VYHODNOCENÍ KONCEPCE PODPORY SPORTU MĚSTA KOPŘIVNICE
DO ROKU 2022
ÚVOD
Město Kopřivnice bylo vždy spojováno se sportem, který patří k prioritám města. Z toho
důvodu se snaží, aby jeho obyvatelé měli co nejvíce možností k trávení volného času
pohybovými aktivitami na sportovištích vyhovujících současným trendům a potřebám nejen
sportovních klubů, ale i veřejnosti. Cílem koncepce schválené zastupitelstvem města
Kopřivnice dne 7. 3. 2013 je:
-

podporovat sportovní aktivity ve městě včetně místních částí,

-

občanům maximálně zpřístupnit sport ve všech formách,

-

mládež orientovat na vhodné využití volného času a tím předcházet negativním
společenským jevům.

Jednotlivé priority a prioritní oblasti jsou v koncepci stanovené pod bodem č. 5.
Vyhodnocení je zpracované k 13. 6. 2016.

PRIORITY A PRIORITNÍ OBLASTI stanovené v koncepci
Hlavní prioritou města je
-

vytvářet nabídku ke sportovnímu a rekreačnímu vyžití

-

finančně podporovat vybrané cílové skupiny a aktivity (především sportovní výchovu
a vyžití dětí a mládeže)

-

pečovat o majetek, který je v jeho vlastnictví, udržovat jej, zvelebovat a efektivně
využívat

1. Volnočasové aktivity dětí, mládeže a ostatních obyvatel města
2. Výkonnostní sport
3. Prioritní a preferované sporty
4. Tradiční sportovní akce a akce mimořádného významu pro Kopřivnici
5. Růst úrovně spokojenosti obyvatel se službami města (informovanost, sportovní
komise, spolupráce se sportovní veřejnosti, spolupráce se školami)
6. Sportovní infrastruktura
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5.1. Volnočasové aktivity dětí, mládeže a ostatních obyvatel města
Pojem: Sport pro všechny, organizovaný i neorganizovaný sport a sportovní volnočasové
aktivity, které cíleně nesměřují k soutěžní činnosti.
Zásadní význam: Naplňování myšlenek zdravého životního stylu, sociálního kontaktu,
smysluplného trávení volného času, seberealizace, aktivního odpočinku.
Cíl podpory: Cílem podpory jsou kvalitní a cenově dostupné možnosti pro všechny věkové
kategorie s co největším zapojením veřejnosti, výchova ke zdravému životnímu stylu a
zdravým pohybovým návykům.

5.1.1 Priorita 1: Zvýšení zapojení co nejširší veřejnosti včetně handicapovaných
Opatření:
5.1.1.1 zpřístupnění stávajících a vybudování nových sportovišť
5.1.1.2 podpora propagace, činnosti a vedoucích (dobrovolníků, animátorů, správců)
5.1.1.3 finanční podpora formou dotace cílových skupin
Vyhodnocení:
5.1.1.1 V posuzovaném období bylo vybudovano discgolfové hřiště v Kopřivnici (otevřeno v r.
2014), školní hřiště u ZŠ Emila Zátopka (otevřeno v r. 2015) a ZŠ Alšova (otevřeno v r. 2013) a
v místní části Mniší víceúčelové hřiště (otevřeno v r. 2014). Díky těmto novým sportovištím
má i neorganizovaná veřejnost možnost využít svůj volný čas pro sportovní nenáročné
činnosti.
5.1.1.2 Finanční podpora je realizována formou dotací z dotačního programu na podporu
mládeže, tělovýchovy a sportu. Dále s kluby probíhá úzká spolupráce při propagaci činnosti
klubu např. každý klub má možnost v Kopřivnických novinách zveřejnit během roku zdarma
články v celkové hodnotě 1.000 Kč na klub. Na nově vybudovaných školních hřištích byly
zřízené pozice správců (např. ZŠ dr. M. Horákové, ZŠ Alšova, ZŠ E. Zátopka, dětská hřiště u
MŠ).
5.1.1.3 Město Kopřivnice v souladu se zákony vyhlašuje každý rok dotační program na
podporu mládeže, tělovýchovy a sportu. Účel, na který mohou být peněžní prostředky
poskytnuty, se každý rok upravuje na základě jednání s potencionálními příjemci dotace.
Úkol je plněn.

5.1.2. Priorita 2: Zvýšení kvality tělovýchovy na školách
Opatření:
5.1.2.1 vybudování nových a zvýšení využití stávajících volných sportovních kapacit ve
školských zařízeních, spolupráce se sportovními kluby
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5.1.2.2 zvýšení zapojení dětí do pohybových aktivit
5.1.2.3 podpora akcí pořádaných ŠSK
Vyhodnocení:
5.1.2.1 Z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko byl realizován projekt
,,Rekonstrukce školního hřiště ZŠ E. Zátopka“. V roce 2013 bylo otevřeno školní hřiště ZŠ
Alšova. Cílem projektů bylo zvýšení kvality školních hřišť pro zlepšení podmínek výuky
tělesné výchovy žáků a jeho zpřístupnění dalším uživatelům, jako jsou sportovní kluby,
spolky, žáci okolních mateřských škol i veřejnosti. Mimo školní vyučování jsou sportovní
plochy využívané sportovními kluby a veřejností včetně víkendů.
5.1.2.2 Školy v rámci své činnosti nabízely svým žákům sportovní hry jako nepovinný
předmět a kroužky zaměřené na sportovní činnost. Dále pořádaly plavecké výcviky a lyžařské
kurzy.
5.1.2.3 Město Kopřivnice přispívalo formou dotace, nebo navýšením příspěvku na provoz
školám na jejich tradiční akce. Dále na akce poskytovalo věcné dary z projektu Zdravé město.
Úkol je plněn.

5.2. Výkonnostní sport
Pojem: Je kontinuální sportovní činnost, která směřuje k dosahování co nejlepších výkonů
a výsledků. Má soutěžní charakter.
Zásadní význam: Významný výchovný prostředek, socializační faktor, důležitý prvek
v harmonickém a zdravém vývoji mladého člověka.
Cíl podpory: Smysluplné trávení volného času s předpokladem sportovního růstu, výchova
sportovní reprezentace města.
5.2.1 Priorita 1: Podpora sportovních oddílů pracujících s mládeži
Opatření:
5.2.1.1 podpora klubů formou dotace, která jim zajistí základní zázemí pro sportovní činnost
5.2.1.2 finanční podpora trenérské činnosti
Vyhodnocení:
5.2.1.1 Město Kopřivnice vyhlásilo v posuzovaném období každý rok dotační program,
v rámci kterého si kluby mohly požádat o dotaci na nájmy a energie a provozní náklady
spojené se soustavnou a pravidelnou činnosti dětí a mládeže. Účely v dotačním programu
byly vyhlášené takto:
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Pro rok 2013:
- Dotace na nájmy a služby s nájmem spojené nebo energetické náklady (v případě
provozování vlastního zařízení nebo zařízení v dlouhodobém pronájmu) spojené s činností
mládeže do 21 let.
- Dotace na činnost (pro výpočet byl použitý počet mládeže do 21 let)
Pro rok 2014:
- Dotace na nájmy a služby s nájmem spojené nebo energetické náklady (v případě
provozování vlastního zařízení nebo zařízení v dlouhodobém pronájmu) spojené s činností
pro děti a mládež do 21 let a částečně pro dospělé.
- Dotace na činnost. (pro výpočet byl použitý počet mládeže do 21 let)
Pro rok 2015:
- Dotace na nájmy a služby s nájmem spojené nebo energetické náklady (v případě
provozování vlastního zařízení nebo zařízení v dlouhodobém pronájmu) spojené s činností
pro děti a mládež do 26 let (ročník 1990 a mladší) a částečně pro dospělé.
- Dotace na činnost. (pro výpočet byl použitý počet mládeže do 26 let)
5.2.1.2 V rámci dotačního programu na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu mohly kluby
čerpat dotaci na trenéry, kteří mají platnou licencí v daném sportu a jsou v daném roce
aktivně zapojení do tréninkové činnosti klubu.
Úkol je plněn.

5.2.2 Priorita 2: Zajištění zázemí pro výkonnostní sport
Opatření:
5.2.2.1 správa a údržba sportovišť
5.2.2.2 rekonstrukce sportovních zařízení
5.2.2.3 spolupráce se školami, podpora činnosti sportovních tříd
Vyhodnocení:
5.2.2.1 Správu a údržbu sportovišť zajišťuje ve spolupráci s městem příspěvková organizace
Správa sportovišť Kopřivnice. Během celého posuzovaného období probíhaly na sportovištích
kromě základní údržby i menší opravy. Na všech areálech byl zajištěn provoz bez větších
komplikací.
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Přehled poskytnutých příspěvků na provoz od zřizovatele:
Rok

Příspěvek v tis. Kč

z toho příspěvek na provoz v tis Kč

2013

14 647,4

14 047,4

2014

14 000

14 000

2015

15 430

14 612,2

5.2.2.2 Na zimním stadionu byla opravena střešní krytina nad objekty tělocvičen a kluboven.
Na hřišti v Lubině byla provedená oprava vybavení šaten, byly nainstalovány nové střídačky
a časomíra. V roce 2014 proběhla modernizace krytého bazénu. Ke stávajícímu objektu byla
přistavena relaxační část, kde byla vybudována nová parní lázeň, vířivka, aroma potírna,
odpočívárna, sociální zařízení a sprchy. V rámci EPC projektů byla realizována rekonstrukce
kotelny výměnou plynových kotlů za kondenzační a úprava vzduchotechniky. Dále byl na
krytém bazénu instalován nový odbavovací systém. Proběhla i kompletní rekonstrukce
chlazení ledové plochy a rozvodů chladiva.
5.2.2.3 ZŠ dr. M. Horákové zajišťuje již několik let aktivní činnost v oblasti plaveckých sportů.
Rozšířená výuka plavání je pro dětí od 1 třídy až po 9 třídu. Město Kopřivnice v rámci
vyhlášeného dotačního programu přispívá škole na nájem krytého bazénu.
Úkol je plněn.

5.3. Prioritní a preferované sporty
Pojem: Prioritní a preferované sporty mají soutěžní charakter a reprezentují město
Kopřivnice. Důraz je kladen na úspěch, členskou základnu, systematickou výchovu. Prioritní
sporty jsou vyšší formou preferovaných sportů.
Zásadní význam: Zdroj zábavy pro širokou veřejnost (fandovství), významný prostředek
účinné reklamy města Kopřivnice a důležitý motivační prvek pro sportování dětí a mládeže
(vzory, idoly).
Cíl podpory: Vytvořit vhodné technické zázemí sportovcům pro kvalitní přípravu a finanční
zázemí klubům. Umožnit široké veřejnosti bavit se sportem.

5.3.1 Priorita 1: Podpora sportovních klubů
Opatření:
5.3.1.1 podpora klubů formou dotace, která jim zajistí základní zázemí pro sportovní činnost
5.3.1.2 finanční podpora trenérské činnosti
Vyhodnocení:
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5.3.1.1 a 5.3.1.2 Klub házené Kopřivnice v roce 2013, 2014, 2015, 2016 obdržel individuální
dotaci na ligu mužů. Z této dotace klub mohl hradit i odměnu trenérům. V roce 2015 obdržel
dotaci Hockey club Kopřivnice na mimořádnou činnost klubu včetně reprezentace v II. lize
v ledním hokeji mužů. U tohoto klubu byly smlouvou stanoveny účely, na které mohla být
dotace použitá (finanční podpora trenérské činnosti nemohla být hrazena z dotace).
Přehled poskytnutých dotací ve výše zmíněné oblasti:
Rok (ve kterém byla poskytnutá dotace) / Název klubů
termín pro čerpání dotace

Výše dotace

2013 / 01.01.2013 – 31.12.2013

Klub házené Kopřivnice

650.000 Kč

2014 / 01.01.2014 – 31.12.2014

Klub házené Kopřivnice

650.000 Kč

2015 / 01.01.2015 – 31.12.2015

Klub házené Kopřivnice

650.000 Kč

2015 / 01.08.2015 – 31.12.2015

Hockey club Kopřivnice

350.000 Kč

2016 / 01.01.2016 – 31.12.2016

Klub házené Kopřivnice

650.000 Kč

2016 / 01.08.2016 – 31.03.2017

Hockey club Kopřivnice

1,000.000 Kč

Úkol je plněn.

5.3.2 Priorita 2: Zajištění zázemí pro výkonnostní sport
Opatření:
5.3.2.1 správa a údržba sportovišť, splnění parametrů sportovišť pro sportovní reprezentaci
5.3.2.2 rekonstrukce sportovních zařízení
Vyhodnocení: Klub házené Kopřivnice má zázemí na ZŠ Emila Zátopka. Škola je příspěvkovou
organizací města a získává na provoz školy (včetně sportovní haly) příspěvek z rozpočtu
města. Hockey club Kopřivnice má zázemí na zimním stadionu, kde v minulém roce proběhla
kompletní rekonstrukce chlazení a byla zakoupená nová časomíra.
Úkol je plněn.

5.4 Tradiční sportovní akce a akce mimořádného významu pro Kopřivnici
Pojem: Sportovní akce, které přispívají k propagaci města a klubů, mají tradici a perspektivu
nebo mají mimořádný význam pro uchování tradice a odkazu významných rodáků.
Zásadní význam: Zdroj zábavy pro širokou veřejnost, významný prostředek účinné reklamy
města Kopřivnice a zachování tradic.
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Cíl podpory: Vytvoření vhodného zázemí pro pořádání sportovních akcí (finanční
i technické).

5.4.1 Priorita 1: Podpora sportovních akcí
Opatření:
5.4.1.1 Pořádání sportovních akcí ze strany města
5.4.1.2 Podpora klubů pořádající sportovní akce
5.4.1.3 Oceňování sportovních výkonů a práce sportovních pracovníků
Vyhodnocení:
5.4.1.1 Město Kopřivnice každým rokem pořádalo Běh rodným krajem Emila Zátopka. Celý
projekt je věnován odkazu slavného atleta, kopřivnického rodáka Emila Zátopka. Součástí
hlavního závodu byly i doprovodné akce: Běh dětí Kopřivnicí a Lidový běh. Město dále
spolupracovalo na akcích Zátopková pětka a Zátopková desítka, Minizátopek. Další akce
pořádala Správa sportovišť Kopřivnice ve spolupráci se sportovními kluby.
5.4.1.2 Kluby žádaly o dotaci z dotačního programu na podporu mládeže, tělovýchovy a
sportu, kde jedním z účelu byla dotace na akce. Přehled podpořených akcí za rok 2013, 2014
a 2015 viz příloha.
5.4.1.3 Město pravidelně každý rok na jaře oceňovalo Nejlepší sportovce roku města
Kopřivnice. Mezi oceněnými byli jednotlivci, družstva, trenéři, organizační pracovní a
sportovní hvězdy.
Úkol je plněn.

5.5 Růst úrovně spokojenosti obyvatel se službami města
Pojem: Zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů v oblasti sportu, spolupráce města a
sportovní komise a zúčastněných subjektů, pomoc při získávání finančních zdrojů mimo
město, cílený marketing zaměřený na místní občany a na turisty
Zásadní význam: Účast veřejnosti na rozvoji sportu a na jeho využití, propagace města
Kopřivnice v oblasti cestovního ruchu, využití potenciálu sportovišť
Cíl podpory: Zvýšení využití sportovišť, spokojený občan

5.5.1 Priorita 1: Zvýšení informovanosti
Opatření:
5.5.1.1 Výroční zprávy o stavu sportu
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5.5.1.2 Využití městských médií a internetu
Vyhodnocení:
5.5.1.1 Oddělení školství, kultury a sportu v roce 2013, 2014 a 2015 předložilo radě města
výroční zprávu o stavu sportu. Rada města tyto zprávy vzala na vědomí a následně byly
zveřejněné na internetových stránkách města.
5.5.1.2 Občané byli informování o sportovním dění ve městě prostřednictvím internetových
stránek města a Správy sportovišť Kopřivnice, Kopřivnických novin, Kabelové televize
Kopřivnice a místním rozhlasem. Na vybraných sportovištích byl zahájen prodej
Kopřivnických novin.
Úkol je plněn.

5.5.2 Priorita 2: Marketing zacílený na občana a na turistu
Opatření:
5.5.2.1 Průzkumy, setkávání, dotazníková šetření
5.5.2.2 Cílené nabídky, slevové akce, balíčky, rodinné akce a vstupenky
5.5.2.3 On-lin systém objednávání, čipové karty
Vyhodnocení:
5.5.2.1 Firma Augur Consulting dělala průzkum veřejného mínění. Část otázek byla zaměřená
na sportovní oblast.
5.5.2.2 Občané mají možnost za služby na sportovištích platit poukázkami pro volný čas od
firmy Sodexo. Dále pro uplatnění slevy lze na některých sportovištích použít Senior Pas nebo
Beskydy Card. Některé firmy ve spolupráci se SpSK nabízejí svým zaměstnancům benefity
umožňující zvýhodněné vstupy na sportoviště.
5.5.2.3 Byl zaveden on-line rezervační systém sportovišť, který spravuje Správa sportovišť
Kopřivnice. Dále byly zavedeny platební terminály. Nejvíce je tato služba využitá na krytém
bazéně.
Úkol je plněn.

5.5.3 Priorita 3: Rozšiřování nefinančních služeb
Opatření:
5.5.3.1 Rozšíření půjčoven sportovních nářadí
5.5.3.2 Zkvalitnění a rozšíření služeb jako úschoven kol, sportovního nářadí a osobních věcí
8

5.5.3.3 Zainteresovanost sportovních klubů na nabídce kurzů pro veřejnost
5.5.3.4 Rozšiřování služeb občerstvení z oblasti zdravé výživy, výchova a osvěta

5.5.3.1 . Na většině sportovištích včetně školních hřišť lze vypůjčit sportovní nářadí pro
sporty, které lze v areálu provozovat.
Půjčování na sportovních areálech
Krytý bazén

plavací desky, prostěradla a ručníky do
sauny, disky na discgolf, plavecké pomůcky

Koupaliště

míče a síť na volejbal a beachvolejbal, míče a
rakety na tenis a stolní tenis, míč a branky na
minikopanou, pétanque, lehátka, slunečníky
disky na discgolf

Zimní stadion

brusle, základní hokejová výstroj, dresy
hokejové, rakety a míčky na badminton, míč
a síť na volejbal a nohejbal, míč a branky na
minikopanou

Areál volejbalu

míč a síť na volejbal a nohejbal, tenisové
rakety a míče, gril zahradní

Letní stadion

míč a dresy na fotbal

Areál Vlčovice

míč fotbal

Areál Lubina

míč na fotbal, míč a síť na volejbal

Lyžařský areál

vybavení pro servis lyží, gril zahradní

5.5.3.2 Na krytém bazénu a koupališti byly zřízeny úschovny cenností.
5.5.3.3 Největší nabídka kurzů je na krytém bazéně (např. plavání kojenců a batolat, plavání
ve vaničkách pro dětí od 3 měsíců, plavání pro seniory a dospělé), kterou zajišťuje Sportovní
klub Kopřivnice a na zimním stadionu Figure Skating club pořádal školu bruslení.
5.5.3.4 Před 3 roky mateřské školy zahájily projekt na zkvalitnění zdravé výživy. V roce 2015
vstoupila v platnost novela školského zákona omezující prodej nezdravých potravin ve
školách. K tomuto zákonu ale ještě není schválena vyhláška. I přesto některé školy omezily
prodej nezdravých potravin v bufetech a zrušily provoz automatů na nezdravé potraviny. Ve
městě byla zahájena aktivita rodičů, která směřuje ke zvýšení kvality stravování. Město
začalo s touto skupinkou spolupracovat. V neposlední řádě město vtahuje do vlastní aktivity
také školské zařízení k plnění zdravotního plánu. Na základě zdravotního plánu byly na všech
školách zřízené pozice koordinátorů zdravotních plánu.
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Úkol je plněn.

5. 6. Sportovní infrastruktura
Pojem: Sportoviště na území města Kopřivnice včetně veřejných hřišť. Tato sportoviště jsou
v různém technickém stavu, vesměs ale neodpovídají aktuálním nárokům sportovních klubů
a moderním trendům.
Zásadní význam: Sportoviště jsou využívána kluby, školami a veřejností k organizovaným i
neorganizovaným sportovním aktivitám. Míra využitelnosti sportovišť je daná jejich
kapacitou a technických stavem. Kapacita je relativně dostačující. Technický stav je ovšem
v řadě případů nevyhovující a v současné době je hlavním limitujícím faktorem využitelnosti
sportovišť.
Cíl podpory: Technicky, hygienicky a uživatelsky vyhovující sportoviště

5.6.1 Priorita 1: Movitý majetek
Opatření:
5.6.1.1 Postupná obnova a dovybavení

Vyhodnocení:
5.6.1.1 Na hřišti v Lubině bylo vybudované nové dětské hřiště. Postupně jsou herní prvky na
hřištích opravovány Správou sportovišť Kopřivnice. Dále byla na zimní stadion zakoupena
nová časomíra a do tělocvičny (gymnastického sálu) nová gymnastická podlaha, krytý bazén
byl dovybaven relaxačními prvky.
Město pořídilo do majetku města např. podlahu tatami, blok moduly pro atletiku, časomíra
pro hasičský sport, a následně majetek vypůjčilo klubům na základě smlouvy o výpůjčce.
Úkol je plněn.

5.6.2 Priorita 2: Nemovitý majetek a stavby
Opatření:
5.6.2.1 Dostatečná údržba
5.6.2.2 Zefektivnění využitelnosti sportovišť, a to jak mapováním aktuálního využívání
sportovišť, tak postupnou rekonstrukcí sportovních zařízení
5.6.2.3 Postupná modernizace sportovišť na technicky, bezpečnostně a uživatelsky vyhovující
s prioritou dle průzkumů
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5.6.2.4 Opatření k zabezpečení úspor energií a snížení nákladů k provozování
5.6.2.5 Usilování o využití dotačních zdrojů

Vyhodnocení:
5.6.2.1 Správa sportovišť zajistila základní údržbu sportovišť.
5.6.2.2 Návštěvnost je pravidelně SpSK sledována a vyhodnocována. Návštěvnost na
sportovištích neklesá.
Název sportoviště

Počet návštěvníků
v roce 2015

Počet návštěvníků
v roce 2014

Počet návštěvníků
v roce 2013

160 000

150 000

160 000

Krytý bazén

47 903 + kurzy,
sport. klub

77 106

80 888

Letní stadion

50 000

40 000

40 000

Volejbalový areál

3 500

3 500

1 500

Letní koupaliště

27 908

14 092

27 627

Lyžařský areál

4 600

4 279

4 561

Hřiště Lubina

4 500

4 500

3 800

Hřiště Vlčovice

4 500

4 500

4 500

Zimní stadion

5.6.2.3 Město Kopřivnice postupně modernizovalo jednotlivé sportoviště. Největší
modernizace byla na krytém bazénu (přístavba relaxační části) a na zimním stadionu
(kompletní rekonstrukce chlazení). Na ostatních sportovištích docházelo jen k základním
úpravám a opravám.
5.6.2.4 Na krytém bazénu byla realizována rekonstrukce kotelny výměnou plynových kotlů za
kondenzační a úpravy vzduchotechniky, které by měly přinést úspory ve spotřebě tepla. Na
zimním stadionu mezi úsporné opatření patří např. automatická regulace vytápění
jednotlivých topných větví, zpětné využití vody z tavení ledové tříště k úpravě ledové plochy,
automatizace řízení chodu strojovny chlazení, na koupališti byla instalovaná nová úsporná
cirkulační čerpadla s menší spotřebou elektrické energie.
5.6.2.5 Odbor rozvoje města sledoval možnosti využití dotačních zdrojů z EU a MŠMT.
Z dotace bylo vybudovano minihřiště s umělým povrchem v Mniší, relaxační část krytého
bazénu, modernizace chlazení na zimním stadionu.
Úkol je plněn.
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5.6.3 Priorita 3: Spolupráce se soukromým sektorem
Opatření:
5.6.3.1 Optimalizace provozu a správy sportovišť ve spolupráci se soukromým sektorem
5.6.3.2 Investiční spoluúčasti

5.6.3.1 Proběhlo jednání se soukromým subjektem o možnosti provozování lyžařského
areálu a zimního stadionu.
5.6.3.2 Firma Brose se v roce 2014 podílela částkou 137 tis. na vybudování dětského hřiště
v Lubině.
Úkol je plněn.
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