu
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
Druhopisy matričních dokladů
Zápisy o určení otcovství
Zápisy pro Zvláštní matriku Brno
Žádosti o změnu jména a příjmení
Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení
Volba druhého jména, jiného jména, žádost o nepřechýlené příjmení
Dodatečné změny a opravy v matričních knihách
Žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR
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1
61
105
11
1
17
11
28
105
11
10
8
3
60
8

Složení státoobčanského slibu
Legalizace matričních dokladů vystavených matričními úřady

2
1

Výkon státní správy na úseku registru řidičů
K datu 31.12.2013 je v našem správním obvodu evidováno 30 970 řidičů. Přestupku nebo trestného činu
započítávaného do bodového hodnocení řidiče se v r. 2013 dopustilo 1 352 řidičů, 12 bodů dosáhlo 88 řidičů.

Celkový počet řidičů
Počet bodovaných řidičů

2009
29 784
2 253

2010
30 480
2 341

2011
30 206
1 734

2012
30 579
1 464

2013
30 970
1 352

Registr řidičů
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počet bodovaných řidičů

Vybrané činnosti
Národní řidičské průkazy
z toho první řidičské průkazy
Mezinárodní řidičské průkazy - vzor Vídeň
- vzor Ženeva
Záznamy přestupků v IS registru řidičů
z toho přestupky hlášené Policií ČR (Bodys)
Průkazy profesní způsobilosti řidiče
Digitální karta řidiče
Digitální karta vozidla
Servisní karta
Výpisy z evidenční karty řidiče

5 888
128
29
129
3 168
954
882
335
7
3
700

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

58
33
2

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

2 117
39
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O
OBECNÍ
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Počty podnikatelů ve správním obvodu OŽÚ Kopřivnice k 31.12.2012
Podnikatelé
OŽÚ Kopřivnice

Fyzické osoby
6 262

Právnické osoby
620

Zahraniční osoby
187

Fyzické osoby
Právnické osoby
Celkem

Tuzemské
6 262
620
6 882

Zahraniční
185
2
187

Celkem
6 447
622
7 069

Celkem
7 069

Počet podnikatelů ve správním obvodu, srovnání 2010-2012
Rok
2011
2012
2013
OŽÚ Kopřivnice
6 966
7 009
7 069

Počet živností podle obvodů OŽÚ v okrese Nový Jičín v % k 31.12.2012

11%

33%

16%
14%

Nový Jičín

26%

Kop
Kopřivnice

Frenštát p.R.

Bílovec

Odry

Údaje ze živnostenského rejstříku ke dni 31.12.2013
31.12.201
Výpisy z živnostenského rejstříku do 31.12.2013
31.12.
Jako průkaz ŽO
Ostatní výpisy
Celkem

Fyzické osoby
958

Právnické osoby
153
287
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Celkem
1 111
259
1 398

Zrušená živnostenská oprávnění za rok 2013
Zrušeno na žádost
podnikatele
120
7
127

Fyzické osoby
Právnické osoby
Celkem

Zrušeno z podnětu ŽÚ

Celkem

4
0
4

124
7
131

Zahraniční
0
0
0

Celkem
743
11
754

Přerušení provozování živností za rok 2013
Tuzemské
743
11
754

Fyzické osoby
Právnické osoby
Celkem
Kontrolní činnost za rok 2013
Fyzické osoby
Právnické osoby
Celkem

Počet kontrol
108
30
138

Počet blok.
18
5
23

Blok. Pokuty v Kč
4 500
2 400
6 900

Poplatky a pokuty celkem za rok 2013
Blokové pokuty
Správní poplatky
Celkem

Kč
6 900
346 740
353 640

Srovnání údajů za roky 2011-2013
rok
Počet podnikatelů celkem
Výpisy z živnostenského rejstříku
Zrušená živnostenská oprávnění
Přerušení provozování živnosti
Počet kontrol
Správní poplatky a pokuty (Kč)

2011
6 966
1 532
124
741
156
374 500
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2012
7 009
1 258
115
734
162
365 380

2013
7 069
1 398
131
754
138
353 640

DOPRAVNÍ AGENDY
Registr silničních vozidel
Dle statistických údajů vedených v centrálním registru vozidel spravovaném Ministerstvem dopravy bylo k datu
1.1.2013 v územním obvodu Kopřivnice registrováno 36 171 vozidel. V průběhu roku došlo k mírnému zvýšení
počtu vozidel. K datu 31.12.2013 je celkem registrováno 37 662 vozidel.
Úkony při registraci vozidel
První registrace
Vyřazení vozidla z provozu § 14
Avizo změny provozovatele (odhláška)
Potvrzení změny provozovatele (přihláška)
Vývoz do zahraničí
Změna barvy vozidla
Změna vlastníka
Výměna RZ
Přestavba
Technická prohlídka
Indikace na vozidle
Změna vybavení
Výměna TP
Oprava
Dědictví
Výměna ORV
Dočasné vyřazení vozidla z provozu (uložení do depozitu)
Vrácení statutu provozované (vyzvednutí z depozitu)
Změna registračního místa
Opis karty
Tisk dokumentů
Registrace bianko TP
Doregistrace bianko TP
Registrace ZRZTM (zvl. registrační značka trvale manipulační)
Doplnění dokladů ZRZTM
Odebrání dokladů ZRZTM
Znovuzaevidování vozidla
Oprava migrace
Dovozy
Počet provedených změn celkem
Lustrace
Exekuce
Nabytí právní moci
Spisy došlé
Spisy odeslané (evidence + technik)
Celkem vybráno na správních poplatcích
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Počet
561
574
1 761
1 881
48
30
184
184
6
44
349
304
263
4 029
107
655
690
383
792
10
4 274
202
395
28
30
27
7
32
205
17 814
431
2 438
8
508
513 + 11
2 592 875 Kč

Grafické znázornění počtu registrovaných vozidel a počtu provedených změn
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Autoškoly - zkušební komisaři
V územně správním obvodu Kopřivnice bylo počátkem roku 2013 registrováno 10 autoškol. Již v lednu byla 1
autoškole na vlastní žádost registrace odejmuta a 1 autoškola byla v říjnu 2013 registrována nově. Provozováno
tak bylo 9 autoškol, neboť 1 autoškola má činnost přerušenou. Zkoušky z odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel prováděli dva zkušební komisaři podle předem projednaného plánu. První zkouška se skládá
ze 2, resp. 3 dílčích částí - testu a samotné jízdy na příslušnou skupinu řidičského oprávnění, resp. z ovládání
a údržby vozidla (pro skupinu „C“). Opakovaná zkouška se pak provádí z neúspěšné dílčí zkoušky.
Následná tabulka uvádí počty vyzkoušených žadatelů podle jednotlivých skupin řidičského oprávnění za rok 2013
včetně úspěšnosti při zkouškách u žadatelů o získání řidičského oprávnění a u žadatelů o vrácení řidičského
průkazu po zákazu řízení.
Zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění

Skupina ŘO
AM
A1
A2
A
B
C
C+E
T
Celkem

Počet
zkoušených
žadatelů/
skupin ŘO
1
7
5
21
348
79
3
2
393/466

Opakovaná zkouška
Test

Neuspělo

Technika

Jízda

70
19

40

1
11
3
3
215
56

8
18

94

40

289

26

1
4

Udělené ŘO
1
7
4
21
306
56
3
2
400

V 73 případech proběhla zkouška po ukončení sdružené výuky a výcviku, tzn., že proběhly u jednoho žadatele
2 dílčí zkoušky z jízdy na různých vozidlech (B + C).
Zatím k 31.12.2013 ještě nedokončilo zkoušky nebo se vzdalo skupiny 40 žadatelů.
U první zkoušky prospěli 2013 žadatelé o řidičské oprávnění, což je úspěšnost 43,56 %.
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Zkoušky odborné způsobilosti - vrácení ŘP po vybodování, zákazu řízení
Skupina ŘO
A
B
C
Celkem

Počet
zkoušených
žadatelů/
skupin ŘO
5
29
1
31/35

Opakovaná zkouška
Test

Technika

Neuspělo

Jízda

8

2
5

4

8

7

4

Správní poplatky za provedení zkoušek

Udělené ŘO
5
25
1
31
408 300 Kč

Grafické znázornění počtu žadatelů o řidičské oprávnění a počtu opakovaných zkoušek
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Taxislužba
Počet činných provozovatelů taxislužby
Počet vozidel taxislužby
Počet řidičů vozidel taxislužby s platným průkazem

17
28
74

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

33 500 Kč
0 Kč

Od 1. května 2013 vstoupila v platnost novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů. V této souvislosti došlo ke změnám v registraci dopravců a řidičů taxislužby. Dosud platilo, že průkaz
řidiče taxislužby byl vázán na příslušného dopravce, takže někteří řidiči taxislužby vlastnili i více průkazů
způsobilosti. Od platnosti novely zákona vlastní řidič pouze jeden průkaz způsobilosti řidiče taxislužby, vázaný jen
na jeho jméno. V termínu 1.5.2013-30.4.2014 probíhá výměna starých průkazů za nové. Zároveň se registrovali
noví řidiči. S ohledem na výše uvedené může být statistika řidičů taxislužby poněkud zkreslená v porovnání
s minulým obdobím.
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Stanice měření emisí
Počet SME v územním obvodu
- z toho pro nákladní vozidla
Celkem vybráno na správních poplatcích a pokutách
- z toho pokuty

4
1
400 Kč
0 Kč

Ve správním obvodu města Kopřivnice jsou provozovány 4 stanic ME, z toho 1 pro nákladní vozidla. Pouze
u jedné došlo ke změně, a to k rozšíření počtu měřených značek. U všech stanic měření emisí byla v tomto roce
provedena kontrola státního odborného dozoru.

Souhrnné příjmy za dopravní agendy
Příjmy tvoří především správní poplatky za prováděné úkony stanovené právními předpisy. Jsou tedy přímo
závislé na množství klientů a jejich požadavcích a poplatkové povinnosti. Stav pravděpodobně odráží
i ekonomickou situaci klientů.
Celkem příjmy za rok 2013

3 035 075 Kč

Grafické znázornění správních poplatků - součtu příjmů za jednotlivé oblasti
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PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY
V roce 2013 bylo celkem 1 855 nových podnětů k projednání přestupku, kdy nejvíce bylo podáno oznámení na
úseku proti občanskému soužití, majetku a veřejnému pořádku, provozu na pozemních komunikacích, pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla a ostatních. K celkovému počtu je nutno přičíst 807 oznámení, které přešly
k dořešení z roku 2012. Z uvedených počtů tedy vyplývá, že celkem pro rok 2013 bylo ke zpracování 2 662
podnětů.
Srovnání: roky 2010-2013
Přijatá oznámení
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Vyřízená oznámení
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Během roku 2013 bylo projednáno 2 162 přestupků a správních deliktů (údaj zahrnuje počet převedených
oznámení z roku 2012, ponížený o počet přecházejících věcí do roku 2014).
Na pokutách včetně pořádkových bylo uloženo
Na nákladech řízení bylo uloženo
Celkem uloženo

1 992 350 Kč
172 000 Kč
2 164 350 Kč

33

Výše uložených pokut a nákladů řízení
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1 860 170 Kč
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2 990 400 Kč

2 164 350 Kč

Přestupky
Přestupků bylo projednáno 2 051, z toho na úseku:
a) dopravy a silničního hospodářství bylo projednáno 95 přestupků: v 51 případech byl postoupeny jinému
správnímu orgánu a ve 44 případech byly vyřešeny pokutou;
b) zdravotnictví byly vyřešeny 3 přestupky, a to pokutou;
c) ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi bylo projednáno 16 přestupků: v 11 případech
pokutou, v 5 případech byly odloženy;
d) školství a výchovy mládeže byl projednán 1 přestupek s uložením pokuty;
e) proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě bylo projednáno 45
přestupků: v 37 případech byly tyto vyřešeny pokutou, v 7 případech byly postoupeny jinému správnímu
orgánu, v 1 případě byl přestupek odložen;
f) proti veřejnému pořádku bylo projednáno 75 přestupků: v 34 případech byly tyto vyřešeny pokutou, v 1
případě bylo řízení zastaveno a ve 40 případech byl přestupek odložen;
g) křivého vysvětlení byl projednán 1 přestupek zastavením řízení;
h) proti občanskému soužití bylo projednáno 380 přestupků: ve 114 případech byly tyto vyřešeny pokutou,
v 9 případech byly postoupeny jinému správnímu orgánu, v 6 případech bylo řízení zastaveno a v 251
případech byly přestupky odloženy;
i) proti majetku bylo projednáno 332 přestupků: v 204 případech byly tyto vyřešeny pokutou, ve 30 případech
byly postoupeny jinému správnímu orgánu, v 11 případech bylo řízení zastaveno a v 87 případech byly
přestupky odloženy;
j) týrání zvířat byly 4 přestupky postoupeny jinému správnímu orgánu;
k) zbraní a střeliva byly projednány 2 přestupky: v jednom případě vyřešeno pokutou, ve druhém odloženo;
l) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla bylo projednáno 592 přestupků:
v 73 případech byly tyto vyřešeny pokutou, v 96 případech byly postoupeny jinému správnímu orgánu
a v 423 případech byl přestupek odložen;
m) o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích bylo projednáno 29 přestupků: ve 23
případech byly vyřešeny pokutou, ve 2 případech byly postoupeny jinému správnímu orgánu a ve 4
případech byly přestupky odloženy;
n) na úseku provozu na pozemních komunikacích bylo projednáno 476 přestupků: v 268 případech byly
řešeny pokutou, v 9 případech byly postoupeny jinému správnímu orgánu a ve 199 případech byly přestupky
odloženy.
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Správní delikty
Správních deliktů bylo projednáno 111, z toho na úseku:
a) ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi byly projednány 2 správní delikty: v jednom případě
bylo správní řízení zastaveno, ve druhém odloženo;
b) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla bylo projednáno 96 správních deliktů:
v 15 případech byly tyto vyřešeny pokutou s uložením povinnosti nést náklady řízení, ve 23 případech byly
postoupeny jinému správnímu orgánu, v 1 případě bylo řízení zastaveno a v 57 případech byl správní delikt
odložen;
c) o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích bylo projednáno 9 správních deliktů: v 6
případech byly vyřešeny pokutou s uložením povinnosti nést náklady řízení, ve 3 případech byly správní
delikty postoupeny jinému správnímu orgánu;
d) provozu na pozemních komunikacích byly projednány 3 správní delikty s uložením pokuty a povinnosti
nést náklady řízení;
e) zákona o obcích (z. č. 128/2000 Sb.) byl projednán 1 správní delikt pokutou s uložením povinnosti nést
náklady řízení.
Správní delikty
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Zákazy činnosti - odebrání řidičských průkazů
V roce 2013 bylo uděleno ve správním řízení 96 zákazů činnosti - odebrání řidičského průkazu.
Po polovině trestu pak bylo vyhověno 50 žádostem o vrácení řidičského průkazu.
Srovnání: roky 2010-2013
Zákazy činnosti - odebrání ŘP
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Odvolací řízení
V roce 2013 bylo podáno 21 odvolání proti rozhodnutím správního orgánu, kdy ve 3 případech odvoláním
v plném rozsahu vyhověl. Odvolací orgán - Krajský úřad MSK Ostrava v 11 případech odvolání zamítl
a rozhodnutí potvrdil, ve 2 případech rozhodnutí změnil a ve 3 případech rozhodnutí zrušil a vrátil k novému
projednání správnímu orgánu, ve 2 případech nebylo do konce roku 2013 o odvolání rozhodnuto.

ODVOLÁNÍ 2013
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Veřejnoprávní smlouvy
Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv projednávají orgány města Kopřivnice za úplatu i přestupky za
obce Mošnov, Závišice, Ženklavu, Petřvald, Kateřinice, Trnávku, Skotnici, kdy obci Mošnov byla za předmětné
období fakturována částka ve výši 5 600 Kč, obci Ženklava částka 19 600 Kč, obci Petřvald částka 9 800 Kč, obci
Kateřinice částka 1 400 Kč, obci Trnávka 5 600 Kč, obci Skotnice částka 2 800 Kč a obci Závišice nebyla za rok
2013 fakturována žádná částka. Celková částka příspěvků uvedených obcí za výkon této činnosti za rok 2013 tak
činí 44 800 Kč.
V níže uvedené tabulce je viditelný finanční nárůst celkové fakturované částky z veřejnoprávních smluv výše
uvedených obcí. Je třeba zdůraznit, že do roku 2012 byly veřejnoprávní smlouvy uzavřeny s obcemi Mošnov,
Závišice a Ženklava. V roce 2013 byly veřejnoprávní smlouvy uzavřeny také s obcemi Skotnice, Trnávka,
Kateřinice a Petřvald. Rovněž došlo ke zvýšení částky za projednání přestupku z 1 000 Kč na 1 400 Kč.
Srovnání: roky 2010-2013

Fakturované částky z veřejnoprávních smluv
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Kontrolní činnost
Dne 19. listopadu 2013 byla nadřízeným správním orgánem - Krajským úřadem Moravskoslezského kraje
v Ostravě - provedena kontrola na výkon přenesené působnosti, a to za období od 1. dubna 2012 do 18.
listopadu 2013. Samotná kontrola na oddělení přestupků byla zaměřena:
-

-

-

na správní řízení o správních deliktech dle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami
způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů;
na správní řízení podle ustanovení § 41 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích
přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých
souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
na přestupková řízení podle ustanovení § 29, § 29a a § 30 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení právních předpisů mající za následek nezákonné rozhodování.
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Podávání zpráv o pověsti občanů
V roce 2013 bylo vypracováno pro potřeby orgánů činných v trestním řízení, Národního bezpečnostního úřadu,
Probační a mediační služby a jiných státních nebo správních orgánů celkem 727 zpráv o pověstech občanů.
Srovnání: roky 2010-2013
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HOSPODAŘENÍ MĚSTA
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 2012 meziročně zvýšil o cca
11,9 % (o 23 317,9 tis.Kč) z 196 405,4 tis.Kč na 219 723,3 tis.Kč. Příčinou významného meziročního zvýšení
daňového inkasa bylo meziroční zvýšení inkasa daně z přidané hodnoty o 11 952,9 tis.Kč zejména z důvodu
zvýšení základní a snížené sazby daně z přidané hodnoty o 1% s účinností od 1. 1. 2013. Dále došlo
k meziročnímu zvýšení daně z příjmů právnických osob o 6 015,5 tis.Kč a daně z příjmů fyzických osob
o 4 403,5 tis.Kč. Inkaso daně z příjmů fyzických osob z přiznání (zejména OSVČ) meziročně stagnovalo
a bylo dosaženo částky ve výši 2 068,2 tis.Kč, což je historicky nejnižší částka inkasovaná do rozpočtu města.
Výnos této daně tak vykazuje mezi rokem 2004 (inkasováno 16 103,4 tis.Kč) a rokem 2013 (inkasováno
2 068,2 tis.Kč) setrvalý pokles. Podíl daně se na celkových daňových příjmech města stále snižuje - jestliže
v roce 2004 byl její podíl ještě ve výši cca 9,6%, v roce 2012 se její podíl snížil na cca 0,9 %. Inkaso daně
z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů se mírně zvýšilo o cca 231,1 tis.Kč a daně z nemovitostí
o 748,7 tis.Kč.
Tabulka č. 1 - Analýza daňových výnosů v roce 2012 (v tis. Kč) - měsíční

Leden 13
Únor 13
Březen 13
Duben 13
Květen 13
Červen 13
Červenec 13
Srpen 13
Září 13
Říjen 13
Listopad 13
Prosinec 13
Celkem

Daň
Daň
Daň
z příjmů
z příjmů
Daň
z příjmů
Daň
Daň
fyzických fyzických z příjmů
fyz. osob z přidané z nemoviosob
osob
právnicz kapit.
hodnoty
tostí
ze závislé z přiznání kých osob
výnosů
činnosti
(SVČ…)
6 639,4
924,1
6 643,8
433,5
7 976,5
308,1
3 957,5
43,7
303,6
679,4
15 599,4
0,0
3 501,5
123,6
8 506,0
257,4
2 109,9
3,8
2 737,5
0,0
2 030,0
283,6
6 019,6
0,0
3 560,2
0,0
0,0
347,6
10 479,0
20,0
4 200,0
0,0
5 026,9
346,5
6 535,3
10 495,6
4 105,4
0,0
12 083,0
376,7
7 059,8
76,2
4 109,7
0,0
0,0
403,5
9 243,9
24,5
3 257,7
0,0
1 872,8
396,6
6 808,5
160,6
4 011,9
140,5
5 269,6
391,9
6 755,7
0,0
4 369,3
0,0
92,2
382,9
11 321,5
16,9
4 756,4
836,3
4 724,9
310,6
8 782,6
7 488,2
49 206,5
2 068,2
46 552,8
4 610,2
98 691,7
18 593,9
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Celkem

22 925,4
20 583,6
14 502,2
11 070,7
14 406,8
26 604,3
23 701,1
13 781,6
12 496,2
16 569,6
16 182,8
26 899,0
219 723,3

Pro doplnění lze uvést, že se podobně jako v minulých letech podílíme (podle zákona o rozpočtovém určení
daní) 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 jsou 30 % daně z příjmů fyzických osob z daňových přiznání podle trvalého
bydliště fyzické osoby a 100 % výnosu daně z nemovitostí.
Na celkovém inkasu daňových příjmů se nejvíce podílela daň z přidané hodnoty ve výši 98 691,7 tis.Kč
(44,9 %), daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ve výši 49 206,5 tis.Kč(22,4 %) a daň z příjmů
právnických osob ve výši 46 552,8 tis.Kč (21,2 %). V důsledku snížení sazby a krize zaznamenala daň
z příjmů právnických osob vysoké meziroční poklesy. Jestliže jsme ještě v roce 2008 inkasovali částku ve výši
cca 61 254 tis.Kč, tak v roce 2013 je to bez ohledu na mírné meziroční zvýšení částka ve výši cca 46 552,8
tis.Kč tzn. stále o cca 24 % méně než v roce 2008. Je již tak málo pravděpodobné, že se ve střednědobém
horizontu inkaso daně přiblíží k inkasu dosaženému v roce 2008.
Přesto můžeme konstatovat, že celkový daňový výnos za rok 2013 (z úhrnu výše uvedených daní)
překročil poprvé po 5 letech rekordní úroveň daňového úhrnu z roku 2008 a to o částku cca 7 780,2
tis.Kč.
Z uvedených skutečností 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 154 442,3 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 25 385 tis.Kč). Přehled dotací
je součástí samostatné přílohy (viz tabulka č. 2).
Výnos z místních, správních a ostatních poplatků a odvodů se na zdrojích rozpočtu podílí ve výši cca
35 106,8 tis.Kč (v porovnání s rokem 2012 došlo ke zvýšení o cca 7,4 % .
tis. Kč
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
20 905,7 22 966,2 24 822,0 28 151,4 29 591,7 25 826,1 22 191,7 22 698,1 32 681,1 35 106,8
o

Výnos místního poplatku ze psů ve výši cca 608,5 tis.Kč se snížil o cca 11 % ve srovnání s rokem
2012, kdy byl inkasován ve výši 685,5 tis.Kč.
tis. Kč
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
546,1
558,5
522,9
583,2
569,5
607,5
538,8
592,2
685,5
608,5

o

Ke snížení došlo i u výnosu místního poplatku z veřejného prostranství, kde celkový výnos dosáhl výše
cca 725,6 tis.Kč (snížení o cca 23,6 %).
tis. Kč
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
638,0
283,3
333,5
435,3
680,4
1 336,3
907,0
961,8
950,3
725,6

Místní poplatek za komunální odpad byl inkasován ve výši cca 10 732,0 tis.Kč - došlo k mírnému
snížení o cca 0,4 % ve srovnání s rokem 2012, kdy byl inkasován ve výši cca 10 776,1 tis.Kč.
tis. Kč
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
8 035,9
9 165
9 586,9 11 089,5 10 913,7 10 706,9 10 437,4 10 752,4 10 776,1 10 732,0

o
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Tabulka č. 2 - Poskytnuté dotace městu Kopřivnice v roce 2013
(vč. převodu z vlastních fondů hospodářské činnosti a po konsolidaci v tis. Kč - položkové členění)
Položka
Název dotačního titulu
dle RS
4112

4111
4111

4116
4116
4116
4116
4116
4116
4116
4116
4116
4116
4116
4116
4116
4116
4116
4116

dotace SR - příspěvek na výkon
státní správy
mezisoučet za položku 4112
Dotace SR - výdaje spojené s volbami do
PS Parlamentu ČR
Dotace SR - na úhradu výdajů
souvisejících s volbou prezidenta
mezisoučet za položku 4111
Dotace SR - financování výdajů
v souvislosti s výkonem sociálně - právní
ochrany dětí
Dotace SR - činnost odborného lesního
hospodáře
Dotace SR - úhrada zvýšených nákladů
podle §24 odst. 2) lesního zákona
Dotace SR - z Programu péče o o krajinu
- výsadba dřevin - ul.Příčná
Dotace OPŽP - projekt Regenerace
zeleně sídliště "Korej" Kopřivnice
Dotace OPŽP-pořízení kompostérů pro
občany města
Dotace SR - poskytování sociálních
služeb
Dotace SR - projekt "Kopřivnice letní
a podzimní rekreačně výchovný tábor pro
děti …"
Dotace SR(EU) -zlepšení podmínek pro
vzdělávání na základních školách …
Dotace OP LZZ - projekt "Vzděláváním
zvyšujeme kvalitu našich služeb"
Dotace OP LZZ (SR) - projekt "Plánování
sociálních služeb v Kopřivnici 2013-2016 II. Období
Dotace SR(EU) - OP LZZ - projekt
Strategický rozvoj města Kopřivnice
Dotace OPŽP (SR,EU) - projekt průzkum
a odstranění starých ekologických zátěží
(POSEZ)
Dotace SR(EU) - z Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost
Dotace SR(EU) - z Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost
Dotace OP LZZ - přísp. na tvorbu
pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací

Výše
Účel
dotace
určen na částečnou úhradu výdajů
23 889,2 spojených s výkonem státní správy (obec
s rozšířenou působností)
23 889,2

Čerpáno
2013
23 889,2
23 889,2

561,6 viz název dotace

358

442,3 viz název dotace

442,3

1 003,9
kompenzuje osobní a věcné náklady
2 984,8 u pracovníků OSV, kteří zajišťují výkon
agendy sociálně-právní ochrany dětí
náklady na činnost odborného lesního
305,6 hospodáře podle §37 odst.6 a 7 lesního
zákona
dotace na částečnou úhradu výdajů na
5,8
výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin
176,6 liniová výsadba dřevin na ul. Příčná

2 984,8
305,6
5,8
176,6

1 233,4 viz název dotace

1 233,4

312,7 viz název dotace

312,7

493,0 účelově určeno pro Klub Kamarád

493,0

105,0 účelově určeno pro Klub Kamarád

105,0

743,9

viz název dotace účelově určeno pro ZŠ
Alšova

312,8

viz název dotace účelově určeno pro SSS
p.o.

470,9 plánování sociálních služeb
1 042,2 projekt Strategický rozvoj města Kopřivnice
3,1 projekt POSEZ - skládka kalů Kopřivnice
505,9

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

828,9 projekt "Dílna kvality Kopřivnice"
496,1
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tvorba pracovních příležitostí v rámci VPP
(smlouva s ÚP ČR)

743,9
průtoková
dotace
průtoková
dotace
155,5
1 042,2
3,1
505,9
828,9
496,1

4116
4116

4216
4216
4216
4216
4216
4216
4216

4213
4213

4113
4113

Dotace IOP - projekt Technologické
centrum obce s rozšířenou působností
Kopřivnice I-III
Dotace IOP - integrovaný plán rozvoje
města
mezisoučet za položku 4116
Dotace IOP - projekt Technologické
centrum obce s rozšířenou působností
Kopřivnice I-III
Dotace OPŽP (SR,EU) - projekt průzkum
a odstranění starých ekologických zátěží
(POSEZ)
Dotace SR (Mze) - na zpracování lesních
hospodářských osnov
Dotace OPŽP (SR,EU) - projekt "ZŠ dr.
M. Horákové - energetická opatření"
Dotace MŽP - svah Lubina
Dotace SR - výměna 2 ks výtahů
Dotace IOP - integrovaný plán rozvoje
města
mezisoučet za položku 4216
Dotace SFŽP - program "Zelená
úsporám"
Dotace OPŽP (SR,EU) - projekt "ZŠ dr.
M. Horákové - energetická opatření"
mezisoučet za položku 4213
Dotace OPŽP - projekt Regenerace
zeleně sídliště "Korej" Kopřivnice
Dotace OPŽP-pořízení kompostérů pro
občany města
mezisoučet za položku 4113
mezisoučet -SR(EU),fondy

4,1 příprava technologického centra

4,1

1,7 IPRM - veřejná prostranství - projekt 2

1,7

10 026,5
1 218,9 příprava technologického centra
24 356,4 projekt POSEZ - skládka kalů Kopřivnice

24 356,4

174,7 zpracování lesních hospodářských osnov

174,7

realizace energetických opatření na ZŠ
r.Milady Horákové
1 747,1 Lubina - stabilizace svahu u RD č.p. 193
1 062,9 výměna 2 ks výtahů v DPS č.p. 320
9 751,5

59 828,4

35 501,5

zateplení a sanace balkónů bytového domu
2 879,2
č. p. 398-400 a č. p. 401-403
realizace energetických opatření na ZŠ dr.
573,6
Milady Horákové
3 452,8

2879,2
573,6

88,1 viz název dotace

88,1

18,4 viz název dotace

18,4

106,5
98 307,3
zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru
615,0 dobrovol. hasičů Kopřivnice (mzdové
prostředky, pojištění,činnost...)

4122

Dotace MSK - na realizaci projektu
"Vzdělávání pedagogických pracovníků
na ZŠ Em. Zátopka"

4122

Dotace MSK - projekt "TIC Kopřivnice
2013"

48,0 určena pro Kulturní dům Kopřivnice p.o.

4122

Dotace MSK - akce "Aktualizace Lašské
naučné stezky"

99,9 viz název dotace

4122

Dotace MSK - projekt Zlepšení informační
a propagační činnosti TIC - 3.etapa

4123

1 747,1
1 062,9
21 516,9

Dotace MSK - pro jednotku sboru
dobrovolných hasičů

Dotace MSK - projekt "Deset let s Vámi"
mezisoučet za položku 4122
Dotace ROP - rekonstrukce ul.
Štramberské a přilehlých veřejných
prostranství

9 751,5

21 516,9 IPRM - veřejná prostranství - projekt 2

4122

4122

1218,9

965,5 viz název dotace

projekt Zlepšení informační a propagační
16,7 činnosti Turistického informačního centra 3.etapa (doplatek dotace z roku 2012)
99,9
1 845,0
419,8
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rekonstrukce ul. Štramberské a přilehlých
veřejných prostranství

615,0
965,5
průtoková
dotace
48,0
průtoková
dotace
99,9
16,7
99,9
1 845,0
419,8

4123
4123
4123

Dotace ROP - rozšíření azylového domu
Kopřivnice
Dotace ROP-projekt "Rekonstrukce ZŠ
Mniší "
Dotace ROP - projekt "Cyklostezky …"

213,8 rozšíření azylového domu Kopřivnice

213,8

639,9 rekonstrukce ZŠ Mniší

639,9

6,0

cyklostezka "Kopřivnička", Příbor - Lubina,
Lubina - Vlčovice

6,0

mezisoučet za položku 4123

1 279,5

4223

Dotace ROP - projekt "Svět je velká
zahrada - 3.etapa"

5 204,0

4223

Dotace ROP - projekt rekonstrukce ZŠ
Mniší

2 963,9 rekonstrukce objektu ZŠ Mniší

4223

Dotace ROP - projekt "Cyklostezky …"

3 973,8

cyklostezka "Kopřivnička", Příbor - Lubina,
Lubina - Vlčovice

3 973,8

1 572,6

rekonstrukce ul. Štramberské a přilehlých
veřejných prostranství

1 572,6

4223
4223

Dotace ROP - rekonstrukce ul.
Štramberské a přilehlých veřejných
prostranství
Dotace ROP - rozšíření azylového domu
Kopřivnice
mezisoučet za položku 4223
mezisoučet dotace z MSK a transfery
od regionál. rad

4229

proúčtování dotací přijatých svazkem obcí

4132

převod z depozitního účtu

4131

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

projekt Mateřské školy Kopřivnice p.o. "Svět
je velká zahrada - 3.etapa"

2 609,2 rozšíření azylového domu Kopřivnice
16 323,5

5 204,0
průtoková
dotace
2 963,9

2 609,2
16 323,5

19 448,0
proúčtování z dotací inkasovaných
10 911,1 Svazkem obcí na realizaci projektu
1 0911,1
"Odkanalizování ….
převod finančních prostředků z depozit.účtu, které nebyly
390,9
použity na výplatu mezd za 12/2012
převod odpisů z bytového hospodářství a převody do
25 385,0
rozpočtu z hospodářské činnosti (výsledky hospodaření …)
154 442,3

Převody mezi vlastními účty města.

Legenda
SR - státní rozpočet; EU - Evropská unie; ROP - Regionální operační program; IOP - Integrovaný operační
program; MSK - Moravskoslezský kraj, SFŽP - Státní fond životního prostředí; OPŽP - Operační program životní
prostředí; JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů; TIC - turistické informační centrum
Položky
4112
4111
4116
4216
4213
4122
4123
4222
4223
4121
4132
4131

neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu
neinvestiční transfery ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu
ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu
investiční transfery ze státních fondů
neinvestiční transfery od krajů
neinvestiční transfery od regionálních rad
investiční transfery od krajů
investiční transfery od regionálních rad
neinvestiční transfery od obcí
převody z ostatních vlastních fondů (depozit)
převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti

43

Položka
dle RS

Název dotačního
titulu

2329

Výše
dotace

Dotace z Revolvingového fondu MŽP

995,4

Čerpáno
k 31.12.
2012

Účel
Realizace místní Agendy 21 v Kopřivnici

995,4

Významnou položku v rámci poplatků představuje odvod z loterií, výherních hracích přístrojů a jiných
technických zařízení vč. odvodu výtěžku z provozu VHP, správních a místních poplatků z této oblasti,
který v roce 2013 dosáhl v úhrnu částky 16 621,6 tis.Kč a zaznamenal tak zvýšení o cca 14,5 % (2 116,7
tis.Kč) ve srovnání s rokem 2012, kdy byla inkasována v této oblasti částka ve výši 14 504,5 tis.Kč.
K navýšení v letech 2012 a následně 2013 došlo v důsledku novely zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích
a jiných podobných hrách s účinností od 1.1.2012.

o

V úhrnu za poplatky a výtěžek z provozu VHP (VLT)
2004
2005
2006
2007
2008
6 397,0 6 395,9 7 216,2 7 826,3 7 936,9

2009
6 840,0

2010
4 512,7

2011
4 282,7

tis. Kč
2012
2013
14 504,5 16 621,2

Výnos správních poplatků z výkonu státní správy na úseku obecního živnostenského úřadu se ve
srovnání s rokem 2012 mírně snížil o cca 11,2 tis.Kč na částku 346,7 tis.Kč (snížení o cca 3 %).

o

2004
804,2

2005
649,4

2006
611,9

2007
729,6

2008
655,4

2009
440,5

2010
351,7

2011
368,6

2012
357,9

tis. Kč
2013
346,7

o

Výnos ze správních a ostatních poplatků na úseku oddělení dopravních agend se mírně zvýšil na
částku cca 3 035,1 tis.Kč , ve srovnání s rokem 2012, kdy bylo dosaženo částky ve výši cca 2 963,7
tis.Kč tak dochází ke zvýšení o cca 2,4 %.
tis. Kč
2010
2011
2012
2013
3 163,1
3 176,1
2 963,7
3 035,1

o

Za správní poplatky na úseku životního prostředí vč. poplatků za znečišťování životního prostředí
a odvodů za odnětí půdy byla inkasována částka cca 264,2 tis.Kč, což znamená snížení o cca 28,8 % ve
srovnání s částkou inkasovanou v roce 2012 ve výši cca 371,3 tis.Kč.

2004
1 119,0

2005
597,2

2006
515,7

2007
533,0

2008
1 039,0

2009
452,7

2010
430,5

2011
369,1

2012
371,3

tis. Kč
2013
264,2

Za správní poplatky na úseku matriky a úseku občanských a řidičských průkazů byla inkasována v roce
2013 částka cca 2 117,1 tis.Kč - tj.ve srovnání s rokem 2012, kdy bylo inkasováno cca 1 929,7 tis.Kč,
zvýšení o cca 9,7 %.
tis. Kč
2010
2011
2012
2013
1670,4
2007,0
1929,7
2117,1

o

o

Správní poplatky na úseku stavebního úřadu (stavební povolení, překopy) dosáhly výše cca 655,4
tis.Kč (v roce 2012 = 124,4 tis.Kč), ostatní poplatky na úseku odboru financí cca 1 tis.Kč (za splátkový
kalendář, potvrzení o bezdlužnosti).
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Nedaňové příjmy města ve výši cca 28 284,3 tis.Kč jsou zejména tvořeny příjmy z pokut, příjmy Městské
policie (vč. příjmů z psího útulku), příjmy z přestupků, převodem z depozitního účtu, odvodem z investičního
fondu p.o., platbami z finančního vypořádání účelově poskytnutých dotací, platbami EKO-KOM-u, úhradou
z dobývacího prostoru, příspěvkem z Revolvingového fondu MŽP na Realizaci Místní agendy 21 v Kopřivnici
…, převodem nájemného ze Střediska sociálních služeb p.o. a z Kulturního domu Kopřivnice p.o., příjmy
z úroků, splátkou půjčky od firmy TEPLO Kopřivnice s.r.o., příjmy z pojistných náhrad, příjmy z odtahů vozidel
apod.
Kapitálové příjmy dosáhly výše cca 1 656,6 tis.Kč (z prodeje pozemků, movitého a nemovitého majetku,
přijaté investiční dary …), ve srovnání s rokem 2012 došlo ke snížení (o 2 157,7 tis.Kč tj. o 56,5 %).
Kapitálové příjmy jsou sledovány zejména pod odborem majetku města a odborem rozvoje města.

2004
7 258,3

2005
57 936,3

2006
28 357

2007
11 607,7

2008
107 787,7

2009
2 849,5

2010
54 081,3

2011
38 346,7

2012
3 814,3

tis. Kč
2013
1 656,6

Úvěrové zdroje byly do zdrojů rozpočtu v roce 2013 zapojeny ve výši 16 000 tis.Kč (projekt „ZŠ dr. Milady
Horákové - energetická opatření“), kontokorent nebyl čerpán.
Současně byl do zdrojů rozpočtu města zapojen zůstatek finančních prostředků z r. 2012 ve výši cca 61 291,9
tis.Kč (z toho na účtech účel. fondů 4 522,4 tis.Kč). Dále je příjmem rozpočtu obce daň z příjmů právnických
osob za obce ve výši 4 795,0 tis.Kč. Do zdrojů fondu oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF) byla
v rámci rozpočtu převedena částka 2 509,7 tis.Kč a do sociálního fondu 2 767,8 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 apod. - dosáhly hodnoty cca 298 844
tis.Kč a ve srovnání s rokem 2012 došlo:
ke snížení např. :
- výdajů na nákup materiálu o cca 421 tis.Kč
- výdajů na úroky o cca 122 tis.Kč
- výdajů na služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací v úhrnu o cca 479 tis.Kč,
ke zvýšení např. :
- výdajů na opravy a udržování majetku o cca 8 985,3 tis.Kč
- výdajů na nákup vody a energií o cca 522 tis.Kč
- výdajů na služby školení a vzdělávání o cca 45,7 tis.Kč
- výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné o cca 372,1 tis.Kč (zvýšení je
převážně kryto finančními prostředky z dotace na sociálně právní ochranu dětí).
Investiční (kapitálové) výdaje dosáhly výše 148 899,6 tis.Kč a jsou reprezentovány zejména výdaji pod
odborem rozvoje města a odborem majetku města (rekonstrukce komunikace Štramberská, odkanalizování
místní části Lubina, cyklostezky, integrovaný plán rozvoje města - veřejná prostranství, projekt k odstranění
starých ekologických zátěží, rozšíření azylového domu, energetická opatření ZŠ dr. Milady Horákové, výkupy
pozemků atd.) - viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu. Jedná se o jednu z nejvyšších částek
vynaloženou městem během jednoho roku na investiční výdaje, která byla částečně do výše 90 515,6 tis.Kč
kryta příjmem z investičních dotací a ve výši 16 000 tis.Kč z úvěrových zdrojů. Zbývající část ve výši cca 42
384 tis.Kč byla kryta z vlastních zdrojů rozpočtu (z provozního přebytku a přecházejícího zůstatku).

2004
155 781,2

2005
98 832,2

2006
122 261,8

2007
59 340,7

2008
66 809,5

2009
80 989,2
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tis. Kč
2010
2011
2012
2013
160 587,3 149 633,2 187 066,6 148 899,6

Dluhová služba dosáhla výše 10 905,3 tis.Kč (tj. součet výdajů na splátky úvěru a půjček = 8 467,8 tis.Kč,
převodu na účet Svazku regionu Novojičínska k splátce půjčky od SFŽP = 864,2 tis.Kč a výdajů na splátky
úroků = 1 573,3 tis.Kč) a ve srovnání s rokem 2012 se zvýšila o cca 1 666 tis.Kč.

2004
21391,1

2005
18003,1

2006
19708

2007
32265,6

2008
29579,3

2009
11607,3

2010
8323,2

2011
11324,7

2012
9239,3

tis. Kč
2013
10 905,3

Současně byl z rozpočtu města proveden převod do FOMBF ve výši 2 509,7 tis.Kč, do sociálního fondu ve
výši 2 767,8 tis.Kč.
Celková zadluženost města (nesplacený zůstatek úvěrů) byla k 31.12. 2013 ve výši 47 819,1 tis.Kč a ve
srovnání s rokem 2012 se zvýšila o 7 532,2 tis.Kč.
tis. Kč
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
52 637,5 49 034,7 78 726,7 53 223,4 32 365,1 21 820,3 39 300,4 29 368,6 40 286,9 47819,1
K 31. 12. 2013 byla naplněna obecná rezerva odboru financí do rozpočtované výše 1 277,8 tis.Kč. Nad rámec
rezerv zůstaly k 31.12. na rozpočtovém účtu města finanční prostředky v úhrnné výši 48 832 tis.Kč (mj. kryjí
rezervu pro oblast sociálních služeb ve výši 871,6 tis.Kč). Výše těchto prostředků je dána zejména nevyčerpáním
rozpočtových výdajů v porovnání s upraveným rozpočtem resp. překročením rozpočtových příjmů (viz souhrnná
tabulka plnění příjmů a výdajů v roce 2013). Tyto finanční prostředky byly využity při přípravě rozpočtu na rok
2014 ke krytí přecházejících výdajů z rozpočtu 2013 a dále k zařazení nových akcí (ukazatelů). Součet výše
uvedených částek tak představuje celkový zůstatek na rozpočtovém účtu města k 31. 12. 2013 ve výši
50 109,8 tis.Kč.
Na účtech fondů je vykázána částka v úhrnu ve výši 14 979,0 tis.Kč, která je zapojena do rozpočtu
fondů na rok 2014 (fond oprav a modernizace bytového fondu = 13 952 tis.Kč, sociální fond = 727,7 tis.Kč,
fond rozvoje a rezerv = 299,3 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 444 008,3 tis.Kč (tj. 96,9 % 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
2014.
Výdaje běžného roku dle rozpočtové skladby po konsolidaci (tj. bez splácení cizích zdrojů - úvěrů a dále bez
rezerv) byly uskutečněny ve výši cca 447 743,6 tis.Kč (tj. 85,3 % rozpočtu). Nižší čerpání je dáno úsporami
v některých ukazatelích rozpočtu resp. jejich převodem do roku 2014 v podobě přecházejících akcí (finanční
prostředky na ně vyčleněné v rozpočtu na rok 2013 tak přecházejí do rozpočtu na rok 2014 - zejména oblast
dotovaných akcí) - viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů v roce 2013.
Ve smyslu rozpočtové skladby a Výkazu o plnění rozpočtů obcí k 31.12. 2013 skončilo hospodaření města
v běžném roce 2013 schodkem ve výši 3 735,3 tis.Kč, který byl plně krytý zůstatkem finančních prostředků
z přebytků minulých let a úvěrovými zdroji z úvěru na energetická opatření na ZŠ M. Horákové. 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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Vzhledem k tomu, že byl pro rok 2013 rozpočtován schodek ve výši 66 760,2 tis.Kč je kladný peněžní rozdíl mezi
rozpočtovaným a skutečným saldem příjmů a výdajů vyčíslen ve výši 63 024,9 tis.Kč.
Z hlediska pohledu na rozpočet jako na peněžní fond to potom znamená, že díky výše uvedenému rozdílu mezi
rozpočtovaným a skutečným saldem hospodaření nám prochází zůstatkem do dalšího období nad rámec
rozpočtovaných rezerv navíc částka cca 63 024,9 tis.Kč, která společně s rozpočtovanými rezervami (třída 8 vč.
účelových fondů) tvoří úhrnný zůstatek finančních prostředků města na účtech města v souhrnné výši cca
65 088,8 tis.Kč (přechází do zdrojů rozpočtu na rok 2014).
V tabulce č. 3 - je provedena analýza peněžního toku města v roce 2013 a v tabulce č.4 - je přehled vybraných
ukazatelů z rozpočtového hospodaření města za rok 2013 v meziročním srovnání.
Tabulka č. 3 - Peněžní tok města Kopřivnice v roce 2013 (včetně účelových fondů)
Měsíční
Kumulovaně
Měsíc
Zdroje
Platby
Saldo
Měsíc
Zdroje
Platby
Saldo
Převod
z r. 2011
71 324,4
1-2/2012
76 251,6
63 966,8
12 284,8 1-2/2012
147 576,0
63 966,8
83 609,2
3/2012
28 991,3
43 236,4
-14 245,1
3/2012
176 567,3
107 203,2
69 364,1
4/2012
28 326,1
27 229,9
1 096,2
4/2012
204 893,4
134 433,1
70 460,3
5/2012
29 580,2
25 603,7
3 976,5
5/2012
234 473,6
160 036,8
74 436,8
6/2012
48 893,4
28 213,0
20 680,4
6/2012
283 367,0
188 249,8
95 117,2
7/2012
33 985,2
40 348,5
-6 363,3
7/2012
317 352,2
228 598,3
88 753,9
8/2012
62 060,2
52 048,2
10 012,0
8/2012
379 412,4
280 646,5
98 765,9
9/2012
26 820,4
36 984,8
-10 164,4
9/2012
406 232,8
317 631,3
88 601,5
10/2012
31 831,4
34 216,3
-2 384,9
10/2012
438 064,2
351 847,6
86 216,6
11/2012
59 037,9
64 357,8
-5 319,9
11/2012
497 102,1
416 205,4
80 896,7
12/2012
56 856,7
76 461,5
-19 604,8
12/2012
553 958,8
492 666,9
61 291,9
553 958,8
492 666,9
-10 032,5
- Rekapitulace zůstatku k 1.1.2012

62 898,9
474
379,9
7 571,6

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

- Rekapitulace zůstatku k 31.12.2012

56 769,5
346,7
370,4
3 805,3

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

zdroje

tis.Kč

100 000,0
80 000,0
60 000,0
40 000,0
20 000,0
0,0
převod z
1r.2011 2/2012

3/2012

platby

4/2012

Peněžní tok v r. 2012
(měsíční)

5/2012

6/2012
období
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7/2012

8/2012

9/2012 10/2012 11/2012 12/2012

tis.Kč

zdroje

Peněžní tok v r. 2012
(kumulovaně)

platby

650000
600000
550000
500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
1-2/2012 3/2012

4/2012

5/2012

6/2012
období

7/2012

8/2012
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Tabulka č. 4 - Vybrané ukazatele rozpočtového hospodaření města Kopřivnice
Ř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Členění
dle rozp.
skladby
1
1111
1112
1113

Popis

Daňové příjmy
DPFO ze závislé činnosti
DPFO z přiznání (OSVČ..)
DPFO z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických
1121
osob
1122
DPPO za obce
1211
Daň z přidané hodnoty
1511
Daň z nemovitostí
Místní poplatky, poplatky v
133x až
oblasti ŽP,výherní hrací
135x
přístroje …
1361
správní poplatky
2
Nedaňové příjmy
Příjmy
z
vlastní
21xx
činnosti,odvodů,
úroků,
pronájmu …
Sankční platby (vratky
22xx
transferů)
Příjmy
z
prodeje
23xx
nekapitálového majetku a
ost.nedaňové příjmy
24xx
Splátky půjček
Neinvestiční přijaté dotace
41xx
(transfery)
z toho 4112 - neinvest.
dotace v rámci souhrnného
dot.vztahu
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM
1+2+41xx
(ř. 1-17)

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost
230 990,96
44 507,24
5 627,35
2 825,81

248 155,96
43 769,16
5 906,90
3 527,23

237 869,26
41 112,43
4 104,39
3 421,60

225 216,85
41 229,03
2 864,36
3 419,47

217 147,40
43 144,70
2 451,90
3 695,00

241 248,99
44 803,03
2 102,10
4 379,13

259 625,07
49 206,51
2 068,20
4 610,16

51 309,02

61 253,95

42 684,73

41 682,15

38 658,10

40 537,31

46 552,76

8 957,28
77 720,94
11 880,42

6 621,12
85 708,74
11 777,14

27 036,24
82 448,94
11 234,86

5 072,00
88 749,00
20 008,99

13 438,10
88 801,30
4 260,10

12 162,47
86 738,76
17 845,20

4 795,03
98 691,68
18 593,93

17 536,12

18 783,87

18 709,51

16 276,63

16 931,80

27 596,72

29 184,63

10 626,78
16 488,33

10 807,85
14 214,06

7 116,56
14 733,43

5 915,22
34 145,92

5 766,40
36 534,80

5 084,27
31 831,70

5 922,17
28 284,35

5 832,38

5 644,55

9 785,31

8 434,23

11 637,60

11 216,90

9 922,71

6 615,73

6 670,28

2 276,93

1 692,69

2 508,30

4 423,97

3 967,18

4 040,22

1 899,23

2 671,19

2 819,00

1 688,90

2 998,73

1 227,14

0,00

0,00

0,00

21 200,00

20 700,00

13 192,10

13 167,32

132 118,59

136 930,85

134 488,57

161227,02

156 950,00

65 921,48

63 926,52

32 176,32

32 940,28

33 541,44

33 349,82

27 957,90

27 345,27

23 889,20

379 597,88

399 300,87

387 091,26

420 589,79

410 632,20

339 002,17

351 835,94
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19

311x

20

3xxx

21

42xx

22

3+42xx

23

1+2+3+4

24

5

25

50xx

26

51xx

26a
27

52xx

28

53xx

29

54xx

30

56xx až
59xx

31

6

32

PŘÍJMY CELKEM
(ř. 18 + ř. 22)
BĚŽNÉ VÝDAJE
(součet ř. 25 až ř. 30)
Výdaje na platy, ostatní
platby za provedenou práci
a pojistné
Neinvestiční nákupy
a související výdaje
v tom položka 5171 - opravy
a udržování
Neinvestiční transfery
soukromoprávním subjektům
Neinvestiční transfery
veřejnoprávním subjektům
Neinvestiční transfery
obyvatelstvu
Neinvestiční půjčené
prostředky a ostatní výdaje
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ř. 5 + ř. 6 VÝDAJE CELKEM

33

ř. 23 ř. 32

34

1+2+41

35

5

36

ř. 34 ř. 35

37

38

Příjmy z prodeje
kapitálového majetku
Ostatní kapitálové příjmy
Investiční přijaté dotace
(transfery)
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
CELKEM

ř. 22 ř. 31

ROZPOČTOVÉ SALDO
PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Běžné příjmy (včetně
neinvestičních dotací) ř. 18
Běžné výdaje (provozní vč.
mimořádných oprav) ř. 24
PROVOZNÍ SALDO
BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ
A VÝDAJŮ
% podíl provozního salda na
běžných příjmech
SALDO KAPITÁLOVÝCH
PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

28 356,96

11 607,66

107 311,20

2 681,23

51 242,51

37 400,80

789,15

0,00

0,00

476,50

168,31

2 838,82

945,90

3 025,12

43 530,50

17 215,29

4 090,00

13 187,10

60 772,13

57 432,40

121 217,92

71 887,46

28 822,95

111 877,70

16 036,64

114 853,46

95 779,10

125 032,19

434 653,47

408 420,83

511 178,57

403 127,90

535 443,25

506 411,30

464 034,36

340 048,01

333 443,72

342 601,60

380 309,84

378 198,64

381 079,80

297 918,56

71 216,00

76 515,89

86 389,80

84 892,39

84 096,50

85 834,10

83 917,42

125 807,26

104 681,78

95 477,46

108 340,54

104 084,41

98 975,70

100 670,58

61 924,39

37 948,60

28 370,18

43 487,22

40 074,30

33 447,70

33 892,30

23 417,06

23 441,00

20 446,03

32 522,85

25 695,51

27 492,90

23 744,22

61 506,89

51 140,13

56 782,78

73 040,96

58 727,35

67 488,30

76 529,90

57 379,50

77 617,47

83 490,66

81 381,14

90 543,89

85 733,40

2 656,93

721,30

47,45

14,87

131,96

15 050,98

15 555,40

10 399,51

122 261,83

59 340,66

66 809,52

80 989,24

160 587,35

149 633,30

187 066,58

462 309,84

392 784,38

409 411,12

461 299,08

538 785,99

530 713,10

484 985,14

-27 656,37

15 636,45

101 767,45

-58 171,18

-3 342,74

-24 301,80

-20 950,78

362 766,01

379 597,88

399 300,87

387 091,26

420 589,79

410 632,20

339 002,17

340 048,01

333 443,72

342 601,60

380 309,84

378 198,64

381 079,80

297 918,56

22 718,00

46 154,16

56 699,27

6 781,42

42 391,15

29 552,40

41 083,61

6,26

12,16

14,20

1,75

10,08

7,20

12,12

-50 374,37

-30 517,71

45 068,18

-64 952,60

-45 733,89

-53 854,20

-62 034,39

49

39

8123

40

8124

41

8115

42
45

46
47
48
49
50

Přijaté půjčky (+)
Uhrazené splátky
dlouhodobých půjček (-)
Změna stavu fin. prostředků
na účtech ( "+" znamená
zapojení zůstatku z min. let
na krytí rozpočtových
výdajů, "-" znamená
navýšení zůstatku
z minulých let)
CELKEM FINANCOVÁNÍ
Zůstatky na rozpočtových
účtech
Zůstatek z provozního salda
po úhradě splátek úvěru
Dluhová základna
Dluhová služba (splátky +
úroky)
Vnitřní ukazatel dluhové
služby (%) ř. 48/47
Nesplacený zůstatek úvěrů,
půjček k 31.12.

47 635,44

11 793,47

0,00

0,00

24 983,00

0,00

18 600,00

-17 943,43

-30 120,58

-28 034,44

-10 544,78

-7 502,88

-9 931,80

-7 681,71

-2 036,68

2 690,65

-73 732,98

68 715,93

-14 137,40

34 233,50

10 032,49

27 655,33

-15 636,46 -101 767,42

58 171,15

3 342,72

24 301,70

20 950,78

89 094,15

86 403,49

160 136,50

91 420,54

105 557,92

71 324,41

61 291,92

4 774,57

16 033,58

28 664,83

-3 763,36

34 888,27

19 620,60

33 401,90

265 087,12

279 655,61

295 310,30

286 144,13

292 712,59

281 640,10

300 425,96

19 707,60

32 265,60

29 530,60

11 601,40

8 323,20

11 324,70

9 239,30

7,43

11,54

10,00

4,05

2,84

4,02

3,08

78 726,70

53 223,40

32 365,10

21 820,30

39 300,40

29 368,60

40 286,90

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.
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
Saldo
Druh hospodářské činnosti
Výnosy
Náklady
(+ zisk,
- ztráta)
Bytové domy (vč. nebytových prostor v bytových domech)
24 538,2
11 859,2
+ 12 679,0
Oblast nájmů nebytových prostor, pozemků a ostatních nájmů
+ 8 357,5
24 845,8
16 488,3
sledovaných z úrovně MÚ Kopřivnice
Kopřivnické noviny
351,4
1 935,9
- 1 584,5
Lesní hospodářství
1 643,7
974,7
+ 669,0
Pult centrální ochrany
307,3
451,7
- 144,4
OB Vlčovice ,OB Mniší, reklama ….
141,2
128,6
+ 12,6
Ostatní (výnosy a náklady spojené s kopírkou, daň z příjmu …)
104,4
1 534,3
Celkem

51 932,0
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33 372,7

18 559,3

MONITORING STÍŽNOSTÍ A PETICÍ
Veškeré přijaté petice a stížnosti byly v roce 2013 projednávány a řešeny podle Pravidel pro přijímání,
projednávání a vyřizování peticí a stížností - vnitroorganizační směrnice č. 9/2012 (dále jen „pravidla“) funkčně
příslušnými útvary.
V roce 2013 oddělení soukromoprávní zaevidovalo celkem 9 stížností a 3 petice, což je výrazný pokles oproti
minulému roku.

Petice a stížnosti
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Lze konstatovat, že v souladu s čl. 7 pravidel byly stížnosti oddělením soukromoprávním postoupeny k prošetření
níže uvedeným odborům a útvarům města:
•
•
•

Odbor rozvoje města se vyjadřoval ve 4 případech (zejména ke stavu veřejného prostranství jako je
nedostatek parkovacích míst na ul. Štramberské či výška keřů u bývalé školy Náměstí - kruhový objezd
apod).
Odbor majetku města se vyjadřoval ve 3 případech (zejména ve stavebně-technických záležitostech).
Městská policie se vyjadřovala v 1 případě (služební postup).

Souhrnně pak lze konstatovat, že z 9 stížností bylo vyhodnoceno 5 stížností jako neoprávněných, 3 stížnosti jako
oprávněné a 1 stížnost jako stížnost, jejíž projednání nespadá do pravomoci obce. Ve dvou případech se
prošetřovaly stížnosti na chování či práci zaměstnanců města a v šesti případech na stav veřejného prostranství.
U stížností, které byly vyhodnoceny jako oprávněné, však nelze u převážné většiny z nich hovořit o přímém
porušení či zanedbání povinností ze strany města či jeho zaměstnanců. Jedná se spíše o reakce či upozornění
občanů na potřeby veřejnosti, které se postupem času mění či se stávají aktuálnějšími (např. nedostatek
parkovacích míst v souvislosti s neustálým nárůstem počtu dopravních prostředků na území města, nevyhovující
stav některých zpevněných ploch z důvodu nedostatku finančních prostředků na jejich renovaci, závady na
majetku města mající původ v trestné činnosti, atd.).
V roce 2013 obdrželo oddělení soukromoprávní 3 petice, jejichž obsahem bylo vyjádření:
•
•
•

k počtu žáků prvních tříd základní školy,
k projektovému řešení protihlukové stěny,
k překračování hlukových limitů na ul. Na Vápenkách.

S účinnosti od 1.1.2013 se projednávání petic a stížností řídí novým vnitřním předpisem, a to vnitroorganizační
směrnicí č. 9/2012, která se po roce své účinnosti ukázala být efektivním a funkčním vnitřním předpisem.
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SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ
Činnost odboru sociálních věcí a zdravotnictví zahrnuje jak výkon samostatné působnosti obce, tak přenesené
působnosti. Tyto činnosti se často prolínají. Nezastupitelnou úlohu má odbor ve vztahu k veřejnosti, neboť právě
komunikace s občany při řešení jejich problémů má vliv na celkový pohled na městský úřad.

Výkon samosprávy v sociální oblasti
Agenda žádostí o poskytnutí drobných příspěvků (darů) na činnost neziskových organizací v oblasti sociálnězdravotních služeb a služeb s nimi souvisejících - byly doručeny 3 žádosti. Rada města vyhověla 2 žádostem,
žadatelům bylo poskytnuto z prostředků města prostřednictvím darovacích smluv celkem 3 000 Kč.
Srovnání vývoje agenda žádostí o poskytnutí drobných příspěvků (darů) v letech 2012 a 2013
2012
2013
Počet žádostí
10
3
Celkem vyhověno
7
2
Celkem vyplaceno v Kč
11 600
3 000
Vyhrazená parkovací místa pro osoby se zdravotním postižením - v r. 2013 bylo podáno na odbor 5 žádostí
a podnětů k přezkoumání - jedné žádosti bylo vyhověno, po úmrtí jednoho držitele vyhrazeného parkovacího
místa bylo toto zřízeno jako tzv. parkovací místo obecné pro soby se ZP, 2 žádosti byly zamítnuty. V této
problematice úzce spolupracujeme zejména se SLUMEKEM, s. r. o., a odborem majetku města.
Na úseku spolupráce s odborem majetku města - oddělením bytovým podává odbor vyjádření k žádostem
o udělení výjimky z Pravidel pro pronajímání bytů v majetku města - v r. 2013 to bylo ve 23 případech, z toho ve 3
případech vyjádření k udělení výjimky z pravidel pronajímání bytů a v 8 případech vyjádření k ubytování na
ubytovně města.
Agenda „veřejného opatrovnictví“ - jedná se o agendu osob zbavených či omezených ve způsobilosti
k právním úkonům, kterým bylo ustanoveno opatrovníkem město. Město Kopřivnice vykonávalo v roce 2013
funkci opatrovníka 13 klientů. Jedná se vždy o velmi problematické osobnosti, které žijí osaměle, nebo rodina
odmítla tuto funkci převzít z různých důvodů. Opatrovanci města vyžadují stálý dohled, potřebu zavedení soc.
služby, hospodaření s finančními prostředky, řešení dluhových záležitostí, přestupků apod. Celkem za sledované
období roku 2013 bylo vykonáno 1 004 kontaktů (návštěvy v domácnosti, doprovod k lékaři atd.) s těmito
osobami. Tato činnost je založena na mezioborové spolupráci zejména se zdravotnickými zařízeními,
poskytovateli soc. služeb, soudy, policií, exekutorskými kancelářemi apod.
Odbor spolupracuje se soudem i v případě dalších osob, u nichž je rozhodnuto či se rozhoduje o změně
způsobilosti k právním úkonům a mají trvalé bydliště na území města. Odbor prošetřuje a podává zprávy
o poměrech těchto osob a výkonu funkce jejich opatrovníků (zpravidla příbuzných či blízkých osob). V r. 2013 to
bylo ve 24 případech.
Veřejná služba (VS) - Od prosince 2012 funguje jen na základě dobrovolnosti a bez sankce za neúčast na
výkonu veřejné služby (viz nález Ústavní soudu), což mělo vliv na nezájem o výkon VS. Jako náhradu za výkon
VS začaly úřady práce nabízet možnost zaměstnat uchazeče v evidenci ÚP k výkonu veřejně prospěšných prací
(dále VPP). Proto postupně došlo u čtyř pracovníků VS k jejich zaměstnání na VPP. Většina pracovníků přestala
postupně na VS docházet. K 31.12.2013 vykonávaly VS dvě pracovnice, které po dohodě s příslušnou organizací
zde budou působit na základě dobrovolnické smlouvy. Tímto již není VS ve městě vykonávána.
Evidence žadatelů o byty v domech zvl. určení - od 1.7.2011 je uzavírání nájemních smluv realizováno na
základě radou města (RM) schváleného pořadníku. Do tohoto pořadníku bylo zařazeno v r. 2013 69 žadatelů.
V listopadu 2013 aktualizovalo svou žádost 46 zájemců. V r. 2013 si podalo žádost 25 nových zájemců.
S ohledem na problematiku této cílové skupiny žadatelů se poměrně často projednávají žádosti o udělení výjimky
z Pravidel, které individuálně na návrh odboru schvaluje RM. V průběhu roku se uvolnilo a nově obsadilo 22 bytů
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v domech zvl. určení, a to jak žadateli z pořadníku, tak na základě výjimky, schválené RM - z toho 19 na ul.
České 320 a 3 na Masarykově náměstí 650.
Agenda úkolů vyplývajících z Pravidel pro nakládání s prostředky společenského aktivu v oblasti péče
o nejstarší generaci města představovala především zajištění a spoluúčast při organizaci 5 společenskokulturních akcí pro seniory v Kopřivnici a místních částech, zajištění dárků a gratulací u příležitostí živ. jubileí (u 2
jubilantů - z toho u dvou 100letých osob) a 2 zlatých svateb a 1 diamantové, 1x ročně návštěva seniorů
v domovech pro seniory v okr. Nový Jičín a předání dárkového balíčku (30 seniorům).
V rámci Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve spolupráci
s dalšími zainteresovanými odbory zpracoval Zdravotní plán města Kopřivnice na léta 2014-2016. Vznik
dokumentu byl podpořen dotací Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Deset let s Vámi“.
Kluby seniorů
V rámci odboru je zajišťován provoz 2 Klubů důchodců a částečná úhrada aktivit členů klubů v Kopřivnici,
Mniší a Vlčovicích i Lubině, včetně osobní účasti na některých stěžejních akcích.
Spolupráce s Kluby seniorů byla také v r. 2013 velmi intenzivní. Po úspěšném projektu z r. 2012, který byl
evropskou komisí vyhlášen jako „Mezinárodní rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012“, jsme
i v tomto roce pokračovali v celoročním programu aktivit pro seniorskou generaci - z oblasti vzdělávacích,
sportovních i společensko-kulturních akcí, který byl připraven pod názvem „Aktivní senior 2013 aneb I stárnutí
může být zábava“. Pro rok 2013 bylo ve spolupráci s ORM, skautským oddílem Vanaivan a Městskou knihovnou
Kopřivnice připraveno v rámci tohoto programu 16 aktivit, u 13 z nich byl hlavním organizátorem odbor sociálních
věcí a zdravotnictví. Patří k nim:
Cyklus besed „MoSeK - Moudří senioři v Kopřivnici“ - proběhly besedy a školení k těmto tématům:
• Jak poskytnout 1. pomoc,
• Vzpomínková beseda pamětníka o Číně,
• Beseda důchodové reformě - II a III. pilíř,
• Aktivity a prezentace v rámci Dne sociálních služeb,
• Školení řidičů a cyklistů - nejen seniorů.
V září - listopadu 2013 se uskutečnil 2. ročník kurzu sebeobrany pro seniory - 24 zájemců, kurs dokončilo 18
absolventů, kteří obdrželi osvědčení.
V rámci Dne sociálních služeb byly připraveny mezigenerační aktivity - vědomostní, sportovní - účast zájemců od
6-85 let (soutěže, kvízy).
Sportovní akce byly zastoupeny nejen tradičním „Pochodem všech generací“ v září 2013, který byl podruhé
organizován společně s Asociací sportovních klubů Kopřivnice. Zopakoval se také velmi úspěšný Sportovní den
pro aktivní seniory v říjnu 2013 obohacený o instruktáže v nordicwalkingu a discgolfu. Novinkou byly akce pro
cyklisty seniory - 2 vyjížďky po cyklostezkách v našem regionu a velmi úspěšný cyklozájezd po Lednickovaltickém areálu. Uvedených sportovních akcí se zúčastnilo více než 150 kopřivnických seniorů.
V dubnu a listopadu 2013 proběhla 2 tradiční seniorská odpoledne s účastí 220 seniorů na každém z nich.
Podzimní seniorské odpoledne bylo vyvrcholením celoročního programu Aktivní senior 2013, v jeho rámci
proběhlo vyhodnocení nejaktivnějších seniorů.
Velmi kvalitními aktivitami se do projektu opět zapojila Městská knihovna Kopřivnice s Akademií III. věku
a Kurzem trénování paměti. Kapacita tohoto vzdělávacího programu seniorů je omezená, zájem o ni vysoce
překračuje kapacitní možnosti.
Vanaivan - Skautské centrum Kopřivnice přispělo kurzem SENIORCOMP - výuka a zdokonalování práce na PC se ho zúčastnil mírně nižší počet zájemců než v r. 2012.
V porovnání s rokem 2012 byly téměř všechny akce navštěvovány větším počtem seniorů, potěšitelné je, že se
stále více zapojuje mladší seniorská generace. Připomínky a návrhy seniorů, které vyplynuly z dotazníkové akce
na seniorském odpoledni v listopadu 2013, se budeme snažit aplikovat v dalším období.
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Plánování sociálních služeb
V roce 2013 by ukončen projekt „Plánování rozvoje sociálních služeb v Kopřivnici na období 2013-2016 II. plánovací období“ CZ.1.04/3.1.03/65.00020 z OP LZZ (od 1.4. 2011 do 31.3. 2013), na který byla čerpána
dotace v celkové částce 1 859 495 Kč. V roce 2013 bylo z dotace celkem čerpáno 201 108 Kč.V měsíci květnu
byla předložena závěrečná monitorovací zpráva a provedeno závěrečné vyúčtování.
Cílem projektu je zvyšování místní a typové dostupnosti a kvality sociálních služeb v Kopřivnici s možností
zapojení obcí ve správním území obce s pověřeným obecním úřadem.
Aktivity v rámci projektu v roce 2013:
Spolupráce s obcemi (zapojení obcí do plánování)
• Obce byly vyzvány, aby připomínkovaly navržený komunitní plán, který jim byl předán ke schválení
v zastupitelstvech.
• Konečný dokument byl projednán a schválen v radách měst a obcí a následně v zastupitelstvech:
Kopřivnice - 7.3.2013, Štramberk - 20.3.2013, Závišice - 25.3. 2013, Ženklava - 20.3.2013.
• Obcím byl předán zpracovaný komunitní plán k dalšímu využití.
Práce v pracovních skupinách (PS)
• V rámci projektu do konce března 2013 se uskutečnilo celkem 6 jednání pracovních skupin (4x Řídící
skupina, 2x společné jednání všech PS).
• Dne 7.1.2013 se uskutečnilo jednání společné jednání všech pracovních skupin, kde byl projednán návrh
II. Střednědobého plánu na období 2013-2016.
• Dne 11.2.2013 se uskutečnilo společné jednání všech pracovních skupin, na kterém byli účastníci
seznámeni s výsledky připomínkového řízení II. plánu a způsobem jejich vypořádání.
• Jednání Řídící skupiny proběhlo:
o 7.1.2013 byl projednán návrh II. Střednědobého plánu na období 2013-2016 a oprava jeho verze
pro jednání ve všech PS.
o 23.1.2013 bylo jednání ŘS rozšířeno o členy rady města a zástupce PS ZP. Byly projednány
náměty k doplnění komunitního plánu za PS ZP formou připomínek.
o 31.1.2013 proběhlo projednání připomínek střednědobého plánu a jejich vypořádání v dokumentu.
o 27.3.2013 proběhla ŘS rozšířená o celý realizační tým projektu. Byl vyhodnocen celý projekt
a účastníci byli seznámeni se schváleným dokumentem.
Zpracování odborných analýz a mapování potřeb a spokojenosti veřejnosti se sociálními službami
a sestavení nového plánu.
• S výsledky analýz (Mapování potřeb veřejnosti, Finanční analýza poskytovatelů sociálních služeb) se
pracovalo v pracovních skupinách. Závěry z provedených analýz jsou stručně shrnuty ve SWOT analýze,
která vznikala na jednáních pracovních skupin a vychází z připomínek občanů a zpracovaných analýz.
V plánu sociálních služeb jsou popsány tři prioritní oblasti, které korespondují s pracovními skupinami.
Závěrečná verze plánu byla projednána na společném jednání všech pracovních skupin 7.1.2013.
Veřejné připomínkové řízení, které probíhalo od 10.1.2013 do 28.1.2013. Vzhledem k tomu, že na
jednání byly předloženy podstatné připomínky, bylo zorganizováno 23.1.2013 rozšíření jednání Řídící
skupiny o zástupce PS ZP a za přítomnosti krajského metodika plánování, kde byly projednány návrhy
a jejich způsob zapracování do plánu. 31.1.2013 byl v řídící skupině schválen dokument po zapracování
připomínek . Dne 11.2.2013 se uskutečnilo společné jednání všech pracovních skupin, na kterých byli
účastníci seznámeni s výsledky připomínkového řízení II. plánu a způsobem jejich vypořádání. Byl
předložen konečný dokument, který byl následně schválen v orgánech všech zapojených obcí. Následně
byl dokument graficky upraven a vytištěn do brožury ve formátu A4, jejíž součástí je DVD se všemi
výchozími dokumenty.
Průběžně dochází k aktualizace stránek komunitního plánování a e-katalogu poskytovatelů sociálních služeb http://www.socialnisluzbykoprivnice.cz/.
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Další realizované akce a aktivity v rámci procesu komunitního plánování
Kulatý stůl o sociálních službách v ZŠ a MŠ Motýlek (4.4.2013) - nabídka a možnosti sociálních služeb pro lidi
se zdravotním postižením - zaměřeno na objasnění problematiky nabídky a využívání sociálních služeb pro lidi se
zdravotním postižením s důrazem na rozdíly mezi sociálními službami a školským zařízením.
Den sociálních služeb (18.4.2013) společně s akcí Den Země - organizační příprava a zajištění akce:
• Výstava poskytovatelů v sadu E. Beneše - celkem 17organizací prezentovalo 28 sociálních služeb, 4
organizace v sociální oblasti (vč. sociálního podniku), 2 zdravotní pojišťovny.
• Účast - rozdáno 372 soutěžních kartiček pro děti, odhad celkové účasti - cca 700 osob.
• Doprovodné aktivity a workshopy: humanitární sbírka Adry, jízda na invalidním vozíku, způsob využití
schodolezu, komunikaci pomocí obrázků nebo činnosti se simulací zrakové vady, „Kamínkování“ (zdobení
přinesených ramínek a kolíčků pro charitativní obchůdek Adry na podporu činnosti této humanitární
organizace).
• Kulturní program v rámci Dne Země, jehož součástí vedle vystoupení dětí z mateřských škol byla také
ukázka canisterapie, sebeobrany seniorů apod., zajišťoval RADAMOK stejně jako další aktivity, workshopy
a tvořivé dílny vč. výstavy z oblasti ekologie.
• Soutěže pro děti: „Víte, kde a jak pomáháme?“.
Jednání zástupců obcí - (26.4.2013) - představení vzniku neformální konzultační skupiny složené ze zástupců
obcí pro podpoření spolupráce mezi obcemi ve spádové oblasti města s cílem zajištění financování společně
využívaných sociálních (zajištění pozvánek).
Výstava fotografií „Z ústavu do života“, dokumentující proces transformace sociálních služeb v našem kraji
(30.5.-21.6.2013).
Osobnost roku 2013 v sociální oblasti v Kopřivnici (organizační příprava a zajištění akce) - aktivita měla za cíl
formou ocenění konkrétních osob projevit podporu poskytovatelům sociálních služeb, pracovníkům,
dobrovolníkům a donátorům a tím zvýšit prestiž sociální práce. Vznikla v rámci realizace opatření č. 2.2
„Oceňování pracovníků v sociální oblasti“ je aktivita č. 2.2.1 s názvem „Společenský večer poskytovatelů
sociálních služeb, případně benefiční akce“ II. střednědobého plánu sociálních služeb na území města Kopřivnice
se zapojením města Štramberk a obcí Závišice a Ženklava na období 2013-2016.
• 2.9.2013 schválila Rada města Kopřivnice „Pravidla oceňování“ a „Formulář k nominaci na ocenění“.
• 23.9.2013-16.10.2013 veřejné nominování osob.
• 21.10.2013-4.11.2013 hlasování veřejnosti o nominovaných.
• 19.11.2013 - projednání výsledků hlasování v radě města.
• 29.11.2013 - slavnostní vyhlášení výsledku Osobnosti na Společenském večeru pracovníkům
a dobrovolníkům v sociální oblasti Kopřivnice v Kulturní domě Kopřivnice.
Individuální rozhovory se zákonnými zástupci žáků a absolventů ZŠ a MŠ Motýlek k mapování a řešení potřeb
dětí a dospělých s postižením na území města Kopřivnice (zajištění pozvání účastníků, účast na jednáních, zápis
- 4.12.2013, 9.12.2013, 16.12.2013).
Jednání pracovních skupin plánování (mimo projekt OP LZZ):
• Řídící skupina plánování sociálních služeb - 3x jednání
• Pracovní skupiny plánování sociálních služeb (mimo projektu OP LZZ) - 1x jednání
Konzultační den s metodikem komunitního plánování se uskutečnil 17.12.2013.
Prevence kriminality a protidrogová prevence
V roce 2013 se uskutečnila celkem 4 setkání komise prevence kriminality a protidrogové prevence - z toho
jedenkrát rozšířená o zástupce ZŠ. Došlo k vyhodnocení Programu prevence kriminality na léta 2012-2013 a bylo
započato na přípravě Programu prevence kriminality na léta 2014-2015.
Průběžně jsou aktualizovány stránky prevence kriminality http://prevence.koprivnice.org/.
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Realizované akce a aktivity v rámci prevence kriminality a protidrogové prevence
„Bludný kruh financí“ - pokračování v projektu v prevenci zadlužování domácností - připraveno DVD s již
zpracovanými videoklipy pro ZŠ a MŠ a byla poskytnuta brožura „Bludný kruh financí“. Byla vyhlášena výtvarná
soutěž pro MŠ. MŠ I. Šustaly byla odměněna za zapojení se do soutěže divadelním představením v Perníkovce
(organizační příprava, zpracování a zajištění aktivit).
„Teen In“ - realizace projektu pilotní prázdninový program pro „náctileté“ k podpoře aktivního trávení volného
času prostřednictvím nabídky zážitkových nízkonákladových aktivit pro neorganizované děti a mládež s cílem
přimět děti a mládež ke smysluplné aktivitě. Celkem se uskutečnilo 7 akcí v měsíci srpnu 2013 se zapojením cca
500 osob.
Správné a bezpečné užívání cyklostezek a cyklotras - natočení instruktážního videa na dané téma v rámci
projektu Zdravé město a místní Agenda 21, přičemž vznik videoklipu byl podpořen dotací Moravskoslezského
kraje v rámci projektu „Deset let s Vámi“.
Činnost romského poradce
•

Popis romských lokalit pro MSK a informace o poskytovaných službách pro příslušníky romských komunit za
rok 2012 za správní území.
Konzultace - základní poradenství (průběžně - minimum klientů).
Informační servis obcím ve správním území a dotčeným NNO (průběžně).

•
•

Dotační program
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zajištění agenda poskytnutí dotací v sociální oblasti.
Přehled organizací, kterým byly poskytnuty dotace v roce 2013

1.
2.
3.
4.

Organizace
Charita Frenštát p. Radhoštěm
Domov Duha, p. o., Nový Jičín
Domov Hortenzie, p. o.
THERAPÓN 98, a. s.

5.

Slezská diakonie

6.
7.
8.

Charita Kopřivnice
Renarkon, o. p. s.
O. s.při Dětském centru Kopřivnice

9.

Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje, o. s.

10. Salus, o. p. s.
11. Podané ruce, o. p. s.
12. Cukrárna Vesmírna, o. p. s.
13. Máš čas?“, o .s.
Celkem

Název projektu
Charitní pečovatelská služba
Domov pro seniory
Domov pro seniory
Sociální služby
Karmel Tichá, domov pro osoby se zdravotním
postižením
Eden Nový Jičín, denní stacionář
Effatha Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny
Charitní pečovatelská služba Kopřivnice
Terénní program na Novojičínsku
Podpora specializované dopravy
Osobní asistence Kopřivnice
Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní místo
Kopřivnice
Domov Salus - azylový dům
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Projekt osobní asistence ve městě Kopřivnice
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
v PMQ cukrárně Harlekýn
Nízkoprahové denní centrum Racek
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Částka
5 000 Kč
5 000 Kč
8 000 Kč
20 000 Kč
8 000 Kč
10 000 Kč
12 000Kč
70 000 Kč
70 000 Kč
40 000 Kč
72 000 Kč
240 000 Kč
300 000 Kč
50 000 Kč
16 000 Kč
40 000 Kč
180 000 Kč
1 146 000 Kč

Výkon státní správy v sociální oblasti
V souvislosti s přechodem dávkové agendy na úřady práce zůstala obcím agenda sociální práce. Obcím tak byla
dána možnost, jak i nadále s klienty pracovat při řešení jejich nepříznivé sociální situace, a napomáhat tak při
jejich sociálním začleňování, a to nejen těm, kteří pobírají nějakou dávku.
Sociální práce v Kopřivnici je zaměřena na všechny cílové skupiny, osoby sociálně vyloučené i osoby a rodiny
sociálním vyloučení ohrožené. Jedná se především o klienty, kteří se dostali do těžké sociální, finanční či bytové
situace, kterou již nejsou schopni vlastními silami řešit. Spolupráce se sociálním pracovníkem je vždy dobrovolná,
řídí se zásadami mlčenlivosti, důvěrnosti, rovnocenného přístupu a aktivního přístupu klienta.
Sociální práce je takto poskytována jak ambulantně, tj. na úřadě zejména v době úředních hodin, ale také terénní
formou, jednorázově či opakovaně na základě požadavků klienta či povahy řešeného problému s klientem.
Sociální práce se zaměřují zejména na pomoc při orientaci v působnostech jednotlivých institucích,
administrativní pomoc (vyplňování tiskopisů, sepisování návrhů k soudu atd.), pomoc při orientaci v problému
klienta a stanovení etap jeho řešení.
Sociální pracovník se často stává prostředníkem mezi klientem a společností (veřejnou správou, institucemi
zprostředkujícími navazující služby apod.). Nástroji sociální práce jsou rozhovor s klientem, pomoc s listinami,
zastupování klienta, jeho doprovázení či spolupráce s dalšími institucemi, organizacemi, odborníky a dále
sociální pracovník zprostředkovává služby a aktivity a stimuluje klienta k aktivnímu a zodpovědnému přístupu
k jeho problému, zvyšuje jeho schopnost řídit si svůj život samostatně. Činnost sociálního pracovníka doplňuje
standardní služby pracovníků úřadů práce a jednotlivých sociálních služeb.
Jednou z činností sociální práce je i poskytování poradenství, zejména v následujících situacích:
• problémy plynoucí z nízkých příjmů,
• riziko ztráty bydlení či absence bydlení,
• zadlužení,
• neschopnosti hospodařit s finančními prostředky,
• ztráta zaměstnání a dlouhodobá nezaměstnanost,
• problémy vyplývající ze zneužívání alkoholu,omamných a psychotropních látek, ze závislosti na hracích
automatech,
• ohrožení sociálním vyloučením v důsledku stáří či zdravotního postižení,
• ohrožení práv osob před a po zbavení/omezení způsobilosti k právním úkonům,
• výkonu opatrovnictví.
Provádění komplexního sociálního poradenství vyžaduje rozsáhlou znalost různých oblastí práva (pracovní,
rodinné, sociální, trestní atd.) včetně orientace v kompetencích jednotlivých úřadů, poskytovaných sociálních
služeb a dalších službách vhodných k využití klienty. Nezbytným předpokladem kvalitního výkonu sociální práce
je navázání spolupráce se všemi zainteresovanými organizacemi jak ve městě, tak mimo něj.
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Počet klientů sociální práce v roce 2013
Počet intervencí ve sledovaném
roce

Počet klientů

Osoby se zdravotním
postižením nebo duševním
onemocněním
Osoby pečující o osoby
závislé na péči jiné osoby
Osoby s různým stupněm
omezení/způsobilosti
k právním úkonům
Osoby ohrožené sociálním
vyloučením
Osoby ohrožené rizikovým
způsobem života
Oběti agrese, trestné
činnosti a domácího násilí
Osoby, které ztratily
přístřeší, nebo se nacházejí
v nejistém či neadekvátním
bydlení
Nezaměstnaní a osoby
s materiálními problémy
Rodiny s dětmi
Další skupiny osob

Nově
zaevidovaní
ve
sledovaném
roce

Celkem ke
konci
sledovaného roku

422

1249

73

Klienti, se
kterými se
aktivně ve
sledovaném
roce
pracovalo

Jednorázových

Opakovaných

434

434

156

172

75

132

25

43

61

49

113

95

21

56

34

4

38

50

163

85

49

229

14

19

17

6

27

139

453

185

104

384

453

1824

856

398

917

78
185

191
486

106
156

95
326

109
278

Nezbytnou činností sociálních pracovníků je práce v terénu - provádění sociálních šetření. Podstatný pokles
počtu šetření je dán skutečností, že v roce 2012 byla v prvních měsících přechodu dávkové agendy na úřad
práce kontaktována převážná většina příjemců dávek hmotné nouze. V roce 2013 je již spolupráce s těmito
osobami dobrovolná.
Srovnání počtu sociálních šetření v letech 2012 a 2013
2012
Počet sociálních šetření
675

2013
303

Součástí sociální práce je také činnost sociálního kurátora, tedy činnost s klienty ve všech fázích trestního řízení
i po jeho skončení (ve výkonu trestu odnětí svobody, případně ve výkonu vazby, i na svobodě) včetně vedení
rejstříků osob nacházejících se ve výkonu trestu či vazby a osob propuštěných z výkonu trestu či vazby.
V roce 2013 bylo z vězení propuštěných 58 osob, což je o 6 více než v předchozím roce.
Na začátku roku 2013 byla vyhlášena amnestie prezidenta republiky, na základě které bylo propuštěno celkem
30 osob a z tohoto počtu bylo 10 osobám poskytnuta jednorázová pomoc a 12 osobám pomoc opakovaná. Do
konce roku 2013 byly z uvedených 30 amnestovaných osob opět ve výkonu trestu či výkonu vazby 4 osoby.
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Srovnání údajů sociálního kurátora za rok 2011, 2012 a rok 2013
Počet/rok
Osoby evidovány v přírůstkovém rejstříku
Počet propuštěných osob
Z toho propuštěné osoby s TP jiného správního obvodu
Po propuštění se k soc. kurátorovi dostavilo
Počet osob (nacházející se ve VT) jimž byla poskytována pomoc
v průběhu trestního řízení
Počet provedených šetření
Přijaté písemnosti z okresních soudů
Přijaté písemnosti z věznic

2011
119
44

2012
166
52

24

29

7

10

19
33
94

17
56
253

2013
121
58
3
42
45
(15)
30
102
192

Ve spolupráci se soudy, bylo sociálním kurátorem navštíveno celkem 30 obviněných osob, v rámci zjištění jejich
sociální a majetkové situace, za účelem posouzení nároku na bezplatnou obhajobu.
Péče o rodinu a děti
V oblasti péče o rodinu a děti je specifická činnost oddělení sociálně právní ochrany dětí, tedy činnost
sociálních pracovníků s rodinami a dětmi.
Co se rozumí sociálně-právní ochranou dětí vyjadřuje konkrétně zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, který vymezuje sociálně-právní ochranu dětí v § 1 jako:
• ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
• ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
• působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.
Nezastupitelnou úlohou oddělení sociální právní ochrany dětí je i poskytování poradenství rodinám s dětmi.
Sociální práce je poskytována bezplatně.
Rok 2013 byl ve znamení zásadních novinek v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Novelou zákona č. 359/1999
Sb., o sociálně právní ochraně dětí, byly zavedeny nové instituty a metody v sociální práci orgánů sociálně-právní
ochrany dětí, jako například:
•

•

Metoda sociální práce „případové konference“. Jedná se o nástroj multidisciplinární spolupráce při řešení
případu ohroženého dítěte - setkání rodiny a odborníků s cílem hledání vhodného řešení problému, který má
vliv na funkci rodiny, tedy na děti. Orgán sociálně-právní ochrany dětí je povinen uspořádat případovou
konferenci vždy před podáním návrhu k soudu na některé z opatření, kterými se zasahuje do rodičovské
zodpovědnosti rodičů.
Výrazně se mění podmínky náhradní rodinné výchovy, tedy pěstounské péče a poručenství. Došlo mimo jiné
k úpravě práv a povinností osob pečujících (osob majících dítě v pěstounské péči) a osob v evidenci
žadatelů o náhradní rodinnou péči. Jejich práva a povinnosti jsou upravena v dohodě o výkonu pěstounské
péče. Účelem dohody o výkonu pěstounské péče je zajištění pomoci pěstounům.

V roce 2013 bylo na oddělení sociálně-právní ochrany dětí nově zaevidováno 262 rodin. Počet dětí umístěných
do ústavní výchovy v roce 2013 je přibližně shodný s uplynulými roky. V tomto roce bylo takto umístěno 11
nezletilých dětí, vždy z důvodu nedostatečné péče rodičů o děti. V roce 2013 byly celkem 2 děti předány do péče
jiné fyzické osoby než rodiče, jedná se vždy o příbuzné osoby. Důvody pro umístění nezletilých dětí do péče jiné
osoby spočívají v tom, že rodiče nejsou schopni zajistit řádnou péči o své děti. Pokud v takových případech je
v rodině dítěte osoba, která je schopna dítě převzít do péče a nadále zajišťovat jeho výchovu, není nutné dítě
umísťovat do ústavního zařízení.
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Do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Domově pro matky s dětmi SALUS, o. p. s., v Kopřivnici bylo
v roce 2013 umístěno celkem 6 dětí. Umístěním do tohoto zařízení je řešena naléhavá situace, kdy zájem dítěte
vyžaduje okamžité řešení jeho akutního stavu. Děti jsou do tohoto zařízení umísťovány bez rodičů.
Stejně jako v uplynulých letech i v roce 2013 realizovaly pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí
přednášky pro žáky osmých tříd všech základních škol celého správního obvodu. V přednáškách je obsažena
stručná charakteristika orgánu sociálně-právní ochrany dětí (předmět činnosti, úloha, sídlo, instituce s tímto
orgánem související), problematika týraných a zneužívaných dětí a odpovědnost mládeže za protiprávní jednání
a soudnictví ve věcech mládeže. Přednášky jsou v rozsahu dvou vyučovacích hodin. Děti mají možnost během
přednášky klást dotazy, mohou tak činit i během přestávky písemně anonymně.
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 fyz. osob 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)
OSPOD ustanoveno opatrovníkem
Počet nově zaevidovaných spisů
Počet dětí, u nichž je stanoven dohled/návštěv
- soudem
- obcí
Počet odsloužených hodin pracovní pohotovosti
zaměstnanců OSPOD celkem/výjezdy v hodinách

2011
2487
52/115

2012
2605
59/93

2013
2552
44/54

23
8
8
39
16
4
43
127
5
846
29
79
139
442
266

8
3
5
44
16
9
36
151
2
846
48
64
152
436
300

11
2
2
39
9
7
42
146
0
586
40
51
161
430
262

79/321
5/10

55/241
3/7

57/189
4/5

6629/13

6778/5

6728/11

Péče o osoby se zdravotním postižením a seniory
Péče o seniory a osoby se zdravotním postižením zahrnuje nejen klasickou sociální práci, ale taktéž následující
činnosti:
• vydávání označení vozidel O7 - parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně
postiženou, která je držitelem průkazu ZTP s výjimkou osob postižených úplnou nebo praktickou hluchotou
nebo držitelem průkazu ZTP/P (dle § 67, odst. 1, 2, zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu)
Srovnání agendy vydávání označení vozidel O7 v letech 2013 a 2013
2012
2013
Počet vydaných označení
620
244
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•

ustanovení zvláštního příjemce důchodu (dle § 10 a § 118 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení)

Srovnání agendy zvláštního příjemce důchodu v letech 2012 a 2013
Počet
2012
2013
- správních rozhodnutí
27
13
- z toho kladné rozhodnutí
9
7
- z toho zastaveno
2
2
Celkem zvláštních příjemců
22
24
•

sociální pohřby (dle § 5 zákona č. 261/2001 Sb. - povinnost zajištění pohřbení lidských pozůstatků na
území obce) - zajištění pohřbu osobám, kterým nikdo nezajistil pohřbení v době stanovené zákonem
o pohřebnictví. Náklady na pohřebné se vymáhají v rámci dědického řízení, není-li dědictví, žádá se
o úhradu nákladů na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Srovnání agendy sociálních pohřbů v letech 2012 a 2013
2012
1
Počet pohřbů
•

2013
2

uzavírání smluv o poskytovaní pobytových sociálních služeb za osoby, které s ohledem na zdravotní
stav nejsou schopny smlouvě porozumět a podepsat ji (dle § 91 zákona č. 108/2006 Sb.) a nejsou
omezeny ve svéprávnosti. Jedná se o uživatele Domova Příbor, Střediska sociálních služeb, Polikliniky
Kopřivnice či Domova seniorů OASA v Petřvaldíku.

Srovnání agendy uzavírání smluv dle § 91 zákona č. 108/2006 Sb.
2012
2013
24
11
Počet uzavřených smluv
Oblast zdravotnictví
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vydává recepty a žádanky na omamné látky registrovaným zdravotnickým
zařízením včetně lékařům. V roce 2013 bylo objednáno k výrobě 60 tiskopisů receptů na omamné látky s modrým
pruhem, distribuováno bylo 40 receptů.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví metodiky řídí následující organizace města
Klub Kamarád
Klub Kamarád (organizační složka města) je sociální službou 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 společenským prostředím,
• pomoc s uplatněním na trhu práce,
• rozvíjení a podpora schopností, samostatnosti a možnosti mladých lidí ve společnosti.
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Základní statistické údaje o sociální službě
Počet evidovaných klientů celkem
Počet klientů v daném roce
Aktivních klientů
Počet uzavřených nových dohod
Průměrná návštěvnost - klientů/den
(Francouzská)
Průměrná návštěvnost - klientů/den (Horní)

2010
551
391
387
38

2011
676
359
176
24

2012
774
307
127
15

2013
867
334
148
21

44

38

25,5

23

6,5

7

7,5

6

V roce 2013 byl Klub Kamarád otevřen 283 dní, z toho 207 dní v pobočce KK na ulici Francouzské a 39 dní
v klubu na ulici Horní a 36 dní se konaly víkendové akce a tábor Klubu Kamarád.
Mezi nejčastější výkony pracovníků v roce 2013 patřil kontakt, aktivity ve skupině, víkendy, výlety a tábory,
situační intervence, skupinová práce, akce v klubu, individuální plánování, poskytnutí materiálu a sociální
poradenství.
Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvkové organizace
Sídlo:
Česka 320, Kopřivnice
Ředitel organizace:
Ing. Eva Mündleinová
Středisko soc. služeb města Kopřivnice spravuje domy, v nichž je poskytována pečovatelská služba:
1. DPS na ulici České č. p. 320 - 95 bytových jednotek, 14 lůžek pro krátkodobé umístění občanů - domovinky
(odlehčovací služby),
2. DPS na Masarykově náměstí č. p. 650 - 27 bytových jednotek.
V obou domech je poskytována pečovatelská služba. Sociální služba je poskytována převážně jako terénní
ambulantní osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocněné nebo zdravotního
postižení.
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Středisku soc. služeb města Kopřivnice poskytuje tyto registrované sociální služby:
Pečovatelská služba je terénní služba vykonávaná v domácnostech občanů města Kopřivnice a místních
částech. V roce 2013 využilo službu celkem 88 uživatelů.
Odlehčovací služba je časově omezena pobytová soc. služba s kapacitou 14 lůžek v budově na ul. České č. p.
320. Je poskytována 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 2013 byla služba poskytnuta 72 uživatelům.
Azylový dům se sídlem na ul. Horní č. p. 1114 je sociální služba pobytová s kapacitou 23 lůžek poskytovaná na
přechodnou dobu (zpravidla nepřekračující 1 rok) osobám v nepříznivé sociální situaci, spojené se ztrátou
bydlení. V roce 2013 byla kapacita Azylového domu využita na 87,25 %.
Noclehárna je pobytová službu pro osoby bez přístřeší, které mají potřebu využiti hygienického zařízení
a přenocování. Tato sociální služba na Horní ul. č. p. 1114 byla v roce 2013 využívaná z 38,61 %, což je dáno
zejména mírnou zimou.
Denní stacionář Kopretina se sídlem ve Vlčovicích č. p. 76 a kapacitou 20 osob poskytuje ambulantní služba
osobám, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Uživatele teto služby jsou dospělí lidé
starší 18 let. V průběhu roku 2013 navštěvovalo denní centrum 24 uživatelů.

Další poskytovatelé sociálních služeb na území města
SALUS, o. p. s. - Domov pro rodiče a děti v nouzi, krizové centrum pro děti a mládež
Sídlo:
Kopřivnice, Tyršova 1015
Ředitelka zařízeni:
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).
Organizace poskytuje vedle krizového centra sociální služby azylový dům a sociálně aktivizační službu pro rodiny
s dětmi
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V r. 2013 využilo služeb azylového domu celkem 52 osob (17 žen + 35 dětí) z toho 25 z Kopřivnice, sociálně
aktivizační službu využily 4 rodiny (13 dětí, 2 muži, 4 ženy), z toho tři z Kopřivnice (9 dětí, 1 muž, 3 ženy), krizové
centrum využilo celkem 12 dětí, z toho z Kopřivnice 4 děti.
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Charita
Charita Kopřivnice je organizační součástí Charity Česka 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 injekci, inzulinu, 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 2013 využilo služeb Charity 33 uživatelů, z toho 20 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, kontaktní místo 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 osoby, které se dostaly do nepříznivé sociální situace a nedokáží ji řešit
vlastními silami. Služba je bezplatná, zajišťovaná sociálními pracovníky s vysokoškolským vzděláním.
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. Občanská poradna nenahrazuje specializované poradny (např. advokátní
kanceláře, klinické psychology) a neradí v komerčních záležitostech. V roce 2013 se podařilo od srpna rozšířit
provozní dobu na tři dny v týdnu, poradnu navštívilo 981 klientů, kteří vznesli 1 024 dotazů.
Vedoucí detašovaného pracoviště: Mgr. Richard Pešat
Sokolovská 9, 741 01 Novy Jičín
Telefon/fax:
556 709 403
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, 6. patro, kanc. č. 642
Telefon:
556 879 634
E-mail:
zp.novyjicin@czp-msk.cz
www.czp-msk.cz
Návštěvní hodiny:
Pondělí: 9:00-12:00, 13:00-16:00; úterý čtvrtek: 9:00-12:00, 13:00-16:00 - celý den pro objednané
Osobní asistence Kopřivnice
Provozovatelem služby Osobni asistence Kopřivnice je Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského
kraje, o. s. Služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zajišťovaná
osobám z města Kopřivnice a jeho místních částí. Minimální věk uživatele služby je 6 let. Posláním osobní
asistence je individuálně pomáhat osobám se zdravotním postižením a seniorům překonávat jejich nepříznivou
sociální situaci způsobenou změnou zdravotního stavu nebo vysokým věkem, a to prostřednictvím
kvalifikovaného osobního asistenta. Ten uživatele podporuje a provází v jeho přirozeném prostředí a pomáhá mu
k soběstačnosti a schopnosti se plnohodnotně zapojit do běžného života. V roce 2013 službu využilo celkem 10
uživatelů z města Kopřivnice nebo jeho místních částí, tři uživatelé z Kopřivnice nebyli z kapacitních důvodů
uspokojeni.
Návštěvní hodiny koordinátora osobní asistence pro zájemce/uživatele:
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Úterý: 8:00-12:00, 13:00-16:00 (pro objednané, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, kanc. č. 642, tel. 556 879
634); středa: 8:00-12:00, 13:00-17:00 (Detašované pracoviště Nový Jičín, Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín, tel.:
556 709 403, mobil: 777 735 555)
Vedoucí detašovaného pracoviště: Mgr. Richard Pešat
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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, tak koncepce,
plány a jiné strategické dokumenty, které se týkají rozvoje a využívání území - SEA (Strategic Impact
Assessment).
Koncepce posuzované v roce 2013, dotýkající se území města
Koncepce (plán)
Mléčná farma Lubina
Změna č. 5 Regionálního operačního programu
Operačný program Integrovaná infraštuktúra 2014-2020

Oznamovatel
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí

Informačně osvětový systém o životním prostředí v Kopřivnici
Od konce roku 2008 je v provozu tzv. Informačně osvětový systém o životním prostředí v Kopřivnici.
Prostřednictvím webových stránek věnovaných problematice životního prostředí informuje odbor životního
prostředí o aktualitách a nejrůznějších aktivitách v oblasti jednotlivých složek životního prostředí. Kopřivnice je
jediným městem v ČR, které má samostatné webové stránky věnované životnímu prostředí. Informace o životním
prostředí jsou dostupné na http://zivotniprostredi.koprivnice.org/.
Soutěž Zelená informacím
Ve 3. ročníku celostátní soutěže Zelená informacím o nejlepší prezentaci o životním prostředí na internetových
stránkách měst se Kopřivnice umístila na 6. místě. Hodnotitelská komise posuzovala internetové prezentace
všech měst s více než 5 000 obyvateli (celkem 269). Hodnotí se především rychlá a snadná dostupnost informací
o životním prostředí, jejich rozsah a kvalita, úprava stránek a estetický dojem, pravidelná aktualizace
a dlouhodobé udržování obsahu. Hodnotící komisi tvoří zástupci Týmové iniciativy pro místní udržitelný rozvoj,
o. s., společnosti CI2, o. p. s., Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, České informační
agentury pro ŽP, Svazu měst a obcí ČR a Ateliéru zahradní a krajinářské architektury in-site. Záštitu nad soutěží
poskytuje Ministerstvo životního prostředí a předseda Svazu měst a obcí ČR.

Ovzduší
Kvalita ovzduší
Monitoring ovzduší
Znečištění ovzduší je na území ČR sledováno Českým hydrometeorologickým ústavem. Nejbližší monitorovací
stanice ČHMU, podle níž se posuzuje znečištění ovzduší v Kopřivnici, se nachází ve Studénce, pro Kopřivnici
pak platí hodnoty tam naměřené ± 10 %. 24hodinový imisní limit pro suspendované částice PM10 (prašný
aerosol) je 50 µg/m3, povolený počet překročení limitu během roku je 35. V roce 2013 byl tento limit překročen
63krát.
Informační systém o stavu ovzduší v Kopřivnici
Informační panel - LCD TV (přenos imisních dat z AIM Studénka na LCD televizor)
Od roku 2011 je ve vestibulu radnice umístěn LCD monitor, na kterém jsou zobrazována data ze stanice
Automatického imisního monitoringu ČHMÚ ve Studénce. V pravidelných hodinových intervalech je přenášena
koncentrace polétavého prachu (prašný aerosol PM10). Data jsou podsvícena zeleně, jsou-li koncentrace prachu
v ovzduší v normě anebo v případě překročení imisního limitu červeně (50 - 100 µg/m3), fialově (100 - 150
µg/m3) a černě (150 a více µg/m3). Dále jsou zde doplňková data (meteorologická mapa, teplota, počasí či stav
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řeky Lubiny ve Vlčovicích). V zimních měsících, při smogových situacích, jsou pro občany vyhlašovány pokyny
(vyhlášení/odvolání smogových situací, jak se při těchto stavech chovat atp.).
Předávání informací při smogových situacích na webu životního prostředí a v místním rozhlasu
Občané města jsou informování prostřednictvím webu města Kopřivnice www.koprivnice.cz, webu životního
prostředí http://zivotniprostredi.koprivnice.org a městského rozhlasu o vyhlášení a odvolání smogových situací.
V této souvislosti jsou také vyzývání k zodpovědnému chování při užívání lokálních topenišť a s ohledem na své
zdraví k omezení pobytu venku.
Spolupráce městské police při vyhlášení smogové situace
V případě, že MP zaznamená nevhodné spalování paliv (silná kouřová vlečka z komínu rodinného domu, zápach
atd.), vyzve vlastníka nemovitosti k přechodu na spalování ekologického paliva (zemní plyn) a poučí jej o tom, že
byla vyhlášena smogová situace.
Poradenské služby
Občané mohou kontaktovat občanské sdružení Arnika (http://arnika.org/) s dotazem na správné spalování
v lokálních topeništích, ale i s jinými dotazy z oblasti životního prostředí. Arniku mohou občané současně oslovit
i pro sdělení stížnosti či podnětu v případě, že občan nebude chtít kontaktovat úřad (např. z obavy ze
sousedských sporů atp.)
Informační kampaň k topení v kotlích na pevná paliva
V září 2013 byl před začátkem topné sezony byl distribuován do všech rodinných domů v Kopřivnici a místních
částech osvětový leták „Zásady správného topení“. Leták informuje, jak a čím topit, abychom ušetřili
a neznečišťovali si nadměrně životní prostředí.
Výkon státní správy
Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí, orgán ochrany ovzduší vykoná státní správu na úseku
ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší pro celé správní území Kopřivnice, jako obce
s rozšířenou působností. Orgán ochrany ovzduší vydává závazná stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení
a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených
v příloze č. 2 k zákonu. V roce 2013 bylo vydáno 55 závazných stanovisek. Informace o nich jsou aktivně
zpřístupňovány veřejnosti na webových stránkách http://zivotniprostredi.koprivnice.org/index.php?art=1151.
Orgán ochrany ovzduší dává vyjádření ke stavebním záměrům, především v územním a stavebním řízení
z hlediska ochrany ovzduší (281 vyjádření). Dále obecní úřad obce s rozšířenou působností dozírá nad
dodržováním povinností provozovatelů stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu, ukládá opatření
k nápravě při neplnění těchto povinností a projednává případné správní delikty.

Odpady
Z legislativního hlediska se systém nakládání s odpadem řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech
a souvisejícími vyhláškami, obecně závaznou vyhláškou č. 6/2010 města Kopřivnice 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 a obecně závaznou
vyhláškou č. 5/2012 města Kopřivnice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Nakládání s odpady
Komunální odpad
V roce 2013 bylo na území města Kopřivnice a místních částí Lubina, Vlčovice a Mniší vyprodukováno a svezeno
celkem 7 536,023 t odpadu, z toho 15,943 t odpadu nebezpečného (N).
Ostatní odpad (O) nevhodný k využití je odvážen na řízenou skládku odpadů společnosti SKLADEKO, s. r. o.,
Staříč a ASOMPO, a. s., Životice u Nového Jičína. Tříděný odpad je předáván k využití zpracovatelům
jednotlivých druhů odpadů jako tzv. druhotná surovina. Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) a odpad
z městské zeleně je předáván na kompostárnu Točna v Příboře.
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Přehled odpadů vyprodukovaných na území města Kopřivnice v letech 2009-2013
Množství (t)
Druh odpadu
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
4 162,400
3 934,600
3 985,730
3761,330
Směsný komunální odpad
618,700
705,800
908,720
698,930
Objemný odpad
832,990
742,200
959,670
840,260
Odpad ze zeleně
472,890
776,660
937,120
880,670
BRKO (vany + občané)
184,340
356,060
438,980
201,230
Smetky z ulic
73,000
0,589
2,310
4,230
Stavební odpad
1 218,600
1 723,533
2 232,760
1 708,930
Tříděný odpad
23,660
13,880
17,840
9,431
Nebezpečný odpad
60,690
80,336
59,826
68,428
Ostatní odpad
7 647,270
8 333,658
9 542,956
8 173,439
Celkem

Rok 2013
3 298,580
487,120
696,280
945,520
283,660
7,228
1 710,659
15,943
91,033
7 536,023

Složení komunálního odpadu za r. 2013

13%

4% 0%
23%
SKO

9%

Objemný odpad
Odpad z údržby zeleně
BRKO
Uliční smetky

0%
1%

6%

Stavební odpad
Tříděný odpad
Nebezpečný odpad
Ostatní odpad

44%

Nebezpečný odpad
Občané města Kopřivnice a místních částí mohou odevzdat nebezpečné odpady na sběrném dvoře na ulici
Panské v Kopřivnici, který mají k dispozici denně kromě neděle a svátků nebo v pojízdné sběrně.
Svoz nebezpečných odpadů pojízdnou sběrnou se v roce 2013 uskutečnil v období od 10.5. do 24.5., kde občané
odevzdali 0,447 t nebezpečných odpadů. Na sběrném dvoře bylo dále odevzdáno 15,496 t nebezpečných
odpadů s jednou či více nebezpečnými vlastnostmi. Při likvidaci nepovolených skládek bylo odstraněno 0,486 t
nebezpečných odpadů. Shromážděný nebezpečný odpad je pak průběžně předáván k využití nebo odstranění
osobám s příslušným oprávněním.
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Vývoj produkce celkového množství NO v Kopřivnici
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Velkoobjemový odpad
Současně s mobilním svozem objemného odpadu velkoobjemovými kontejnery je z různých částí města
prováděn 1 x měsíčně mimořádný svoz odpadů odložených u kontejnerů na komunální odpad. Kromě nábytku
jde převážně o vyřazené televizory, chladničky či mrazničky, které občané neoprávněně odkládají k těmto
nádobám. Celkově bylo v roce 2013 vysbíráno na sběrném dvoře a mobilním svozem 487,12 t objemného
odpadu.
Tříděný odpad
Využitelný odpad jako sklo, papír, plast a nápojový karton odkládali občané v roce 2013 do 450 (r. 2012 - 433)
barevně odlišených nádob o objemu 1 100 litrů. Během roku bylo vyvezeno 15 739 kusů nádob. Od roku 2009
mají občané žijící v rodinných domech možnost odkládat plastový odpad do žlutých pytlů, které jsou k dispozici
na městském úřadě, odboru životního prostředí. Z celkového množství plastů bylo v roce 2013 systémem
pytlového sběru sesbíráno 18,052 t plastového odpadu.
Množství a složení vytříděného odpadu
Množství r. 2011 (t)
Množství r. 2012 (t)
Komodita
190,873
218,877
Plast
300,891
319,558
Papír
243,138
210,23
Sklo
1 487,145
957,816
Kov
2,506
2,449
Kompozitní obaly *
2 224,553
1 708,93
Celkem
* kompozitními obaly - tetrapack (krabice od džusu, mléka, vína…)

Množství r. 2013 (t)
195,366
386,897
210,959
915,058
2,379
1 710,659

Nepovolené skládky odpadů
V roce 2013 bylo na území Kopřivnice a místních částí odstraněno při úklidu nepovolených skládek celkem
9 346 kg odpadu. Celkové náklady na odstranění činily 30 182 Kč. Nejčastější výskyt nepovolených skládek byl
v okolí garáží Pod Bílou horou, dále na ul. Husově, Severní a ul. Panské u sběrného dvora. Je nutno uvést, že
díky kamerovému systému došlo k rapidnímu úbytku páchaných přestupků - odložení odpadů mimo vyhrazená
místa. Zakládání nepovolených skládek fyzickými osobami řeší odbor životního prostředí jako přestupky proti
veřejnému pořádku. V roce 2013 nebyl šetřen žádný přestupek, za něž byla udělena finanční sankce.
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Biologicky rozložitelný komunální odpad
Systém sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) probíhal v roce 2013 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 z 25 stanovišť a nově také do 440 ks sběrných nádob - tzv.
kompostejnerů o objemu 140 l nebo 240 l, které jsou umístěny přímo u rodinných domů na jižní části města.
BRKO je svážen na kompostárnu Točna v Příboře. Sběr a svoz prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů
probíhal od 26.4. do 18.11.2013 a prostřednictvím kompostejnerů od 13.5. do 9.12.2013.
Čistota sbíraných odpadů byla velmi dobrá a tím vyhovující pro další zpracování BRKO na kompostárně. Celkem
bylo vysbíráno 945,52 t bioodpadů. Z toho přímo na kompostárnu (mimo tento systém) dovezli občané města
celkem 143,92 t.
Likvidace autovraků ve městě
Město Kopřivnice organizuje 2x ročně pro majitele nepojízdných aut likvidaci autovraků. Ti tak mají již sedmým
rokem možnost zbavit se zdarma vraků včetně odtahu na autovrakoviště. Při této akci bylo odstraněno celkem 16
nepojízdných vozidel.
V rámci výkonu státní správy bylo v průběhu roku oznámeno 23 opuštěných vozidel. Celkově však bylo řešeno
na odboru životního prostředí cca 40 autovraků. Téměř všechna vozidla však jejich majitelé po zaslání výzvy
k odstranění vozidla odvezli. Město nechalo odtáhnout a zlikvidovat pouze 2 vozidla.
Výpočet nákladů na odstranění vraku
Úplný vrak
Odtah
Parkování na určeném parkovišti
Likvidace
Celkem maximálně

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

Výkon státní správy
Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí, orgán odpadového hospodářství, vykonává státní správu
na úseku odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů (dále jen „zákon o odpadech“) pro celé správní území Kopřivnice, jako obce s rozšířenou působností
(ORP). Orgán odpadového hospodářství vydává formou rozhodnutí souhlasy k nakládání s nebezpečným
odpadem a ke společnému shromažďování odpadů (38 rozhodnutí), dále jako dotčený správní úřad dává
vyjádření ke stavebním záměrům, především v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady (291
vyjádření), zpracovává hlášení o produkci odpadů podnikatelů (222 hlášení), vede evidenci přepravy
nebezpečných odpadů, kontroluje dodržování povinností stanovených v zákoně právnickým a podnikajícím
fyzickým osobám a vede s nimi správní řízení o uložení sankce za porušení těchto povinností atp.

Vodní hospodářství a ochrana vod
Legislativně je oblast ochrany povrchových, podzemních vod, vodních a na vodu vázaných živočichů řešena
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Problematika vodovodů a kanalizací je ošetřena zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů, který byl v roce 2013 novelizován. Oba zákony jsou dále
prováděny celou řadou vyhlášek, nařízení vlády a metodických pokynů.
Samospráva
Údržba a opravy koryt vodních toků a nádrží ve správě města
Odbor životního prostředí zajišťuje každým rokem základní udržovací práce na drobných vodních tocích částech mlýnských náhonů v místních částech Lubina a Vlčovice, v pramenní oblast Kopřivničky nad koupalištěm
a na vodní nádrži Šostýn.
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Práce na mlýnských náhonech spočívají v udržování manipulačních prvků, stavidel, sečení travního porostu na
obou březích náhonů a odstraňování sedimentů z koryta toku. Omezený rozpočet však nedovoluje větší stavební
zásahy do mlýnských náhonů (např. rekonstrukce mlýnského náhonu ve Vlčovicích je již několik let z důvodu
nedostatku finančních prostředků odkládána).
Na horním toku Kopřivničky byl v roce 2013 vyčištěn lapač splavenin. Z nedostatku finančních prostředků je již
několik let odkládáno odvedení potoka od Husovy lípy do Kopřivničky.
Břehové plochy kolem vodní nádrže Šostýn byly opakovaně posečeny a byl zajišťován nepravidelný úklid odpadů
z okolí nádrže.
Dvakrát v průběhu roku 2013 byl objednán a proveden úklid odpadků z koryta vodního toku Kopřivnička na území
města.
Povodně - protipovodňová ochrana
V roce 2013 nebylo dosaženo ve vodních tocích na území města Kopřivnice žádných stupňů povodňové aktivity.
Na mostě přes řeku Lubinu do místní části Mniší je Povodím Odry, s. p., již třetím rokem provozováno zařízení,
které nepřetržitě měří výšku hladiny ve vodním toku a průtok vody v m3 za sekundu. Měřená data jsou průběžně
zobrazována na internetových stránkách Povodí Odry, státní podnik (http://www.pod.cz/portal/sap/cz/) a rovněž
na webových stránkách města Kopřivnice (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=stav-vody-na-rece-lubinekoprivnice). V bezprostřední blízkosti měrného zařízení funguje rovněž srážkoměrná stanice měřící sledující
množství dešťových srážek.
Státní správa
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 ORP
Kopřivnice.
V roce 2013 bylo vydáno celkem 187 vodoprávních rozhodnutí a provedeno 79 závěrečných prohlídek
dokončených staveb vodních děl. Vodoprávní úřad dále posuzoval a vyjadřoval se k 324 záměrům doložených
projektovou dokumentací, které se dotýkají zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách. Bylo např.
povoleno 39 staveb domovních čistíren odpadních vod, 20 staveb domovních studní, 16 staveb vodovodních
a kanalizačních řadů. V roce 2013 nebyly ve správním území ORP Kopřivnice realizovány žádné velké stavby
vodních děl jako v letech předchozích.
Havárie
Nepřetržitou havarijní službu je povinen na základě vodního zákona zajišťovat příslušný vodoprávní úřad, kterým
je na území obce s rozšířenou působností (ORP) Kopřivnice, MÚ Kopřivnice, odbor životního prostředí. Za havárii
jsou považovány případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo
podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními látkami. Pracovníci
zajišťující havarijní službu jsou povinni se kdykoliv neprodleně dostavit na místo ohlášené havárie kdekoliv na
území ORP Kopřivnice. Po příjezdu musí vyhodnotit situaci, v případě potřeby přizvat odborné subjekty pro
odstranění havárie, řídit práce při samotném zneškodňování vzniklé havárie a činit veškeré úkony za účelem
zjištění viníka. Následně jsou povinni provádět prošetření vzniku a míry zavinění havárie s následným řízením
o udělení sankce. O každé havárii je nutno vést písemnou dokumentaci a zpracovávat hlášení pro centrální
evidenci havárií na území ČR, kterou vede na základě zákona Česká inspekce životního prostředí. Výkon
nepřetržité 24 hodinové havarijní služby byl zajišťován pěti pracovníky.
Z hlediska vzniku havarijních situací je možno rok 2013 považovat za rok klidný. Pracovníci vyjížděli a řešili
pouze tři případy ohlášených havarijních stavů, při kterých došlo nebo potenciálně mohlo dojít ke znečištění
povrchových nebo podzemních vod:
• leden 2013 - ohlášení poruchy technologie, pojezdu dosazovací nádrže na koncové čistírně odpadních vod
pro město Kopřivnici
• červen 2013 - únik ropných látek na komunikaci v areálu společnosti DURA Automotive Systems CZ, s. r. o.,
Kopřivnice - Vlčovice
• září 2013 - znečištění vodního toku Sýkorečka ropnou látkou.
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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 (ORP).
Městský úřad Kopřivnice jako obecní úřad 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.
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

2004
65 511

2005
72 754

Množství půdy trvale odňaté ze ZPF
2006
2007
2008
2009
2010
57 977 13 005 40 668 70 296 20 074

V průběhu roku bylo celkem odňato:
• pro bytovou výstavbu
• pro dopravu a sítě
• pro průmyslovou výstavbu
• pro rekreaci a sport
• pro ostatní účel

2011
22 889

2012
49 664

2013
56 337

9 073 m2
426 m2
2 501 m2
733 m2
43 604 m2

Z celkového množství půdy odňaté za rok 2013 ze ZPF bylo na území města Kopřivnice a místních částí odňato
50 315,14 m2 zemědělské půdy.
Od 1.1.2011 vstoupila v platnost „malá“ novela zákona o ochraně ZPF, která upravuje výpočet výše odvodů za
odnětí půdy ze ZPF a jeho přerozdělení (75 % státní rozpočet, 15 % SFŽP, 10 % obce).

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.
Útlumem zemědělské výroby se převážně v intravilánu obce zvyšuje 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 toto potlačovat. V průběhu roku 2013 bylo
provedeno šetření na 18 pozemcích ve vlastnictví fyzických osob a na 1 pozemku ve vlastnictví právnických
osob.
Vlastníci zaplevelených pozemků jsou orgánem rostlinolékařské péče písemně vyzýváni, aby vhodným
způsobem, např. sečením, plevel ve stanoveném termínu odstranili. Ve většině případů byly termíny stanovené
k ošetření pozemků plněny, pokuta byla uložena pouze v jednom případě.

Lesní hospodářství
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 - předchozího lesního hospodáře městských
lesů.
Těžba a prodej dříví
V roce 2013 bylo vytěženo celkem 942 m3 dříví, z toho těžbou nahodilou 713 m3 dříví (vývraty, souše, kůrovec,
václavka, sníh, námraza). Předmýtní úmyslná těžba v porostech do 40 a nad 40 let věku byla provedena
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v objemu 37,85 m3. Těžba mýtní úmyslná v objemu 191,15 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 let věku na ploše 3,4 ha.
Z výchovy lesních porostů byl mimo plán proveden výřez nežádoucích dřevin (břízy, vrby, jeřábu) v mladých
porostních skupinách do věku 15 let na ploše 1,2 ha.
Zalesňování
Celková plocha k zalesňování činila 2 ha, z toho na ploše 1,78 ha bylo provedeno první zalesnění po mýtní
a nahodilé těžbě. Na ploše 0,22 ha bylo provedeno opakované zalesnění a doplnění sazenic uhynulých
a poškozených v minulých letech. Celkem bylo vysazeno 13100 ks sazenic.
V plantáži vánočních stromků bylo zalesněno 60 ks sazenic smrku sivého.
Státní správa lesů
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

2008
4 552
4 552

2009
0
675

2010
105
8

2011
3 656
1 255

2012
320
4 187

2013
4 669
7 515

Již několik let dochází k napadání dospělých porostů se zastoupením smrku lýkožroutem smrkovým
a lýkožroutem severským. Dlouhodobě tak dochází nejen k prořeďování porostů, ale v některých případech i ke
spojování holin. Významně tak klesá podíl smrku v porostech. Tato situace vede rovněž k tomu, že při
zalesňování je vysazován smrk jen do nejvhodnějších lokalit (vyšší nadmořská výška, vlhčí stanoviště).
Z dlouhodobého hlediska to pak povede ke vzniku stabilnějších porostů.

Myslivost
Na území Kopřivnice a místních částí se k 31.12.2013 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 konala chovatelská přehlídka trofejí ulovené
zvěře za účelem posouzení chovné kvality zvěře a kontroly lovu zvěře. V roce 2013 se tato přehlídka uskutečnila
od 10. dubna do 5. května 2013.

Ochrana přírody a krajiny
Samospráva
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. V roce 2013 byla poškozena tabule zastavení „Váňův kámen“. Na informačním stojanu bylo
zničeno krycího plexisklo, textová část a dřevěná stříška. Zadní strana tabule byla znehodnocena sprejem
a jeden sloupek stojanu byl nařezán. Oprava stojanu stála 6 500 Kč.
V rámci projektu „Aktualizace Lašské naučné stezky v Kopřivnici“ došlo v roce 2013 k následujícím úpravám na
trase:
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zastavení č. 4 na Pískovně bylo zrušeno,
bylo vybudováno nové zastavení - Bezručova vyhlídka (parc. č. 2381/1 v k. ú. Kopřivnice),
zastavení Janíkova studánka bylo přemístěno o cca 200 m podél cestičky až k Janíkově studánce (parc.
č. 2384/1 v k. ú. Kopřivnice),
- zastavení „Okružní cesta“ bylo přemístěno na druhou stranu cesty (parc. č. 2039/2 v k. ú. Lichnov),
do číslování Lašské naučné stezky Kopřivnicí byla zahrnuta dvě zastavení Lašské naučné stezky Štramberkem,
tj. zastavení č. 11. Botanická zahrada a č. 13. U Panny Marie.
-

Údržba luk na Červeném kameni
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 2013 - 86 641 Kč. Z Programu péče o krajinu, který vyhlašuje Ministerstvo
životního prostředí, nebyla na jejich údržbu v roce 2013 poskytnuta žádná finanční podpora.
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 2013 to byla částka ve výši 10 tis. Kč.
Natura 2000
V okolí Kopřivnice se vyskytují dvě evropsky významné lokality (Červený Kámen a Štramberk) zařazené do
soustavy 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.
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, vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona a dále podle
„dřevinové“ vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
Kácení dřevin rostoucích mimo les
Orgán ochrany přírody a krajiny MÚ Kopřivnice v roce 2013 přijal a prověřil 49 ks oznámení o kácení celkem 790
ks dřevin, které nepodléhají povolovacímu procesu na základě podání žádosti o kácení, a to na celém území
obce s rozšířenou působností (ORP) Kopřivnice, přičemž tato kácení mohou být příslušným orgánem ochrany
přírody pozastavena, omezena nebo zakázána. Důvody k odstranění dřevin byly především kolize
s energetickými sítěmi, v ochranných pásmech elektrizační a plynové soustavy, nebo z důvodu velmi špatného
zdravotního nebo havarijního stavu. Stále i ve městech podléhají dřevokazným škůdcům především jehličnany
(smrky, modříny), ale i jasany.
V roce 2013 bylo orgánem ochrany přírody ve správním řízení vyřízeno 45 žádostí o kácení dřevin rostoucích
mimo les (o obvodu kmene nad 80 cm měřeném ve výšce 130 cm nad zemí) na území Kopřivnice a místních
částí. Následným rozhodnutím bylo ke kácení povoleno 178 listnatých stromů (z toho 71 ks na městských
pozemcích) a dále 35 ks jehličnatých stromů (z toho 14 ks dřevin kácených na městských pozemcích). Kácení
nebylo povoleno u 9 ks vzrostlých dřevin. Rozhodnutím o povolení kácení byla uložena náhradní výsadba
v celkovém počtu 115 ks stromů (z toho 49 ks na pozemcích v majetku města Kopřivnice) a 490 ks keřů. Proti
rozhodnutím vydaným v roce 2013 nebylo ze strany žadatelů podáno žádné odvolání.
Mezi významnější, co do počtu dřevin požadovaných ke kácení v rámci města Kopřivnice, byly bezesporu žádosti
týkající se odstranění dřevin v rámci projektu „Modernizace tepelných sítí města Kopřivnice“.
Je nutno uvést, že vzhledem ke změnám legislativy v červenci 2013, kdy vyšla v platnost „dřevinová“ vyhláška č.
189/2013 Sb., která upravuje nejen kácení dřevin ve stavebně oplocených zahradách s rodinným či bytovým
domem, ubylo žádostí o kácení ze strany fyzických osob. Dřeviny je možno kácet bez rozhodnutí povolení kácení
ovšem za předpokladu splnění podmínek, jež vyhláška ukládá. Proto je vhodné, aby se občané před zamýšleným
kácením na svých pozemcích informovali u příslušného orgánu ochrany přírody, zda jsou v jejich případě splněny
podmínky možnosti kácení bez povolení.

73

Druhová skladba a počet kusů dřevin povolených ke kácení na základě podaných žádosti v roce 2013
Druh dřeviny
k. ú. Kopřivnice
k. ú. Lubina
k. ú. Vlčovice
k. ú. Mniší
Lípa (Tilia sp.)
12
53
0
0
Jasan (Fraxinus sp.)
10
1
1
0
Dub (Quercus sp.)
0
4
0
0
Javor (Acer sp.)
22
0
1
0
Smrk (Picea sp.)
18
5
0
0
Borovice (Pinus sp.)
5
2
1
0
Bříza (Betula sp.)
18
16
0
0
Topol (Populus sp.)
24
1
0
0
Vrba (Salix sp.)
1
5
2
0
Modřín (Larix sp.)
2
0
0
0
Jírovec (Aesculus sp.)
4
0
0
0
Ovocné dřeviny
3
0
0
0
Ostatní dřeviny
1
1
0
0
Celkem
120
88
5
0
Zásahy do významných krajinných prvků a jiná vyjádření
K zásahům do významných krajinných prvků na území ORP Kopřivnice bylo v roce 2013 vydáno 46 vyjádření
(závazné stanovisko nebo rozhodnutí). Obsahem většiny zásahů bylo vybudování vyústních objektů čistíren
odpadních vod pro rodinné domy v břehové hraně vodního toku, kácení zeleně na březích vodního toku nebo
rekonstrukce mostních objektů. Dále byly posuzovány žádosti o výjimky podle § 5b odst. 1) zákona o ochraně
přírody (odstřel volně žijících ptáků - kormorán velký), výsadby geograficky nepůvodních dřevin nebo jejich
kříženců do krajiny (plantáže rychle rostoucích dřevin - topol japonský a kříženci), zásahy do územního systému
ekologické stability apod. V roce 2013 byl také vydán souhlas s ošetřením památného stromu „Lípa u Panny
Marie pod Bílou horou“ ve Štramberku.

Veřejná zeleň
Kácení dřevin
Jednou z důležitých činností správy zeleně je plánování a zajišťování kácení dřevin ve městě. V roce 2013 bylo
na pozemcích ve vlastnictví města Kopřivnice (včetně kácení v rámci projektů ORM) odstraněno celkem 433 ks
stromů, 52 ks solitérních keřů a 4 996 m² keřů rostoucích ve skupinách, což je dosud největší rozsah kácení za
evidované období. Důvodem je souběh několika akcí, kdy se kácelo několik desítek stromů, např. v rámci
projektu Regenerace zeleně sídliště Korej, Kácení rizikových stromů či Sanace skládky kalů.
Akce „Kácení rizikových stromů“ je pokračováním projektu „Likvidace problematických dřevin“, který byl vzhledem
k nedostatku finančních prostředků v minulých letech pozastaven. Jedná se především o kácení stromů se
špatným nebo zhoršeným zdravotním stavem, které byly vytipovány na základě terénního průzkumu v rámci
aktualizace inventarizace zeleně v Kopřivnici.
Celkový přehled množství kácených dřevin za období 2006-2013
2006
2007
2008
2009
2010
Stromy (ks)
230
97
201
311
227
Keře soliterní (ks)
12
2
10
17
15
Keře plochy (m²)
30
0
391
259
100

2011
188
23
23

2012
422
24
3 159

2013
433
44
4 502

V níže uvedených tabulkách je podrobněji vyčísleno množství dřevin kácených v roce 2013 dle typu dřevin,
důvodů kácení a druhové skladby.
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Kácení 2013 - Typ dřevin
Kopřivnice
Strom listnatý
Strom jehličnatý
Keř listnatý
Keř jehličnatý

Lubina

313
103
37 ks + 4 769 m²
15 ks + 227 m²

Kácení 2013 - Důvody kácení stromů
Kopřivnice
38
Kompoziční
76
Pěstební
28
Suché
168
Technické
20
Zástin bytů
84
Zdravotní
2
Živel
Kácení 2013 - Důvody odstranění keřů
Kopřivnice
Kompoziční
22 + 321 m²
Pěstební
5 + 275 m²
Suché
11
Technické
12 + 4 400 m²
Zástin bytů
Zdravotní
Živel
2

Mniší

Vlčovice
1
2

Mniší

Vlčovice

14

Lubina

1
13

3

Lubina

Mniší

Vlčovice

Celkem (ks)
314
119
37 ks + 4 769 m²
15 ks + 227 m²

Celkem (ks)
38
76
32
181
20
84
2

Celkem (ks)
22 + 321 m²
5 + 275 m²
11
12 + 4 400 m²

2

Kácení 2013 - Druhová skladba nejvíce kácených stromů
Kopřivnice
Lubina
42
13
Smrk ztepilý
26
Topol kanadský
25
Bříza bělokorá

Mniší

Vlčovice
1

Celkem (ks)
56
26
25

Žádosti o povolení kácení stromů na pozemcích ve vlastnictví města Kopřivnice, jakož i oznámení výchovných
a pěstebních probírek podává správa zeleně příslušnému orgánu ochrany přírody - MÚ Kopřivnice, odboru
životního prostředí. Povolení ke kácení je pak vydáváno na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny.
Příjem z prodeje dřeva za kácení mimo les
Dřevo ze stromů kácených na pozemcích města je prodáváno zájemcům z řad veřejnosti dle pořadníku. Tuto
činnost zajišťuje převážně firma SLUMEKO, pouze v ojedinělých případech odbor ŽP. V roce 2013 bylo prodáno
dřevo za celkovou částku 115 923 Kč s DPH (DPH 15 %).
Výsadba zeleně
Správa zeleně plánuje a zajišťuje výsadbu nové zeleně ve městě a místních částech a přebírá také do užívání
náhradní výsadbu za kácení, která byla uložena právnickým nebo fyzickým osobám ve správním řízení
o povolení kácení.
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V roce 2013 bylo na pozemcích ve vlastnictví města Kopřivnice vysazeno celkem 352 ks vzrostlých stromů (se
zemním balem, prostokořené nebo kontejnerované, obvod kmínku od 14-16 cm do 20-25 cm, u zavětvených
stromů výška do 250-300 cm), 3 455 ks keřů (kontejnerované nebo prostokořené), 6 282 ks trvalek a okrasných
trav, 11 637 ks cibulovin a 4 553 ks letniček a dvouletek.
Z toho bylo z finančních prostředků, které byly pro tyto účely vyčleněny správou zeleně na rok 2013, vysazeno
237 ks stromů, 2 826 ks keřů, 1 959 ks trvalek a okrasných trav, 10 477 ks cibulovin a 3 953 ks letniček
a dvouletek. Ostatní výsadby byly financovány z rozpočtu na údržbu zeleně v rámci mandátní smlouvy s firmou
SLUMEKO, s. r. o., z dotovaných akcí odboru životního prostředí a odboru rozvoje města Kopřivnice či jiných
institucí a firem jako náhradní výsadba za kácení.
V případě výsadby dřevin se z druhového hlediska jedná převážně o výsadbu listnáčů, zejména jejich méně
vzrůstných forem, které jsou vhodnější do městského prostředí. Také keře byly vysázeny převážně listnaté. Aby
nebyly výsadby fádní, jsou vybírány především rostliny kvetoucí nebo rostliny zajímavé barvou a tvarem listů či
plodů.
Výsadby jsou realizovány buď formou náhradních výsadeb za kácení nebo jde o samostatné akce. I přes
nedostatek finančních prostředků v rozpočtu na rok 2013 bylo díky několika přiznaným dotacím (OŽP Regenerace zeleně na sídlišti Korej, Liniová výsadba izolační zeleně na ul. Příčná, ORM - IPRM Kopřivnice JIH,
ORM - Sanace skládky kalů) možno realizovat výsadby stromů a keřů v potřebném množství.
Nejvýznamnější výsadby realizované z rozpočtu odboru ŽP - správa a údržba zeleně
• REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTI KOREJ - dotovaná akce z OPŽP, prioritní osa 6.5 - Podpora
regenerace urbanizované krajiny, výše dotace 75 % způsobilých výdajů. Po vykácení nežádoucích dřevin
v rámci tohoto projektu následovala nová výsadba zeleně zaměřená především na obohacení druhové
skladby, zvýšení podílu keřového a bylinného patra a doplnění stromů kolem chodníků a komunikací.
Celkem bylo vysázeno 202 ks stromů, 1 246 ks keřů, 1 959 ks trvalek a 8 817 ks cibulovin.
• VÝSADBA IZOLAČNÍ ZELENĚ NA UL. PŘÍČNÁ - dotovaná akce z Národního programu péče o krajinu,
výše dotace 100 % uznatelných nákladů. Jedná se o výsadbu izolační zeleně mezi panelovými domy
a komunikací. Celkem bylo vysázeno 12 ks stromů a 400 ks nižších keřů.
• VÝSADBA PROSTOKOŘENÝCH DŘEVIN - výsadba celkem 10 stromů a 1 180 ks nízkých keřů v několika
lokalitách v Kopřivnici a Mniší. Z finančního pohledu cca o polovinu nižší náklady než při výsadbě balových
dřevin. Výsadba se osvědčila - ujímatelnost téměř 100 %. Do budoucna plánujeme častější využití
prostokořených dřevin. Nevýhodou je pouze omezený sortiment a termín výsadby.
• OBNOVA STROMOŘADÍ U HŘIŠTĚ ZŠ E. ZÁTOPKA - po vykácení topolového stromořadí, které bylo již
z hlediska provozní bezpečnosti rizikové, bylo založeno nové stromořadí z 13 ks zmarlik kanadských (méně
vzrůstný kvetoucí strom).
Finanční prostředky investované do zeleně - 2013 (Odbor ŽP - správa zeleně)
Výsadba nové zeleně
Kácení a ořezy
Ostatní
Jmenovité akce
Celkem

Kč
212 308,00
114 615,00
3 094,00
800 094,00
1 130 111,00

Díky hustému vedení inženýrských sítí na území města Kopřivnice a z toho plynoucích limitů, je výsadba stromů
značně omezena. Tento problém se týká zejména rekonstrukce alejí podél komunikací v intravilánu města.
Nejvýznamnější výsadby zeleně realizované z investičních akcí ORM
• VÝSADBA STROMŮ U CYKLOSTEZKY PODÉL KOPŘIVNIČKY - náhradní výsadba za kácení v rámci
budování nové cyklostezky. Podél cyklostezky bylo vysazeno celkem 25 ks sakur, a to v lokalitě od sídliště
ul. Dukelská po ul. Husova a od ul. Erbenova po ul. Bedřicha Smetany.
• VÝSADBA TRVALEK A OKRASNÝCH TRAV DO OSTRŮVKŮ NA UL. ŠTEFÁNIKOVA - akce projektově
a realizačně vedená odborem ŽP, financována ORM. Jedná se o doplňkovou akci k Rekonstrukci ul.
Štefánikova z roku 2012. Místo zatravnění několika vzniklých menších ploch a středové části okružní
křižovatky byla zvolena výsadba trvalek a okrasných trav ve dvou typech provedení. Cca 2/3 tvoří extenzivní
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•
•

•
•

suchomilná trvalková společenstva typu Perenemix složená z mnoha druhů rostlin rozdílné výšky, textury,
barvy listu a barvy či doby květu. Jako kontrast k těmto společenstvům jsou použity výsadby trvalek složené
pouze z několika druhů přibližně stejné výšky.
Výsadby jsou voleny tak, aby odolávaly nepříznivým stanovištním podmínkám (horko, sucho, zasolení,…)
dané lokality. Vysazeno bylo celkem 75 ks půdopokryvných keřů, 4 103 ks trvalek a 440 ks cibulovin. Na
podzim roku 2014 předpokládáme ještě doplnění většího množství cibulovin pro bohatší jarní efekt.
IPRM KOPŘIVNICE JIH - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - pokračování a dokončení výsadeb z předešlého
roku v ostatních provozních souborech, a to v lokalitě od ZŠ Alšova po Foto Morava. Celkem bylo vysazeno
40 ks stromů, 547 ks keřů a 680 ks trvalek.
VÝSADBY PO SANACI SKLÁDKY KALŮ - po vykácení všech dřevin v dotčeném prostoru a dokončení
stavebních prací bylo po obvodu revitalizované plochy vysazeno zatím jen 10 ks stromů (výsadby stromů
jsou z technických důvodů možné pouze po obvodu plochy). Do budoucna předpokládáme, že bude prostor
pojat jako parkově upravená plocha tvořená především trávníkem a výsadbou keřů. Stromy budou zvoleny
v menší míře a pouze méně vzrůstné s mělkým kořenovým systémem tak, aby vyhovovaly technickým
parametrům stavby.
VÝSADBY STROMŮ PODÉL CYKLOSTEZKY LUBINA - VLČOVICE - jedná se o náhradní výsadbu za
kácení v rámci budování další části sítě cyklostezek. Celkem bylo vysazeno 30 stromů v několika menších
skupinách.
ÁTRIUM V AREÁLU ZŠ DR. M. HORÁKOVÉ - na základě požadavku ředitele ZŠ byla nevyhovující plocha
nádvoří zrekonstruována. Po dokončení stavebních prací došlo i na výsadby zeleně. Rostliny byly voleny tak,
aby kvetly zejména v období mimo letní prázdniny. Celkem zde bylo vysazeno 10 stromů, 7 ks keřů, 220 ks
trvalek a okrasných trav a 750 ks cibulovin.

Podněty k zeleni
Během roku 2013 bylo přijato celkem 35 podnětů občanů, institucí a firem k zeleni ve městě. Ve většině případů
se jednalo o ořez větví zasahujících do nově zateplených fasád bytových domů, kácení stromů v okolí bytových
domů z důvodu zástinu bytů nebo podněty na sečení travnatých ploch. V tomto roce nebyly řešeny žádné škody
na majetku způsobené zelení.
Významné dřeviny
Ke konci roku 2013 bylo na území města Kopřivnice a místních částí evidováno celkem 115 ks významných
stromů, během tohoto roku nebyla do evidence nově zařazena žádná dřevina. Do seznamu významných dřevin
jsou na základě průzkumu v terénu zařazovány pouze dřeviny, které jsou jedinečné některými svými parametry,
jako jsou např. parametry růstové (výška a šířka koruny, tloušťka nebo obvod kmene), vzhledové (typický habitus
odpovídající danému druhu), dosažený věk (dřeviny s vysokým věkem, například nad 100 let) nebo pokud se
jedná o ojedinělý či vzácný druh dřeviny v Kopřivnici.
Významné stromy jsou zatím vedeny pouze pro potřeby správy zeleně, kde jsou označeny v GIS mapě zeleně
(geografický informační systém), v terénu zatím nijak označeny nejsou. Jedná se jak o solitérní stromy, tak
i o menší skupiny nebo stromořadí. Aktualizace evidence významných stromů je prováděna každý rok, včetně
sledování jejich zdravotního stavu, výskytu jmelí a pod.
Plánování a údržba zeleně
Sečení travnatých ploch probíhalo i v roce 2013 podle plánu sečení zpracovaného v r. 2006 OŽP, správou zeleně
z aktualizovaných údajů GIS. Celkově bylo sečeno 69 ha travnatých ploch stanovených plánem sečení. Údržbu
zeleně ve městě a v místních částech zajišťovala dle schváleného rozpočtu firma SLUMEKO, s. r. o., Kopřivnice.

Přestupky - veřejný pořádek
V roce 2013 bylo celkem zpracováno 30 správních deliktů a přestupků. V rozsahu obce s rozšířenou působností
Kopřivnice byly šetřeny a pokutovány 4 přestupky za porušení zákona o vodách, o vodovodech a kanalizacích,
případně dle stavebního zákona, za neoprávněné kácení vzrostlých dřevin byl sankcionován 1 přestupek, taktéž
na úseku ochrany zemědělského půdního fondu.
Dále byly uděleny pokuty za přestupky v oblasti týkající se odpadů a nakládání s odpady, kdy byly pokutovány 4
přestupky. Zvyšuje se počet přestupků na úseku ochrany ovzduší, došlo k sankcionování 3 případů. Taktéž se
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množí přestupky v rybářství, v loňském roce uznáni vinnými 3 jednání. Pokutován v jednom případě byl občan ze
nepovolené kácení dřevin včetně poškození dřevin rostoucích mimo les.
Bylo sankcionováno i 13 přestupků z hlediska ochrany zvířat proti týrání, kdy některé z nich se týkaly nedodržení
povinností vyplývajících z obecně závazné vyhlášce města Kopřivnice č. 4/2013 o místních záležitostech
veřejného pořádku v návaznosti na zákon na ochranu zvířat proti týrání, v níž je ošetřen volný pohyb psů (pohyb
psů bez vodítka a náhubku). Ostatní případy spadaly přímo dle zákona na ochranu zvířat proti týrání, kdy došlo
k úniku zvířat z chovu či poškozování zvířat, a to na území obce s rozšířenou působností.

Projekty
Projekt odstraňování starých ekologických zátěží
Druhou etapou Projektu odstraňování starých ekologických zátěží (POSEZ) je Projekt odstraňování starých
ekologických zátěží - Skládka kalů Kopřivnice. Cílem projektu bylo provedení nápravných opatření na lokalitě č. 3
- Skládce kalů. Nápravná opatření vycházejí ze závěrů Analýzy rizik zpracované pro tuto lokalitu, tzn. kompletní
technické zabezpečení skládky s následnou rekultivací, doplnění monitorovacího systému kvality podzemních
vod a pravidelný monitoring.
Nápravná opatření byla zahájena v březnu 2013 odstraněním dřevin rostoucích na této lokalitě. Vlastní práce na
vybudování tenké těsnící stěny po obvodu skládky byly zahájeny 7. května 2013. Dne 10.7. byla těsnící stěna
dokončena. Její celková délka kolem obvodu tělesa skládky je 430 m. Do konce srpna byl pak povrch skládky
srovnán, aby bylo možno položit izolační souvrství tvořené geotextilií a izolačními fóliemi. Izolační souvrství
zabraňuje průniku zejména dešťových vod do skládky. Poté byl obvodu skládky byl vybudován odvodňovací žlab
a dokončena 2. etapa dešťové kanalizace, na níž je odvodnění tělesa skládky napojeno. V rámci rekultivace
povrchu byla zatravněna plocha skládky a kolem tělesa skládky vysázeno zatím 10 ks stromů. Na ulici K Očnímu,
která prochází od ul. Obránců míru podél sanované skládky kalů, byl položen nový asfaltový povrch a osazeny
odvodňovací žlaby. Po celou dobu provádění těchto byly v pravidelných měsíčních intervalech odebírány
a vyhodnocovány vzorky podzemní vody.
Po ukončení prací na lokalitě byl zahájen monitorovací cyklus, který bude probíhat 10 měsíců. Jeho obsahem
jsou odběry vzorků vod z vybudovaných vrtů prováděné s tříměsíční četností. Výsledky tohoto cyklu budou
vstupním materiálem pro provedení aktualizace analýzy rizik této lokality. Zároveň by měly potvrdit, že sanace
skládky je provedena správně a žádné znečišťující látky již z této skládky neunikají.
Monitoring starých ekologických zátěží v Kopřivnici
Město Kopřivnice realizovalo v letech 2008 až 2011 projekt Lokalizace a charakteristika starých ekologických
zátěží v Kopřivnici, jehož cílem bylo zjištění rizik ohrožení zdraví lidí, podzemních vod a ekosystémů vybraných
starých ekologických zátěží (SEZ) na území města. V rámci tohoto projektu bylo zkoumáno celkem 10 SEZ. Ze
zpracovaných analýz rizik vyplynulo doporučení doporučení provedení ověřovacího monitoringu kvality
podzemních a povrchových vod pro devět lokalit (lokalita č. 3 Skládka kalů byla v roce 2013 sanována). Tímto
krokem se zásadně sníží nejistota způsobená absencí dat o kontaminaci povrchové a podzemní vody v delší
časové řadě.
Projekt Monitoring starých ekologických zátěží v Kopřivnici byl zahájen v první polovině roku 2012 a má být
ukončen v prvním pololetí 2015. Jeho obsahem je provádění odběru vzorků vod na jaře a na podzim z 25
vystrojených hydrogeologických vrtů a 15 míst vodotečí protékajících v blízkosti některých z 9 sledovaných
lokalit.
Na základě prvních kol sledování kvality vod lze říci, že ve srovnání s výsledky průzkumu pro analýzy rizika
z přelomu let 2010 a 2011 nedochází ke zhoršení kvality podzemních ani povrchových vod. Ojedinělé zvýšené
koncentrace jsou zaznamenávány především pro polyaromatické uhlovodíky, jejichž zdrojem je, vzhledem k jejich
umístění v blízkosti dopravních komunikací, pravděpodobně silniční doprava.
Varovný a monitorovací protipovodňový systém města Kopřivnice (VMPS)
Projekt zahrnuje varovný a monitorovací systém pro zlepšení předpovědní a hlásné povodňové služby (instalace
hladinoměrů na řekách Lubina a Lomná ve Frenštátě p. R. a vybudování bezdrátového rozhlasu pro Kopřivnici
a místní části) a digitalizaci povodňového plánu obce s rozšířenou působností Kopřivnice. Náklady na realizaci
projektu činí celkem 10 790 tis. Kč, z toho 90 % způsobilých výdajů by mělo být uhrazeno z dotace z Operačního
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programu Životní prostředí. Po schválení změny projektu poskytovatelem dotace - Státním fondem životního
prostředí (SFŽP) počátkem roku 2013 byla dosavadní zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku
přepracována a zaslána SFŽP k posouzení. Protože SFŽP vydal souhlas se zadávací dokumentací až po více
než 6 měsících, byla veřejná zakázka vyhlášena až v listopadu 2013.
Likvidace problematických dřevin
Akce „Kácení rizikových stromů“ je pokračováním projektu „Likvidace problematických dřevin“, který byl vzhledem
k nedostatku finančních prostředků v minulých letech pozastaven. Jedná se především o kácení stromů se
špatným nebo zhoršeným zdravotním stavem, které byly vytipovány na základě terénního průzkumu v rámci
aktualizace inventarizace zeleně v Kopřivnici. V roce 2013 bylo vykáceno 156 rizikových stromů (např. staré
topoly u ZŠ Emila Zátopka), u vytipovaných stromů v okolo komunikací a na dalších místech provedeny
bezpečnostní ořezy. Součástí kácení bylo i frézování pařezů. U rizikových stromů, které nebylo nutno kácet, byla
u 5 provedena stabilizace udržovacím řezem a 2 instalace bezpečnostní vazby.
Kompostárna Točna Příbor - zajištění těsnosti plochy
Již od roku 2010, kdy byl zjištěn problém prosakování šťáv ze vznikajícího kompostu do podzemních vod,
provádí oba vlastníci různá opatření k vyřešení tohoto problému. Vzhledem k tomu, že dosavadní opatření
nevedla k zajištění úplné neprostupnosti plochy, bylo nutno přistoupit k tomu dosud finančně nejnáročnějšímu
opatření a to ke komplexní opravě kompostovaní plochy. Oprava byla provedena ve spolupráci se
spoluvlastníkem kompostárny - městem Příbor. Náklady na zajištění této akce dosáhly částky 1,43 mil. Kč (715
tis. Kč pro každé město zvlášť).
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ŠKOLSTVÍ
Mateřské školy
Název a adresa
vedoucí učitelka
kontakt

Počet
Tříd

Dětí

Pedagogů

Spr. zam.

Mateřské školy Kopřivnice - příspěvková organizace města, organizace sdružuje 9 pracovišť
Sídlo: Krátká 1105, ředitelka: Zdeňka Krišková, tel. 556 813 305, 556 808 808
E-mailová adresa: zdenka.kriskova.ms-kratka@koprivnice.org, internet: skolky.koprivnice.org
MŠ Jeřabinka, Zdeňka Buriana 967
vedoucí učitelka: Bc. Věra Hanzlíková
3
75
6
4,05
tel. 556 813 102, ms-jerabinka@koprivnice.org
Mateřská škola si klade za cíl vytvářet takové podmínky, ve kterých se všechny děti cítí bezpečně a dobře se
jim daří. Podporujeme individualitu dětí a respektujeme specifické podmínky, které každé dítě potřebuje ke
svému růstu. Vycházíme vstříc dětem se speciálními vzdělávacími potřebami tak, aby u nás mohly plně
rozvinout svůj potenciál. V rámci individuálních vzdělávacích programů vzděláváme děti nadané i děti
s postižením. Zaměřujeme se na logopedickou prevenci. Prioritní je výchova ke zdravému způsobu života
a zdravému životnímu stylu - ta se děje uplatňováním prvků Zdravé mateřské školy a programu Začít spolu.
Prostředkem výchovy je prožitkové učení.
MŠ Krátká, Krátká 1105
vedoucí učitelka: Bc. Hana Borosová
4
104
8
7,25
tel. 556 813 305, 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, Francouzská 1180
vedoucí učitelka: Dana Lörinczová
4
109
8
4,4
tel. 556 821 328, 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, velký důraz
je kladen na práci s knihou, která v současné době ztrácí své místo. Umožňujeme integraci dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami.
MŠ Pionýrská, Pionýrská 727
vedoucí učitelka: Jaroslava Michnová
3
76
6,83
4,13
tel. 556 812 416, ms-pionyrska@koprivnice.org
Naše motto: „Všechno, co potřebuji, jsem se naučil ve školce. Každý jsme jiný, dohromady tvoříme
tým“
Maximální využívání a uplatňování prožitkového a interaktivního učení. Zaměření na tělesnou zdatnost,
rozvíjení pohybových dovedností, vedení ke zdravému životnímu stylu v navazování na současné trendy ve
stravování. V rámci logopedického projektu vytváříme optimální podmínky pro stimulaci správného řečového
vývoje a rozvoj řečových schopností dětí. V MŠ jsou věkově smíšené skupiny - důležité pro rozvoj přátelských
vztahů mezi dětmi, potlačování agrese, dodržování pravidel vzájemného soužití. Součástí MŠ je Ortoptická
cvičebna - nabízí rodičům komplexní péči o děti s vadami zraku, a to v průběhu celého pobytu dětí v MŠ, pod
odborným dohledem MUDr. Ľ. Ludvové. Nabízíme kroužky: kroužek AJ, kroužek hry na flétnu, výtvarný
kroužek, cvičení v hale ZŠ Emila Zátopka, pobyt dětí v solné jeskyni, předplavecký výcvik. MŠ je svým
jednoduchým, bezbariérovým vstupem do budovy přizpůsobena integraci dětí se zdravotním omezením.
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MŠ Ignáce Šustaly, Ignáce Šustaly 1120
4,22
vedoucí učitelka: Soňa Miková
3
78
6
1,5
tel. 556 812 971, ms-sustaly@koprivnice.org
V laskavém a podnětném prostředí uplatňujeme projektové prožitkové učení s prvky Začít spolu a Montessori
pedagogiky. V MŠ máme věkově smíšené skupiny. Respektujeme osobnost dětí, spolupracujeme s rodinami.
Ve spolupráci s PPP pečujeme o nadané děti a zaměřujeme se na logopedickou prevenci. Podle zájmu dětí
a rodičů zřizujeme kroužek angličtiny, výtvarné tvoření, Tancováček.
K mateřské škole náleží dětské dopravní hřiště, které slouží k výuce dopravní výchovy dětí mateřských škol
a žáků základních škol. V naší školní jídelně vaříme i bezlepkovou dietu.
MŠ Záhumenní, Záhumenní 1148
vedoucí učitelka: Lenka Šafářová
3
78
6
4,22
tel. 556 812 735, 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, Česká 549
vedoucí učitelka: Hana Maková
3
75
6
4,05
tel. 556 812 097, 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 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. Do školního vzdělávacího programu zařazujeme pravidelné logopedické
chvilky a provádíme s dětmi logopedická cvičení.V MŠ také s dětmi pracuje speciální pedagog.
Nabízíme kroužky: Angličtina, Metoda dobrého startu, Taneční a Výtvarný kroužek
MŠ Lubina, Lubina 199
vedoucí učitelka: Ivana Rečková
2
42
3
2,28
tel. 556 813 557, 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. Velkým zdrojem poznání je také naše zahrada „PTAČÍ SVĚT“:
• rozvíjíme dětskou osobnost prostřednictvím her,
• posilujeme zdraví, odolnost a zdravý způsob života
• rozvíjíme partnerské vztahy s rodinou
• vedeme k ochraně životního prostředí 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. Naši práci
jsme obohatili o logopedickou prevenci, která podporuje u dětí správný mluvní projev a rozvíjí artikulační
dovednosti. MŠ využívá poznatky programů Zdravá MŠ a Začít spolu a prvky Montessori.
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MŠ Mniší, Mniší 132
vedoucí učitelka: Taťána Vítovcová
2
45
3
2,35
tel. 556 810 558, ms-mnisi@koprivnice.org
V naší mateřské škole pracujeme s věkově smíšenými skupinami dětí. 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. Součásti vzdělávacího programu jsou projekty, které se zaměřují na jazykovou úroveň,
logopedickou prevenci a správný životní styl spojený se zdravou výživou.
Naše priorita - vychovávat všestranně rozvinuté a spokojené děti.
Celkem
27
682
52,83
38,45

Základní školy
Příspěvkové organizace zřízené městem Kopřivnice - školy úplné
Základní škola
ředitel
adresa
telefon, e-mail
www
ZŠ dr. Milady Horákové
Mgr. Lumír Pospěch
Obránců míru 369
tel. 556 802 288
pospech@zsmilhor.cz
www.zsmilhor.cz

ZŠ Emila Zátopka
Mgr. Jan Mužík
Pionýrská 791
tel. 556 812 166
honmuz@zsemzat.edunet.cz
www.zsemzat.koprivnice.org

ZŠ Alšova
Mgr. Milan Bureš
Alšova 1123
tel. 556 810 176
reditel@zsalsova.cz
www.zsalsova.cz
ZŠ a MŠ 17. listopadu
Mgr. Jiří Stoško
17. listopadu 1225
tel. 556 812 566
stosko.zskop17@gmail.com
zskop17@gmail.com
www.zskop17.cz

Počet
zaměst.

Počet
Žáků a tříd
k datu

Pedagogů
Zaměření školy
a externistů SprávŠJ
k datu
ních
30.6. 1.9.
ped. ped.
8
31
30
+2
sportovně orientované třídy
7
(plavání, lední hokej)
exter. exter. správci
0
0
ped. ped.
poskytování základního
vzdělávání, sportovní
36
34
zaměření - statutární
sportovní třídy se zaměřením
12
5 na házenou, krasobruslení,
exter. exter.
florbal,
důraz kladen na estetickou
0
0
výchovu, ekologii a prevenci
v oblasti kriminality mládeže

30.6.
žáci

1.9.
žáci

400
třídy

376
třídy

18
žáci

17
žáci

487

473

třídy

třídy

21

20

žáci

žáci

ped.

ped.

361

375

27

26

třídy

třídy

17
žáci

17
žáci

0
ped.

0
ped.

307

321

23

21

třídy

třídy

16

14

7

9

školní sportovní klub
kopaná
10
keramika
žurnalistika

exter. exter.

exter. exter.
1

0
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zaměření - výuka jazyků,
informatiky a výpočetní
techniky

8

Mateřská škola
při ZŠ a MŠ 17. listopadu

žáci

žáci

ped.

54
třídy

54
třídy

4
4
exter. exter.

2

2

-

ped.
1

1

-

Příspěvkové organizace zřízené městem Kopřivnice - školy malotřídní
žáci žáci ped. ped.
ZŠ Mniší
Mgr. Ivana Zdarsová
55
4
5
46
Mniší 66
2
1
tel. 556 812 013, 774 912 013
třídy třídy exter. exter.
zsmnisi@seznam.cz
www. zsmnisi.cz
3
3
1
2
ZŠ Lubina
Mgr. Ivana Davidová
Lubina 60
tel. 556 813 490, 737 207 296
zslubina@centrum.cz
www.zskoprivnicelubina.skolniweb.cz

žáci
102

žáci

ped.

ped.

105

10

10

třídy

třídy

5

6

exter. exter.
4

1

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

1

škola s úplným prvním
stupněm ZŠ, zaměření
všeobecné

2

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

0

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

2

Školská právnická osoba zřízena Biskupstvím ostravsko-opavským
žáci žáci ped. ped.
ZŠ sv. Zdislavy
Ing. Pavel Janek
184
186
17
17
Štefánikova 117
4
třídy třídy exter. exter.
tel. 556 821 457, 731 175 657
zdislava@zdislava.cz
9
9
2
2
www.zdislava.net
Příspěvková organizace zřízena Moravskoslezským krajem
žáci žáci ped. ped.
Základní škola, Kopřivnice,
Štramberská 189, p. o.
65
63
12
12
Mgr. Vlasta Geryková
Štramberská 189
4
třídy
třídy
exter.
exter.
tel. 556 813 175, 733 616 654
skola@zspkoprivnice.cz
7
7
0
0
www.zspkoprivnice.skolniweb.cz

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. Při škole je zřízena přípravná
třída „Sluníčko“ pro děti se sociálním znevýhodněním.
Pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků zpracovává škola ve spolupráci s rodiči žáků a se speciálně
pedagogickým centrem individuální vzdělávací plány.
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Příspěvková organizace zřízená Moravskoslezským krajem
Základní škola
ředitel
adresa
telefon, e-mail
ZŠ a MŠ Motýlek
Mgr. Dagmar Jančálková
Smetanova 1122
742 21 Kopřivnice
tel. 556 810 242
detske-centrum@nettle.cz

Počet
zaměst.

Počet

30.6.

1.9.

Pedagogů
a externistů
k datu
30.6. 1.9.

žáci

žáci

ped.

ped.

36

46

32

33

třídy

třídy

7
dětí
70

7
dětí
69

Žáků a tříd
k datu

exter. exter.
0

0

Zaměření školy
Spr.

6

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

Mateřská škola
třídy třídy
7
7
Obecná charakteristika školy ZŠ a MŠ Motýlek
Cílem Základní školy a Mateřské školy Motýlek Kopřivnice je vzdělávat děti s takovou mírou postižení, které
nelze zaintegrovat do běžné ZŠ a MŠ. Dále se snažíme rozvíjet psychické i fyzické schopnosti a předpoklady
žáků cíleně ke kultivaci a rozvoji osobnosti žáka. Mimo to je souběžně poskytována komplexní (rehabilitační,
logopedická, speciálně pedagogická a poradenská) péče těmto dětem a mládeži ve spádové oblasti. V základní
škole speciální je dětem poskytnuto základní vzdělání a základy vzdělávání. Ve speciálních třídách jsou děti
rozděleny podle věku a postižení. 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, základní škola
speciální. Děti jsou denně sváženy svozovými auty z těchto oblastí: Kopřivnice, Frenštát p. R., Tichá, Lichnov,
Bordovice, Nový Jičín, Příbor, Mniší, Kozlovice, Ženklava, Studénka, Trnávka, Prchalov, Skotnice, Bílovec,
Petřvald, Brušperk.
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Střední a vyšší školství
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace
Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj
Ředitel:
Mgr. Jan Pavelka
Sídlo:
Husova 1302, 742 21 Kopřivnice,
Kontakt:
tel. 556 833 300, e-mail: sekret@voskop.cz, www.voskop.cz
Počty žáků a studentů
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
Karosář
Lakýrník
Zámečník
Obráběč kovů
Nástrojař
Provozní technika (nástavbové studium)
Celkem Střední odborné učiliště

k 31.8.
59
29
33
11
0
9
141
106
85
86
35
50
13
9
19
20
44
467

Střední školy celkem

608

644

Ekonomika podniku a management
Ekonomika podniku a management (dálková forma)
Strojírenství
Strojírenství (dálková forma)
Vyšší odborná škola

30
56
29
19
134

69
82
49
40
240

Vyšší a střední školy celkem

742

884

Údaje o zaměstnancích VOŠ, SOŠ a SOU v roce 2012
Počet
Počet
Počet
pedagogických pracovníků externích pedagogů
správních
zaměstnanců
30.6.
1.9.
30.6.
1.9.
84
80
2
1
34
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k 30.9.
98
32
34
13
0
11
188
73
80
88
36
49
20
0
17
29
35
456

Počet
zaměstnanců
ve školní jídelně
6

Ostatní školská zařízení
ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice, p. o.
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 - 302, taneční - 230, výtvarný - 150
28
0
682

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; mismusic@centrum.c
ZŠ Šenov u Nového Jičína, ZŠ Štramberk, ZŠ Sedlnice, ZŠ Závišice
2 obory - hudební individuální 428 žáků, hudební kolektivní (sbory) - 26,
výtvarný 53 žáků
19
5
3
507

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:
103 kroužků, počet členů 1 193
Počet zaměstnanců:
16 interních, 90 externích
Počet pořádaných akcí:
355 - účast 20 217 osob
Počet táborů:
25 - účast 850 osob
Počet pobytových akcí:
76 - účast 2 005 osob
Návštěvnost Mateřského centra Klokan za rok: 1 584 klientů
Počet soutěží MŠMT :
1 - účast 55 soutěžících
Dětské zastupitelstvo
Koordinátor:
Počet členů:

Mgr. Iva Gilarová
24

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.
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V tomto roce byla zrevitalizována pobočka ve Štramberku díky financím EU, města Štramberk a sponzorů.
Pobočka byla rozšířena o půdní prostory - relaxační půdičku.

Občanská sdružení zabývající se mimoškolní činností dětí a mládeže
Pionýrská skupina Obránců míru
Vedoucí:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Sídlo:
Počet oddílů:
Počet členů:
Počet volnočasových klubů:
Počet letních táborů:

Božena Klimecká
606 445 245
pionyrkoprivnice@centrum.cz
www.koprivnice.pionyr.cz
Francouzská 1197, Kopřivnice
3
81
3
3 (Olbramkostel)

Junák-svaz skautů a skautek České republiky - středisko Kopřivnice
Vedoucí střediska:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Sídlo:
Počet oddílů:
Počet členů:

Bc. Kryštof Hyvnar
736 457 121
khyvnar@seznam.cz
Ing. Marie Nováková, tajemník
774 847 158
marie.novakova@ktknet.cz
Kopřivnice, Komenského 1520/33
7
254

Junák - svaz skautů a skautek České republiky - středisko Příbor, oddíly Lubina
Vedoucí střediska:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba v Lubině:
Telefon:
E-mail:
Sídlo:
Počet oddílů:
z toho v Lubině:
Počet členů:
z toho v Lubině:

Jan Procházka
606 262 206
prochyz@seznam.cz
František Krompolc, Lucie Krompolcová, Pavel Žáček
736 103 157, 605 970 924, 736 443 994
franchesco@seznam.cz, L.Krompolcova@seznam.cz, pavelo@centrum.cz;
Lidická 51, Příbor
5
2
131
60
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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. Jarmila Bjačková
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. Dana Hýlová
Mgr. Jitka Buchlovská
Mgr. Zdeňka Havlíková
Mgr. Xenie Valušáková
Mgr. Hana Vidličková
Naděžda Nývltová
Dagmar Hlavatá

556 729 047
591 141 127
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
skola@zsstramberk.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 Kopřivnicí)
Datum konání
26. ledna 2013
31. ledna 2013
6. března 2013
13. března 2013
27. března 2013
10. dubna 2013
14. dubna 2013
6. května 2013
22. června 2013
7. června 2013
15.-16. června 2013
26. června 2013
26. června 2013
27. června 2013
25. srpna 2013
14. září 2013
20. září 2013

21. září 2013
25. září 2013
3. října 2013
11. října 2013
28. října 2013
14. října 2013
11. listopadu 2013
17. listopadu 2013
17. listopadu 2013
29. listopadu 2013
30. listopadu 2013
1. prosince 2013

Akce
Obecní ples 2013
Vítání prvního občánka
Setkání u příležitosti 163. výročí narození TGM: vzpomínková akce u pomníku TGM
Vítání občánků v Kopřivnici (4 obřady, přivítáno 44 dětí)
Den učitelů
Sportovec roku 2012
Vítání občánků v Lubině (1 obřad, přivítáno 12 dětí)
Vzpomínkové setkání u příležitosti Dne vítězství
Vítání občánků v Kopřivnici (2 obřady, přivítáno 22 dětí)
Slavnostní otevření cyklostezky Kopřivnička
Kopřivnické dny techniky
Vzpomínkové setkání u příležitosti 63. výročí popravy dr. Milady Horákové
Ocenění žáků devátých tříd s vyznamenáním
Poslední zvonění
Pouť, projížďky ve veteránech
Vítání občánků v Kopřivnici (3 obřady, přivítáno 33 dětí)
Otevření nových sportovišť na sídlišti Jih (nové veřejné sportoviště a dětský koutek
v areálu ZŠ Alšova, víceúčelové hřiště s mantinely, cvičný ovál pro jízdu na
kolečkových bruslích a koutek s protahovacím nářadím na zahradě bývalé školky
na ulici Máchově)
11. ročník memoriálu olympijského vítěze Emila Zátopka
10. výročí projektu Zdravé město v Kopřivnici - Město je naše společné hřiště, koncert
Návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana v Kopřivnici
Slavnostní otevření cyklostezky - úsek z Lubiny do Vlčovic
Vzpomínkové setkání ke Dni vzniku samostatného Československého státu
Vize: Kulturní centrum Kopřivnice - výstava diplomových prací studentů Fakulty
architektury VUT Brno
Vzpomínkové setkání ke Dni válečných veteránů
Oslavy Dne boje za svobodu a demokracii s lampiónovým průvodem
Slavnostní otevření zrekonstruované ZŠ dr. Milady Horákové
Ocenění pracovníků v sociální oblasti v Kopřivnici
Vítání občánků v Kopřivnici (3 obřady, přivítáno 31 dětí)
Vítání občánků v Lubině (1 obřad, přivítáno 7 dětí)
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Kulturní dům
Od 1. července 2012 zajišťuje kulturní a kulturně-společenské akce včetně provozování kina příspěvková
organizace města Kulturní dům Kopřivnice. Organizace vedle poskytování kulturních služeb zastřešuje také
činnost městské knihovny a informačního centra a provozuje objekt kulturního domu.
Kulturní dům Kopřivnice
Sídlo:
Ředitelka:
Předmět činnosti:
Správa a provoz:
Kontakty:

Kopřivnice, Obránců míru 368
Ing. Adriana Polarczyk
Zabezpečování kulturních, informačních, propagačních, vzdělávacích, osvětových
a kulturních služeb veřejnosti
kulturního domu, informačních centra, městské knihovny a poboček městské
knihovny v místních částech Lubina, Mniší, Vlčovice, pobočky Sever na ul.
Francouzské a pobočky V DPS na ul. České
Kulturní dům Kopřivnice: www.kulturakoprivnice.cz,
e-mail: reditelka@kulturakoprivnice.cz
Předprodej vstupenek: e- mail: pokladna@kulturakoprivnice.cz, tel: 556 821 600
Městská knihovna Kopřivnice: www.kdk.cz, e-mail: knihovna@kdk.cz,
tel. 556 808 420, 556 808 419, mobil: 603 222 118
Informační centrum Kopřivnice: www.lasska-brana.cz, http://turistika.koprivnice.cz,
e- mail: ic@koprivnice.cz, tel. 556 821 600, mobil: 774 668 001

Akce konané v roce 2013 podle kategorií:

Besedy
Běžné kino
Bijásek
Kino pro mateřské školy
Kino pro základní školy
Mikulášské kino pro děti (dárek Brose)
Filmový klub
Přenosy baletu v kině
Kino letní
Rock v kině
Přenosy z Metropolitní opery
Divadlo
Nedělní divadelní pohádky
Koncerty
Adventní koncerty
Kultura školám (divadlo, přednáška)
Konkrétní jednotlivé akce
Plesy
Seniorská odpoledne
Akce ve spolupráci s jinými subjekty
Výstavy
Akce jiných subjektů, které nepořádá
KDK
Celkem

Počet představení
0
492
24
12
19
19
43
2
7
17
9
9
8
12
4
11
18
6
2
16
3
37
770
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Akce nadregionálního významu
a) Kopřiva - divadelní přehlídka
b) Memoriál Petra Douska
c) přenosy z Metropolitní opery
d) Motýlek - přehlídka tvorby handicapovaných dětí
e) Tatra - taneční soutěž
f) přenosy z Metropolitní opery
Městská knihovna Kopřivnice
Počet akcí pro dospělé: 34 + 10 témat Akademie 3. věku v 53 přednáškách
Počet akcí pro děti: 110 (besedy, exkurze, soutěže, ankety, kvízy, tvůrčí dílny, výstavy), z toho knihovnických
lekcí 8 (2 787 dětských návštěvníků)
Celkem se akcí zúčastnilo 4 179 návštěvníků.
Městská knihovna - statistika
Počet registrovaných čtenářů
Návštěvnost
Výpůjčky celkem
Nové knihovní přírůstky
Stav knihovního fondu

2010
2 785
63 160
160 147
2 204
65 498

2011
2 880
65 944
163 802
1 828
66 156

2012
2 830
59 097
157 894
1 751
64 628

2013
2 705
54 368
141 924
1 783
61 238

Městské informační centrum
Informační centrum Kopřivnice je začleněno do příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice.
Jeho posláním je snaha poskytovat důvěryhodné a aktuální informace a kvalitní služby dle požadavků a představ
klientů s ohledem na charakter a možnosti zařízení. Tyto informace a služby jsou poskytovány v co největším
rozsahu téměř každý den v roce.
Informační centrum města Kopřivnice dále usiluje o to, aby bylo aktivním aktérem při podpoře a rozvoji
cestovního ruchu v Kopřivnici, v rámci spolupráce obcí Lašské brány Beskyd i v rámci turistické destinace
Beskydy - Valašsko a bylo přirozeným spojovacím bodem mezi veřejnou správou a komerčními subjekty.
Informační centrum se zapojilo do procesu certifikace Českého systému kvality, ztotožňuje se jeho standardy
a usiluje o jejich naplňování s cílem dále zlepšovat poskytované služby.
Hlavní zaměření
Shromažďování a bezplatné podávání informací:
• turistických (historie, kultura, přírodní zvláštnosti, turistické cyklistické a pěší trasy, ubytování, stravování,
dopravní spojení, apod.),
• o službách, firmách, institucích ve městě a okolí,
• o kulturním, společenském a sportovním dění ve městě a okolí.
Další služby
Informační centrum dále zajišťuje tyto služby:
• sběr a vkládání informací do internetových databank,
• distribuci tištěných propagačních materiálů města Kopřivnice a Lašské brány Beskyd,
• prodej propagačních předmětů a suvenýrů Kopřivnice a Lašské brány Beskyd (prodej turistických známek,
pohlednic, turistických a cykloturistických map, turistických deníků a turistických vizitek z našeho kraje
apod.),
• zpoplatněný přístup k počítači s internetem a bezplatné připojení k internetu prostřednictvím wifi,
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•
•
•
•
•
•
•

administrativní služby - černobílý i barevný tisk a kopírování až do formátu A3, skenování až do formátu A3,
laminování ve formátech A3, A4, A5, A6 a menší, kroužková vazba ve formátu A4, přepisy textů,
příjem plakátů pro Plakátovací službu Kopřivnice,
příjem informací k zařazení do kalendáře akcí,
příjem objednávek na razítka a jejich součásti značky Colop,
prodej Kopřivnických novin,
prodej parkovacích hodin,
distribuci tiskovin - týdeníku 5+2 dny a měsíčníku Trubač formou stojanů umístěných v prostorách
informačního centra.

Prodej vstupenek a jízdenek
Informační centrum ve svých prostorách zajišťuje prodej:
• vstupenek na akce kulturního domu a kina Puls,
• vstupenek na vybrané kulturní akce v Kopřivnici a okolí,
• vstupenek sítí Ticketportal, Ticketstream, TicketArt, Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, Domu
kultury města Ostravy,
• mezinárodních a vnitrostátních autobusových jízdenek Student Agency,
• vlakových jízdenek společnosti RegioJet,
• vlakových jízdenek společnosti Leo Express,
• místenek na cyklobusy společnosti ARRIVA MORAVA.
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Úkony provedené IC v roce 2013

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

Obecné
dotazy
389
296
267
361
308
301
326
366
316
298
305
257
3 790

Dotaz na
akce
Dotaz
(kultura, turistického
sport)
charakteru Pc a internet
204
42
246
266
28
255
345
43
289
219
57
280
203
125
275
84
164
273
157
291
328
155
292
264
198
81
271
360
55
228
326
31
231
301
38
244
2 818
1247
3 184

Wifi
14
12
20
25
24
47
56
37
28
32
37
33
365

Služby
444
407
436
464
504
419
490
461
495
526
496
493
5 635

Prodej
128
210
363
294
340
306
491
546
329
371
267
246
3 891

Jiné
197
200
196
328
477
500
528
563
518
555
407
367
4 836

Celkem
úkonů
1 664
1 674
1 959
2 028
2 256
2 094
2 667
2 684
2 236
2 425
2 100
1 979
25 766

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 - 78 275
Muzeum Fojtství - 8 071
Šustalova vila - 7 885
Správa a provoz:
a) Technického muzea TATRA, Kopřivnice, Záhumení 367/1, tel. 556 808 422
b) Muzea Fojtství, Kopřivnice, Záhumenní 1/25, tel. 556 812 610
c) Šustalovy vily, Kopřivnice, Štefánikova 226/8, tel. 556 801 138
d) Expozice Dany a Emila Zátopových, Záhumenní 369, tel. 556 808 422

Ostatní kulturní zařízení
Osvětová beseda Vlčovice - organizační složka města
Vedoucí:
Hana Kutáčová
Kontaktní osoba:
Hana Kutáčová, tel. 777 189 887
Sídlo:
Vlčovice 190, tel. 556 802 477
V tomto zařízení se v roce 2012 uskutečnily tyto akce :
Druh akce

Počet akcí

Tréninky FC v zimním období
Obecní bál

10
1
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Počet
návštěvníků
102
120

Dětský maškarní ples
Rybářský ples
Knihovna
Cvičení žen
Stolní tenis
Soukromé akce (soukromé oslavy, svatby, smuteční hostiny)
Schůze OB
Schůze MK
Veřejná schůze, výroční schůze rybářů, výroční schůze TC, volby 2x
MDŽ - KSČM
Vaječina
Tvarůžkové hody
Turnaj ve stolním tenise
Vánoční koncert
Vítání občánků
KSČM
Silvestr
Celkem

1
1
50
42
33
31
25
11
6
1
1
1
1
1
1
2
1
220

96
202
168
192
70
1630
110
100
1424
40
47
130
22
92
35
75
22
4 677

Osvětová beseda Mniší - organizační složka města
Vedoucí:
Sídlo:

František Merta, tel. 739 254 936
Mniší 175, tel. 556 813 266

V tomto zařízení se v roce 2013 uskutečnily tyto akce:
Druh akce
Valná hromada SDH, veřejná schůze, schůze SDH, schůze KDU-ČSL,
výroční schůze KDU-ČSL, volby 2x
Schůze OB
Schůze MK
Klub důchodců, schůze, výroční schůze klubu důchodců
Trénink dorostu hasičů v zimním období
Ples KDU-ČSL
Pochování basy (ve spolupráci s SDH)
Oslava svátku sv. Floriána (SDH)
Klub důchodců -Tradiční smažení vaječiny
Letní večer
Divadelní představení
Krmášová zábava
Klub důchodců-Krmášová zábava
Mikulášská besídka (KDU-ČSL)
Klub důchodců -Předvánoční posezení
Štěpánská diskotéka (FC)
Soutěžní odpoledne SDH pro děti
Soukromé akce (smuteční hostina, svatba, soukromé oslavy)
Vítání občánků
Knihovna
Celkem
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Počet akcí
9
52
10
30
48
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
49
226

Počet návštěvníků
1 606
262
80
385
1490
120
395
150
135
200
80
120
160
160
130
320
60
880
40
388
7 161

Akce mimo budovu KD
Soutěže SDH na hřišti
Běh oborou
Lampiónový průvod (ve spolupráci se ZŠ)
od ZŠ ke KD zakončený opékáním a společným kulturním programem
Koncert u vánočního stromu (ve spolupráci s SDH)
Celkem
Akce na hřišti u Kulturního domu v Mniší - pro širokou veřejnost
Trénování hasičského dorostu
Sportovní využití hřiště u kulturního domu
Využívání tenisového kurtu
Společnost KD Lubina
Předseda:
Kontaktní osoba:
Sídlo:
E-mail:

2
1
1

720
120
120

1
5

300
1 260

1 200
1 350
750

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

Druh akce
Divadelní představení
Lidové zvyky
Recitační soutěž
Přednáška
Šachový turnaj
Knihovna Společnosti Katolického domu Lubina (v neděli)

Akce pořádané v Katolickém domě v Lubině dalšími subjekty:
Druh akce
Loutkové divadlo
Mikulášská nadílka s pohádkou v provedení lubinských skautů
Plesy, zábavy
Výstava ovoce
Pronájem tělocvičny, stolní tenis
Knihovna (pobočka Městské knihovny)
Loutkové divadlo

Počet akcí
2
3
1
1
2
1x týdně

Počet akcí
1
1
11
1
10
2x týdně
1

Katolická beseda v Kopřivnici - občanské sdružení
Statutární zástupce:
Kontaktní osoba:
Sídlo:
Druh akce
Školení
Plesy
Kavárna
Pravidelná činnost PSK

Ing. arch. Kamil Mrva - předseda výboru KB
Stanislav Šimíček - provozní ředitel, tel. 728 686 356
www.katolickabeseda.org, e-mail: kat.beseda@tiscali.cz
Kopřivnice, Štramberská 378
Akce/počet účastníků
10/ 100
7/ 1 400
10/ 300
30/ 600
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Schůze
Různé (oslavy, pohřby, prodejní)
Celkem

16/ 230
101/ 5 200
174/ 7 830

Částečně dotované akce KB
Kopřiva
Maškarní MŠ I. Šustaly
Vyhodnocení Tříkrálové sbírky
Asociace zdravotně postižených
Komorní orchestr Kopřivnice koncert
Pěvecké sdružení Kopřivnice koncert
DDM vystoupení pro rodiče
Přehlídka sborů PSK
ZUŠ koncert
Taneční přehlídky
Divadla
Koncerty
Celkem

Akce/počet účastníků
1/ 500
1/ 80
1/ 200
2/ 180
1/ 180
1/ 160
1/ 180
1/ 180
1/ 220
2/ 300
3/ 120
2/ 470
17/ 2 770

Plně dotované akce KB
Maškarní ples Skauti
Skautský ples
Skauti pravidelná činnost
Celkem

Akce/počet účastníků
1/ 120
1/ 200
440/5 028
442/ 5 348

[árt té kafé] MANDALA
Adresa:
Telefon:
Web:
Facebook:
Provozovatel:

Šustalova vila, Štefánikova 226, Kopřivnice
722 405 636
www.mandala-koprivnice.cz
www.facebook.com/MANDALA.koprivnice
Tomáš Nováček (tel: 774 702 549)

Kavárna a čajovna [árt té kafé] MANDALA se nachází v krásném prostředí Šustalovy vily v kopřivnickém parku
dr. Edvarda Beneše. V příjemné rodinné atmosféře nabízí kromě širokého sortimentu kvalitních káv a čajů,
lehkého jídla a jakostního alkoholických nápojů také bohatý kulturní program.
V roce 2013 se tu konalo celkem 114 kulturních nebo osvětových akcí, které navštívilo celkem 2566 lidí. Mandalu
navštěvují hosté prakticky všech věkových skupin, což je dáno převážně různým zaměřením různých typů akcí.
Následuje přehled typů akcí uskutečněných v roce 2013 se základními čísly a krátkým popisem.
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Druh akce

Počet akcí

Koncerty

Přednášky
a semináře
Workshopy

Promítání, besedy,
cestopisné besedy

Divadla

Taneční
a poslechové
večery
Výstavy

Počet návštěvníků
Koncerty mají v dramaturgii Mandaly první.
Spektrum účinkujících je široké (od folku přes jazz
a alternativu až po tvrdší rockové styly, od
začínajících umělců po světoznámé). Celkem 12
večerů patřilo zahraničním umělcům.
Akce zaměřené hlavně na osobní rozvoj,
psychologickou či duchovní stránku lidského
života.
Tyto akce podporují rozvoj osobní kreativity,
případně některých dovednosti (zpěvu, hry na
hudební nástroj, výtvarného cítění, apod.) účastníci
jsou aktivně zapojeni do dění.
Promítají se filmy z festivalu Jeden Svět, nebo jiné
filmy s tematikou udržitelného rozvoje, většinou
následuje beseda o tématu. Konají se také
cestopisné besedy s projekcí.
Příležitostně se v Mandale konají také zajímavá
divadla malých forem. Jedno z těchto divadelních
večerů patřil Kozlovické rodačce Nele Kornetové,
která vystudovala Jamu a následně Akademii
alternativního divadla v Norském Fredrikstadu, kde
žije a tvoří.

40

1192

24

359

18

167

18

268

2

80

7

373

Večery s reprodukovanou hudbou k tanci a (nebo)
poslechu, převážně pro mladé.

5

127

Interiér Mandaly vždy zdobí výstava obrazů, fotek,
či grafik nějakého (nejčastěji) lokálního umělce.
Prostor dostávají jak profesionálové tak amatéři.

Voxel (Václav Lebeda)
Žánr:
folk-pop
Členové:
Václav Lebeda (kytara, zpěv), Filip "Sekacz" Štrbavý (cajon)
Kontaktní osoba:
Václav Lebeda
Telefon:
777 828 464
E-mail: voxel.official@gmail.com
Internetové stránky:
www.facebook.com/VOXELmusic
Camerata - historická hudební společnost
Kontaktní osoba:
Telefon:
Internetové stránky:
E-mail:
Počet členů:

Zdeněk Demel
604 624 498
www.camerata.wz.cz
camerata@seznam.cz
5
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Cimbálová muzika PRAMÍNKY
Sídlo:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:
Počet členů:

ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice
Mgr. Vladan Jílek
603 375 635
info@cimbalistka.cz
www.cimbalistka.cz
11

Country a bluegrassová kapela Cizinci
Kontaktní osoba:
Telefon:
Internetové stránky:
E-mail:
Počet členů:

Jiří Krbec
608 400 345
www.cizinci.webpark.cz
jiri@krbec.eu
6

Country kapela KONDOŘI
Kontaktní osoba:
Telefon:
Internetové stránky:
E-mail:
Počet členů:

Jan Křístek
724 142 268
kondori.xf.cz
kondori@atlas.cz
4

KIS - hudební kapela
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Počet členů:

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

Komorní orchestr Kopřivnice - zaměření komorní hudba od baroka po současnost
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:
Počet členů:

Věra Kahánková
737 600 196
verakahankova@seznam.cz
kok.koprivnice.org
20

Hareem - skupina orientálního tance
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Počet členů:

Alena Skřivánková
721 744 044
rakali@seznam.cz
3
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Farridah - Taneční studio
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:
Počet členů:

MVDr. Hana Chocholatá
605 152 604
h.chocholata@seznam.cz
www.farridah.com
27

Las Isidras - FLAMENCO - taneční skupina
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:
Počet členů:

Kateřina Pustějovská
724 862 471
pustejkatka@centrum.cz
www.flamenco-koprivnice.wz.cz
2

SHAHRAZAD - skupina: široké spektrum tanců: orientální, tribal, orientálně-španělské tance, kabaretní
tanec, kankan
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:
Počet členů:

Gabriela Vašutová
602 566 425
gabalump@centrum.cz
www.shahrazad.tym.cz
4

LINE DANCE - taneční soubor seniorů z Kopřivnice
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Počet členů:

Alena Geryková
595 174 488, 728 333 659
alena.geryk@seznam.cz
35

Sunar duo
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
počet členů:

Ivo Indrák
604 834 513
in.ivo@seznam.cz
2

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

Jiří Chalupa
725 951 249
moravsky.andel@centrum.cz
www.moravskyandel.cz
6
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Okáčko, o. s. - DREAM (taneční skupina)
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:
Počet členů:

David Monsport
608 400 313
okacko@ktknet.cz
www.okacko.cz
13

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

Miroslava Břusková
733 664 127
38
mirabell.dance@centrum.cz
www.tsrelax.wz.cz

Pěvecké sdružení Kopřivnice
Kontaktní osoby:
E-mail:
Internetové stránky:
Počet členů:

Ing. Anna Hrachovcová, tel. 774 672 547
Sylva Dobečková, tel. 728 048 669
pskoprivnice@gmail.com
www.pskoprivnice.blogspot.cz , psk-koprivnice.webnode.cz
44

SÁGA - hudební skupina
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:
Počet členů:

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

Sdružení přátel městského dechového orchestru Kopřivnice
Předseda:
Sídlo:
Kontaktní osoba:
Internetové stránky:
E-mail:
Počet členů:

Dr. Pierre-Francois Scotto (dirigent, umělecký vedoucí)
Kulturní dům Kopřivnice, Obránců míru 368
Ing. Roman Hába, tel. 776 766 566
medo.koprivnice.org
2.roman.haba.3@gmail.com
40-50

Loutkoherecký soubor ROLNIČKA
Kontaktní osoba:
Telefon:
Počet členů:

Alena Svobodová
603 706 408
15

Step Klub Happy Girls Kopřivnice (step americký a irský)
Kontaktní osoba:
Telefon:
Počet členů:
E-mail:

Marie Bartoňová
603 984 551
8
jiri.barton@bordovice.cz

100

TNT - taneční kapela
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:
Počet členů:

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

GOLDSTERS
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Počet členů:

Libor Ripper
737 649 655
goldsters@email.cz
3

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

Rudolf Grepl
723 218 218
rgrepl@seznam.cz
www.kapela-meteor.estranky.cz
4

KIWI - hudební skupina
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:
Počet členů:

Ing. Ivo Kunčar
605 738 966
ikuncar@seznam.cz
www.ivokuncar.cz/kiwi
2-3

Kulturní projekty, z. s.
(zastupuje kopřivnickou hudební skupinu Alfa orchestra)
Sídlo:
Mniší 163, Kopřivnice
Předseda a kontaktní
osoba:
Ing. Dagmar Krestová
Telefon: 777 215 210
E-mail:
krestova.dag@seznam.cz
Kontaktní osoba:
Alois Hrnčárek
Telefon:
736 142 102
Počet členů:
3
Jóga v denním životě Kopřivnice, o. s.
Sídlo:
Kontaktní osoba:
Počet členů:
E-mail:

Sokolovská 393
Mgr. Jan Vjaclovský, tel. 737 304 068
340
jogakopr@seznam.cz

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

Ferdinand Janek
Kopřivnice, Štefánikova 1158
Ferdinand Janek, tel. 777 120 333
poradnazdravi@centrum.cz
238
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SPORT
Správa sportovišť Kopřivnice, p. o.
Ředitel:
Sídlo:
Telefon:
Počet zaměstnanců:
E-mail:
Internetové stránky:

Ing. Milan Gilar
Kopřivnice, Masarykovo náměstí 540
556 802 011, 556 821 225
28
spsk@koprivnice.org
spsk.koprivnice.org

Asociace sportovních klubů Tatra Kopřivnice
Prezident:
Telefon:
E-mail:
Ředitel:
Telefon:
Sídlo:
Počet členů:
Počet klubů:

Mgr. Evžen Knězek
556 821 132, 607 687 178
ask.koprivnice@seznam.cz
Mgr. Evžen Knězek
556 821 132, 607 687 178
Kopřivnice, Masarykovo náměstí 540
973
14 - atletika, klub ASPV, Karate, Vzpírání, Sport.gymnastika, Stolní tenis, Šachy, Klub
pěší turistiky, Klub vodní turistiky, Nohejbal, Kulturistika, Klub horolezecký, klub
brazilského bojového umění Capoeira, Cyklo Bike klub

Asociace zdravotně postižených
Předseda:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Sídlo:
Počet členů:

Irena Kučerková
556 921 030, 604 719 434
azp.koprivnice@seznam.cz
azp.webnode.cz
Ilona Mazalová
774 203 667
ilona.mazalova@koprivnice.cz
Kopřivnice, Sokolovská 393
273

AVZO TSČ ČR KOPŘIVNICE
Předseda:
Telefon:
Sídlo:
Počet členů:
Počet klubů:

Ladislav Kopelec
602 565 011
Kopřivnice, Česká 868
133
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
325
7
3
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FC Kopřivnice
Předseda:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:
Sídlo:
Počet členů:
Počet družstev:

Zdeněk Kurečka
602 707 846
fckoprivnice@centrum.cz
www.fckoprivnice.cz
Kopřivnice, Komenského 830
195
8

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@gmail.com
Ing. Vojtěch Jalůvka - sekretář
731 452 945
vojtech.jaluvka@vlcovice.net
Kopřivnice - Vlčovice
101
5

Figure Skating Club Kopřivnice, o. s.
Prezident:
Telefon:
E-mail:
Sídlo:
Počet členů:

Evžen Milčínský
602 768 476
evzen.milcinsky@atlas.cz
Kopřivnice, Masarykovo nám. 540
124

FUDOKEN KAI AIKIDO, ČESKÁ UNIE AIKIDO - oddíl aikido Kopřivnice
Prezident:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní adresa:
Počet členů:
Počet oddílů:

Marcel Moučka
604 404 557
moucka.7@seznam.cz
Kopřivnice, Pod Morávií 1316
35
1

Hockey club Kopřivnice
Prezident:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Sídlo:
Počet členů:
Počet družstev:

Libor Polášek
603 266 874
hckoprivnice@ktknet.cz
Stanislav Cacek - sekretář klubu
556 812 666
hckoprivnice@ktknet.cz
Kopřivnice, Masarykovo náměstí 540
365
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
133

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
560
8

Klub malé kopané Kopřivnice, o. s.
Předseda:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní adresa:
Počet členů:
Počet družstev:

Jiří Krejčí
736 153 320
komako@komako.cz, jiri.krejci@ktknet.cz
www.komako.cz
Jaroslav Klečka
737 369 293
jksport@email.cz
Kopřivnice, Štefánikova 58/31
219
16

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

Zdeněk Grabovský
725 020 154
grabovskyz@seznam.cz
Ing. Mojmír Neuschl; Jaromír Konůpka
732 558 348
mojmir.neuschl@seznam.cz
www.volejbalkoprivnice.estranky.cz
Kopřivnice, Masarykovo náměstí 540
148
5
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Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice
Předseda:
Telefon:
E- mail:
Internetové stránky :
Kontaktní osoba:
Kontaktní adresa:
Počet členů:

Jiří Harašta
731 255 023
jiri.harasta@ktknet.cz
www.atletikakoprivnice.cz
Jiří Harašta
Kopřivnice, ul. Kpt. Nálepky 1073
85 (atletická školka) + 19 (dospělých)

Modelářský klub SMČR č. 240 Apolo Kopřivnice
Předseda:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:
Kontaktní osoba:
Sídlo:
Počet členů:

Dušan Ritz
603 579 530
modelklub.apolo@seznam.cz
apolo.koprivnice.org
Dušan Ritz, Petr Koliba
Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077
33

SDH Kopřivnice
Starosta:
Bc. Adam Fojtík
Telefon:
723 834 568
Internetové stránky:
hasici.koprivnice.org
Kontaktní osoba:
Tomáš Melčák - velitel jednotky, Tomáš Bartoň - zástupce VJ
Telefon VJ:
724 178 433
Telefon ZVJ:
773 760 482, 603 186 988
E-mail sbor (o. s.):
sdh@koprivnice.org
E-mail (represivní složka
na úseku PO = hasiči): hasici@koprivnice.org
Adresa:
Kopřivnice, Štramberská 410
Počet členů sboru:
66
Počet členů výjezdové jednotky: 21
SDH Lubina II.
Starosta:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Sídlo:
Počet členů:
Počet družstev:

Ing. Pavel Polášek
732 538 729
pavel.h.polasek@seznam.cz
www.sdh-lubina-vetrkovice.ic.cz
Ing. Pavel Polášek
732 538 729
pavel.h.polasek@seznam.cz
Lubina 187
76
4
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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@email.cz
Kopřivnice, Mniší 10
124
4

Sportovní klub Kopřivnice, o. s.
Předseda:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Sídlo:
Počet členů:

Mgr. René Lakomý
737 214 436
renelakomy@seznam.cz
www.kvskoprivnice.cz
Mojmír Axman - jednatel
777 697 361
axmanm@centrum.cz
Kopřivnice, Husova 1340/9, krytý bazén
470

Ski - Klub Kopřivnice
Předseda:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:
Sídlo:

Svatopluk Kolář
602 772 990
skipaseky@seznam.cz
www.skikoprivnice.cz
Kopřivnice, Paseky 456/15

Tenisový klub Kopřivnice
Předseda:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:
Sídlo:
Počet členů:
Počet družstev:

Karel Fojtík
724 542 390
karel.fojtik@porgest.cz
Pavel Rosinský, Miroslav Bartoň
605 844 273, 602 759 859
p.rosinsky@seznam.cz
tenis.koprivnice.org
Kopřivnice, Tenisový areál, Dolní ul.
135
5

Tenis club Vlčovice
Předseda:
Telefon:
E-mail:
Správce tenis. areálu:
Telefon:
Internetové stránky:
E-mail:
Počet členů celkem:
Počet členů do 18 let:

Ing. Roman Polášek
775 851 982
roman.polasek@vlcovice.net
František Jira
607 735 985
tenis.vlcovice.net
tenis@vlcovice.net, roman.polasek@vlcovice.net
84
33
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TJ Sokol Kopřivnice
Starosta:
Telefon:
E-mail:
Sídlo:
Počet členů:

Olga Krejčí
603 902 719
jiri.krejci@ktknet.cz
Kopřivnice, Masarykovo náměstí 540
99

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

Petr Měhýš
604 491 038
pmehyz@email.cz
Jaroslav Bonk - sekretář
725 399 093
jaroslav.bonk@seznam.cz
231
4

TJ START Kopřivnice, minigolfový klub
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 (Soutěžně-technický komisař)
605 949 170
Kopřivnice, Alšova 1144 /11
23
1

Vodní sporty RELAX, s. r. o.
Jednatel:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Sídlo:

Mgr. René Lakomý, Petra Kahánková
737 214 436
renelakomy@seznam.cz
www.relaxkoprivnice.cz
René Lakomý
737 214 436
Kopřivnice, Na Vápenkách 379/29
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STAVEBNÍ ÚŘAD
Rodinné domky
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

C
Celkem
Kopřivnice

povolené
kolaudované
povolené
kolaudované
povolené
kolaudované
povolené
kolaudované
povolené
kolaudované
povolené
kolaudované
povolené
kolaudované

33
37
45
37
22
46
28
23
37
24
20
25
29
34

15
18
13
16
5
19
8
8
8
7
4
6
12
9

Lubina
Drnh./Větř.
7
9
12
11
6
13
11
8
13 / 5
7/2
2/4
3/1
8/4
10 / 3

Vlčovice

Mniší

Závišice

3
4
6
3
0
1
0
4
3
1
4
2
0
4

3
0
1
2
2
5
2
0
3
0
1
4
2
3

5
6
13
5
9
8
7
3
5
7
5
9
3
5

Povolené a dokončené rodinné domky celkem

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

povolené

rok

kolaudované

Povolené rodinné domky podle obcí
25
20
15

Kopřivnice
Lubina
Vlčovice
Mniší
Závišice

10
5
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

108

2012

2013

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

2007
37
17

2008
22
2
10

54

34

2009
0
0
10
10
20

2010
3
0
9
1
13

2011
3
0
0
22
25

2012
3
0
0
Dokončeny 3
6

2013
8

8

40
35
30

I/58 Příbor - obchvat

25

VVN 110 kV

20

I/48 Rybí - Rychaltice

15

I/58 Příbor - Skotnice

10
5
0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Úřad územního plánování
Úřad územního plánování pracoval v roce 2013 na těchto akcích:
Obec

Druh ÚPD

Kateřinice

Změna č. 1
Zadání
Návrh

Kopřivnice

Změna č. 3
Návrh

Kopřivnice

Změna č. 4
Zadání
Návrh

Petřvald
Skotnice
Štramberk

Závišice

Ženklava

Nový ÚP
Návrh
Změna č. 1
Návrh
Nový ÚP
Upravený
návrh
Zpráva
o uplatňování
Návrh Změny
č. 1
Změna č. 1
Návrh

Činnosti
Projednání zadání
3.6.2013-3.7.2013
Projednání návrhu § 50
4.12.2013-20.1.2014
Projednání návrhu § 50
25.4.2013-4.9.2013
Žádost o posouzení KÚ
9.9.2013
Projednání zadání
13.3.2013-15.4.2013
Projednání návrhu § 50
16.12.2013 - 7.2.2014

Schválení zadání
17.7.2013

Schválení zadání
25.4.2013

Projednávání návrhu s KÚ
Projednání návrhu § 52
25.4.2013-5.6.2013

Vydání/účinnost ÚP
26.11.2013/12.12.2013

Projednání návrhu § 52
28.3.2013-9.5.2013

Vydání/účinnost ÚP
31.7.2013/16.8.2013

Projednání Zprávy
28.2.2013-2.4.2013
Projednání návrhu § 50
8.11.2013-27.12.2013
Projednání návrhu § 50
23.4.2013-12.6.2013
Projednání návrhu § 52
13.11.2013-23.12.2013

Schválení Zprávy
17.4.2013
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Z obcí spadajících územně pod ORP Kopřivnice si pouze Město Příbor pořizuje územně plánovací dokumentace
vlastními silami.
Úřad územního plánování pořizoval v roce 2013 „Územní studii Mošnov Z9“, která je územně plánovacím
podkladem pro rozhodování o umísťování staveb v předmětném území.
Aktualizace
ktualizace Územně analytických podkladů ORP Kopřivnice
Územně analytické podklady pro celé území ORP Kopřivnice, tj. vyhodnocení stavu a vývoje území ve
sledovaných 119 jevech, popis hodnot území, limitů využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení
změn v území, rozbor udržitelného rozvoje území včetně určení problémů k řešení v územně plánovacích
dokumentacích jednotlivých obcí byly v průběhu roku 2013 průběžně aktualizovány podle zjištěných skutečností.
Poznámka: na tomto díle se podílel také Ing. Jiří Tomášek z odboru informatiky.
Počet vyjádření a souhlasů vydaných úřadem územního
ú
plánování
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
124
140
114
259

Rok
2009
2010
2011
2012
2013

Souhlasy s dělením
Kopřivnice, Lubina,
Mniší, Vlčovice,
Závišice
48
59
133
54
64

Celkem
172
183
273
168
323

300
250
200
vyjádření o souladu s ÚP

150

souhlasy s dělením

100
50
0
2009

2010

2011

2012

2013

Oddělení památkové péče
Rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Správní řízení
53
87
93
68
66
33

Souhlasy
50
20
15
12
19
76

Celkem
103
107
108
80
85
109

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

110

100
80
60

správní řízení

40

souhlasy

20
0
2008
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2013

Silniční správní úřad
Rok

Správní řízení

2010
2011
2012
2013

189
194
164
135

Stanovení dopravního
značení
155
155
112
141

Ostatní úkony
110
65
88
22

Celkem
454
414
364
113

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.
části
200
150

Správní řízení
stanovení dopravního značení
zna

100

Správní delikty
50

ostatní úkony

0

2010

2011

2012

2013

Speciální stavební úřad
Rok
2010
2011
2012
2013

Stavební řízení
18
20
23
15

Kolaudační souhlas
16
25
20
6

Ostatní úkony
18
6
11
26

Celkem
52
51
54
58

30
25

Stavební řízení

20

kolaudace

15

ostatní úkony

10
5
0

2010

2011

2012
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MAJETEK MĚSTA
Bytová správa
2010
Počet bytů k 31.12.
Přidělené byty celkem
Výměny bytů
Nově uzavřené smlouvy na dobu
neurčitou
Nově uzavřené smlouvy na dobu
určitou+dodatky
Platební rozkazy
Úhrada poplatků z prodlení
Dluhy na nájemném

2011

2012

2013

počet
počet
počet

990
47
5

879
59
5

878
60
7

počet

58

34

8

počet

760

837

779

počet
39
(Kč)
2 605 055
viz následující graf

49
1 829 257

34
3 291 765

Statistika ubytovny Pod Červeným kamenem v roce 2013:
• noví nájemci:
32 osob
• ukončené nájmy:
27 osob
• ubytovaní turisté a návštěvníci:
397 osob

Správa budov
Statistické údaje
Počet
očet uzavřených nájemních smluv
Počet uzavřených smluv o výpůjčce
Počet krátkodobých smluv- uzavřené i ukončené v daném roce (dny)
Počet
očet ukončených nájemních smluv
Počet prodaných objektů
Počet koupených objektů
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2013
15
1
20
23
1
0

878
53
0
21
747
23
1 789 968

Energetika
Významné činnosti v oblasti energetického hospodářství
•
•
•

realizace centralizovaného nákupu energií pro město a jim zřízené organizace města prostřednictvím
komoditní burzy,
výběr zhotovitele (ESCO firmy) projektu na realizaci energetických opatření metodou EPC (Energy
Performance Contracting),
realizace společného nákupu elektřiny a zemního plynu pro domácnosti města Kopřivnice a ORP.

Technická správa
Základní ukazatele činnosti OTS
Název ukazatele
2013

Počet akcí
Finanční objem
(ks)
(tis. Kč)
V roce 2013 byla v rámci FOMBF provedena
projekční příprava revitalizace bytových domů
č. p. 1369 a 1370 na ulici Pod Bílou horou,
v rámci fondu byla vytvořena rezerva ve výši
13 573,0 tis. Kč určena pro převod do
rozpočtu města pro rok 2014.
49
17 291

Fond modernizace a oprav bytového fondu

Jmenovité akce rozpočtu
Normativ (havarijní stavy a opravy),
opravy včetně oprav
provedených v rámci ekonomické činnosti města
Celkem

235
284

4 991
22 282

Poznámka: mimo výše uvedených ukazatelů oddělení spravovalo normativ komunikace a silniční dopravy
o celkovém objemu 374,6 tis.Kč a normativ výdajů na údržbu mostů a lávek o celkovém objemu 230,5 tis.Kč.
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ZTRÁTY A NÁLEZY
Evidenci a vedení agendy ztrát a nálezů přísluší ze zákona městu (obci), kde byl nález nalezen. Nalezené věci
odevzdávají nálezci na informace městského úřadu. Tam je nález zaevidován, včetně kontaktních údajů nálezce,
protože mu ze zákona přísluší za nalezení věci odměna. Nálezce může své zaevidování do protokolu odmítnout.
O nálezech jsou občané informování na úřední desce a webových stránkách města. Vlastník ztracené věci se
může o ni přihlásit a prokáže-li, že věc patří jemu, je mu tato protokolárně vydána.
V roce 2013 bylo odevzdáno celkem 211 nálezů, 86 z nich se vrátilo svému vlastníkovi.
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MĚSTSKÁ POLICIE KOPŘIVNICE
Oblast personální práce a vzdělávání
Personální stav městské policie se stabilizoval, již šestým rokem je celkový počet strážníků 19 a jedna
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.
Všichni strážníci mají platné osvědčení o splnění odborných předpokladů, vydané Ministerstvem vnitra ČR na
základě splněné zkoušky z odborných znalostí před komisí ministerstva.
V loňském roce úspěšně absolvovalo tuto zkoušku 7 strážníků a tím získali osvědčení o splnění stanovených
odborných předpokladů na období dalších tří let.
Strážníkům městské policie je zajištěn střelecký výcvik v prostorách střelnice v obci Sedlnice.
V roce 2009 byla schválena novelizace zákona O obecní policii č. 553/1991/ Sb., která stanovila, že strážníci,
kteří nemají v době účinnosti zákona středoškolské vzdělání s maturitou, si toto vzdělání musí doplnit do konce
roku 2015. V loňském roce maturitní zkouškou završili své vzdělání dva strážníci. Všichni strážníci, až na jednoho
splnili stanované podmínky dané zákonem, tento strážník ukončí pracovní poměr nejpozději do konce roku 2015.
Věková struktura kolektivu strážníků Městské policie Kopřivnice:
21 – 30 let – 2 strážníci
31 – 40 let – 3 strážníci
41 – 50 let – 11 strážníků
51 – 60 let – 3 strážníci
Věkovou strukturu strážníků z hlediska životních a profesních zkušeností lze považovat za optimální. Průměrný
věk strážníků městské policie dosáhl 44 let, déle než 15 let slouží 12 strážníků.
Materiální a technické zabezpečení městské policie je dostatečné a plně postačuje k zabezpečení jejich úkolů.
V roce 2013 proběhla částečná investice do modernizace kamerového systému městské policie. Došlo k výměně
monitorů jednotlivých kamerových bodů za celoplošnou obrazovku s úhlopříčkou 121 cm, částečné obnově
záznamového zařízení a rozšíření kamerového systému o čtyři kamery, které byly pořízeny v rámci regenerace
sídliště Jih.
V letošním roce plánujeme zřízení kamery, která by nahradila současnou přenosnou kameru s prostoru ulice
Horní a přilehlého okolí.
Rozpočet městské policie

Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč

2011
rozpočet/skutečnost
209,4/396,8
8 780/8 528,6

2012
rozpočet/skutečnost
280/282,5
8 680/8 565

2013
rozpočet/skutečnost
184,3/221,4
8 590/8 442,4

Rozpočet městské policie byl k 31. 12. 2013 čerpán z 98 %, kdy převážnou část rozpočtu tvoří náklady na mzdy
strážníků. Rozpočet na rok 2013 byl koncipován jako vyvážený, přičemž výdaje byly podloženy reálnými
potřebami chodu organizace při dodržení zásady ekonomičnosti.
Vybrané druhy příjmů městské policie
Blokové pokuty
Blokové pokuty na místě nezaplacené

2011
776 ks/127 500 Kč
275 ks/151 400 Kč
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2012
912 ks/140 000 Kč
231 ks/141 900 Kč

2013
239 ks/90 200 Kč
148 ks/125 000 Kč

Dopravní přestupky
Rok
2011
2012
2013

Celkem řešeno
1 958
1 982
2 168

Blokově
484
589
274

Domluvou
1 210
1 159
1 665
2011
22
10
1 134
97
125
117
8
5
123

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
Odtahy

Postoupeno
264
234
2 013
2012
29
4
912
157
99
99
3
1
97

2013
21
10
1 535
76
109
105
4
1
78

V roce 2013 bylo zavedeno v Kopřivnici omezené parkování na vyhrazených parkovištích s parkovacím
kotoučem, kdy městská policie v průběhu dvou měsíců pouze řidiče upozorňovala na změnu dopravního značení.
Tato protiprávní jednání ve statistice uvedená nejsou.

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. Při kontrolní činnosti ve městě
se městská policie zaměřovala na místa, kde se schází problémové skupiny mladých lidí a dále byly prováděny
kontroly vytipovaných míst, kde byl zaznamenán zvýšený pohyb osob nepřizpůsobivých.
Rok
2011
2012
2013

Řešeno celkem
576
572
498

Blokově
147
119
95

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 veř. prostr., skládky, ...)
§ 49 narušení občanského soužití
§ 50 přestupky proti majetku
ostatní
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Domluvou
180
208
134

Postoupeno
249
245
269

2011
54
15

2012
92
37

2013
50
23

276

265

179

52
233
4

40
230
5

43
232
19

Přestupky proti vyhláškám města
Rok
2011
2012
2013

Řešeno celkem
398
451
329

Blokově
77
51
18

Vyhláška 2/2012 místní záležitosti veřejného pořádku:
- pohyb psů
- konzumace alkoholu na veřejném prost.
Ostatní vyhlášky

Domluvou
282
379
280

Postoupeno
39
21
31

2011

2012

2013

145
201
52

125
271
55

72
202
55

Významný podíl na narušování veřejného pořádku představuje nadměrné požívání alkoholických nápojů. Dá se
říci, že prakticky každý přestupek související s narušování nočního klidu či buzením veřejného pohoršení souvisel
s ovlivněním jeho pachatele alkoholem či jinou návykovou látkou.
V roce 2013 řešila městská policie zvýšený počet stížností v době letních prázdnin na chování skupin mládeže,
kde veřejnost poukazovala na jejich nevhodné chování či vandalismus. Městská policie v rámci svých možností
provádí pravidelné kontroly sídlišť, ale vzhledem ke kapacitním možnostem nemůže zajistit trvalý dohled nad
hřišti nebo jinými veřejnými plochami mezi obytnými domy. Otázkou je, zda jsou městští strážníci těmi osobami,
kteří by měli přebírat odpovědnost za výchovu dětí. Slabou stránkou je rovněž nízká ochota veřejnosti
spolupracovat při dokazování konkrétních protiprávních jednání.
Ostatní činnosti
V roce 2013 bylo městskou policií zaevidováno 4 334 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 zjištěné 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

2011
44
42
123
154
120
94
11
2
78
269

2012
5
27
83
161
133
16
12
12
53
298

2013
4
33
77
170
101
20
7
19
21
367

211

171

204

66
113
54

42
101
39

33
85
39

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, sezónní povodně, požáry
…).

117

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 83 těchto písemností,
které nebylo možno doručit běžným způsobem.
Na městskou policii se v roce 2013 obrátilo 3536 občanů města 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 2013 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 …)
Pult centralizované ochrany
Městská policie na základě koncesní listiny provozuje pult centralizované ochrany od roku 1993. V roce 2013 bylo
na pult centralizované ochrany napojeno 71 objektů. Z toho je 37 objektů města (ZŠ, MŠ, střediska sociálních
služeb, KTK ...).
V roce 2013 byl zmodernizován pult centralizované ochrany, kdy v rámci pořízení byly na toto zařízení převedeny
všechny objekty města a v průběhu roku se postupně napojovaly objekty ze soukromé sféry.
Spolupráce s Policií ČR
Spolupráce s Policií ČR je na velmi dobré úrovni. Dochází k pravidelným setkáním s vedením Policie ČR a
s vedením městské policie. Aktuální problémy a úkoly se řeší neprodleně.
V roce 2013 bylo celkem 146 případů, při nichž spolupracovala městská policie s Policií ČR. Podezření ze
spáchání trestného činu bylo na P ČR předáno v 49 případech, zajištěno 10 pachatelů trestného činu, zadrženy 4
hledané osoby.
V průběhu loňského roku nebylo podáno žádné trestní oznámení na strážníky pro výkon jejich pravomocí.
Jednotlivé stížnosti na konání strážníků byly vedením městské policie projednávány. Ve většině případů byla
obvinění vyhodnocena jako neoprávněná, jednotlivé případy byly řešeny v rámci osobního hodnocení.
Zhodnocení roku 2012
Rok 2013 nebyl z dlouhodobého pohledu nijak výjimečný. Je samozřejmé, že ekonomická situace ve státě a ve
městě se projevuje i na činnost městské policie. Na jedné straně se dá říci, že zhoršení ekonomické situace se
pozitivně projevuje v tom, že naši zaměstnanci si podstatně více váží své práce. Na druhé straně se dá očekávat,
že další zhoršování ekonomické situace se zřejmě projeví na zvýšení počtu „problémových“ občanů a zvýšení
počtu řešených problémů spáchaných pod vlivem alkoholu. Zřetelným a dlouhodobým trendem se stává
zvyšování agresivity některých občanů (bezdomovců), zejména pak agresivity skupin sociálně nepřizpůsobivých
občanů. Na té se podílí i naprostá nemožnost efektivního postihu těchto osob ze strany strážníků.
Trvalou snahou městské policie je spolupráce s občany a maximální otevřenost, včetně poskytování informací.
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.

118

Přehled činnosti v dopravě za rok 2011 - 2013
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Přestupky - veřejný pořádek 2011 - 2013

500
451
450
398
400

350

329

300

276

265

250

233

200

230

179

150

100
52
37

50

40

43

23

15
0
§30

§46/2

§47

119

§49

§50

232

2011
2012
2013

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.
V loňském roce byl útulek rozšířen o čtyři kotce (přestěhování služebních kotců z ulice Česká 318), byly
dokončeny opravy výběhu pro psy.
Výrazných úspor bylo dosaženo v oblasti nákupu krmiva, kdy jednotlivci i firmy se podělili o téměř celkové
náklady.
V roce 2013 se opět podařilo provozovat útulek s nulovými náklady pro město Kopřivnice.

Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč

2011
rozpočet/skutečnost
330/406,9
520/509,5

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

2012
rozpočet/skutečnost
310/419
520/455

2011
194
81
46
16
14
10
27
76
90

120

2012
220
103
40
14
16
17
30
50
81

2013
rozpočet/skutečnost
360,3/433,1
510,0/433,1

2013
219
98
39
14
17
12
37
92
106

AKCE V RÁMCI MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
Akce konané v Kopřivnici
Datum
Akce
26.5.-1.6.2013 Žáci z Matthes-Enderlein-Gymnasia z německého partnerského města Zwönitz navštívili v rámci
výměnného pobytu se ZŠ Alšovu Kopřivnici.
Akce je volným pokračováním výměnných pobytů žáků z Kopřivnice - Trappes - Zwönitz v letech 20002002. Další výměny probíhají již pouze mezi Kopřivnicí a Zwönitz. Kopřivnici navštívilo 15 dětí z MatthesEnderlein-Gymnasia a 2 učitelky. Žáci společně absolvovali vyučování ve škole - hodiny AJ a HV. Dále pro
ně byly připraveny seznamovací aktivity, společné hry a také přespání jedné noci v tělocvičně školy. Byli
přijati starostou města na městském úřadě. Absolvovali bohatý kulturně sportovní program - navštívili
Technické muzeum v Kopřivnici, měli exkurzi ve výrobně štramberských uší ve Štramberku, navštívili
lanové centrum Tarzánie, Pustevny, Olomouc, projeli se na raftech po Mlýnském potoku, navštívili
aquapark, zúčastnili se bodypaintingu na Fojtství, navštívili Skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, …
Hlavním cílem těchto výměn je rozvoj komunikačních dovedností, poznání jiné kultury, vzájemné
pochopení a vytváření nových přátelských vztahů.
13.-15.9.2013 Taneční skupina FATIDANSE z francouzského partnerského města Trappes se zúčastnila akce Tancem
kolem světa, kterou pořádalo TS Relax.
Kopřivnici navštívilo 8 tanečnic a 2 členky družební komise z Trappes. Tanečnice vystupovaly na přehlídce,
zúčastnily se průvodu městem, navštívily Bezručovu vyhlídku, Muzeum klobouků v Novém Jičíně,
Štramberk a setkaly se se starostou města Kopřivnice. Tanečnice z Trappes se také zúčastnily kulturněspolečenské akce v Lubině, kde vystupovaly. Po celou dobu pobytu FATIDANSE v Kopřivnici je
doprovázely tanečnice z TS Relax, které byly i jejich hostitelkami. Proběhla výměna informace z taneční
oblasti, projednány další možnosti výměn a navázána přátelství.
19.-22.9.2013 11. ročník „Běhu rodným krajem Emila Zátopka“.
Běhu se zúčastnili běžci z partnerských měst Kopřivnice: francouzského Trappes, polského Myszkowa
a německého Zwönitz.
Návštěvy se zúčastnili i zástupci družební komise z Trappes s nimiž proběhlo jednání o možnostech
spolupráce v letech 2014-2015. Pro běžce i doprovod byl připraven sportovní program (návštěva
skautského centra Vanaivan v Kopřivnici, Pusteven, bowlingu) i kulturně poznávací program (návštěva
Skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, Štramberku, rodného domu Sigmunda Freuda v Příboře,… setkání
s paní Danou Zátopkovou).

Akce konané v partnerských městech
Datum
8.-10.6.2013

Akce
XXXIV. ročník Biegu Pieciu Stawów im. Zdzisława Burdy v polském partnerském městě Myszkowie.
Běhu se zúčastnilo 5 běžců z Atletického klubu Emila Zátopka. V silné konkurenci 171 závodníků obsadili
čtyři medailová místa. Pátý člen výpravy byl čtvrtý.
13.7.2013
Hasičská soutěž v Háji u Turčianských Teplíc (Slovensko).
Této soutěže se zúčastňuje SDH Lubina II. pravidelně a DHZ Háj se pravidelně zúčastňuje akcí pořádaných
SDH Lubina II. Spolupráce mezi výše uvedenými trvá více než 35 let (výměna zkušeností, vzájemná účast
na soutěžích,…).
12.-15.10.2013 Na EKIDEN maratón byla pozvána francouzským partnerským městem Trappes 8členná skupina
z Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice.
EKIDEN maratón je štafetový běh v délce maratónu rozdělený na 6 úseků. Naši běžci postavili 2 čtyřčlenné
štafety (někteří běželi 2 úseky) - mužskou (zvítězila) a smíšenou (umístila se na 3. místě). Celkem
startovalo 65 týmů.
Francouzští přátelé pro naše běžce připravili i zajímavý doprovodný program - návštěvu lanového centra,
Paříže,… projížďku po řece Seině, Versailles.
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