Výroční zpráva o stavu sportu v Kopřivnici
za rok 2019

Zpracoval Odbor školství kultury a sportu
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1. Úvod
1.1 Legislativa
Obce dle zákona č. 115/2001 Sb. O podpoře sportu mají ve své samostatné působnosti
vytvářet podmínky pro sport, zejména zabezpečit rozvoj sportu pro všechny, zejména
pro mládež, přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, zajistit
výstavbu, rekonstrukci, udržování a provozování svých sportovních zařízení
a poskytnout je pro sportovní činnost občanů. Dále mají obce ve své působnosti
kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení a zabezpečit finanční podporu
sportu ze svého rozpočtu. V roce 2016 byla realizována úprava legislativy, podle které
musí každá obec zpracovat v samostatné působnosti pro své území Plán rozvoje sportu
v obci. Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení oblastí
podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření
k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce nebo kraje. Součástí plánu
je také určení prostředků z rozpočtu obce nebo kraje, které jsou nezbytné k naplnění
plánu.
V Kopřivnici byla již před zahájením platnosti zákona vypracována Koncepce podpory
sportu města Kopřivnice (dále jen Koncepce). Podle metodické informace publikované
16. dubna 2018 na stránkách MŠMT (http://sdv.msmt.cz/file/46654/) splňuje Koncepce
všechny požadované náležitosti. Koncepce byla v loňském roce aktualizována
a schválena v zastupitelstvu města. Dokument je umístěn na webu města. Koncepce
sportu definuje vizi, prioritní oblasti a priority podpory města.
Koncepce podpory sportu a volnočasových aktivit města Kopřivnice 2020-2025
(http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/koncepce_podpory_sportu2020-2025.pdf).

1.2 Národní sportovní agentura
Začátkem letošního roku začala fungovat Národní sportovní agentura pod vedením
předsedy a vládního zmocněnce pro sport Milana Hniličky. Národní sportovní
agentura je ústřední správní úřad ve věcech podpory sportu, turistiky a sportovní
reprezentace státu se sídlem v Praze. Působnost agentury je vymezena zákonem
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. Během roku 2020 administruje výzvy pro podporu
sportu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, od roku 2021 tuto administraci plně
převezme Národní sportovní agentura. Národní sportovní agentura zřizuje jako poradní
orgán předsedy agentury Národní radu pro sport. Rada má nejméně 15 členů, které
jmenuje předseda agentury. Předsedou rady je předseda agentury.
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1.3 Koncepce podpory sportu města Kopřivnice do roku 2025
V roce 2019 byla ve městě obnovena Sportovní a volnočasová komise rady města.
Komise je jedenáctičlenná, mimo sportovní a volnočasové kluby (9 zástupců), v ní má
politické zastoupení také jeden zástupce koaličních stran a jeden zástupce opozice.
V loňském roce byla díky činnosti komise také výrazně přepracována koncepce podpory
sportu a dotační program (zejm. dotace na činnost).
Koncepce podpory sportu města Kopřivnice vychází ze Strategického plánu rozvoje
města Kopřivnice. Koncepce definuje základní oblasti sportu a prostředky podpory
sportu ve městě. Doporučit pořadí realizace jednotlivých investic do sportovních areálu
je vzhledem k jejich stáří a technickému stavu velmi obtížné.
Sportovní a volnočasová komise rady města v souladu se strategickým plánem města
a průzkumy veřejného mínění AUGUR (poslední průzkum je z roku 2018) navrhuje
realizaci zejména těchto investic:

1.3.1 Prioritní investice ve sportu
-

Modernizace koupaliště
Rekonstrukce zázemí Zimního stadionu včetně tělocvičen
Rekonstrukce tribuny a zázemí Letního stadionu
Výstavba víceúčelového hřiště v Lubině
Posílení parkovacích ploch u krytého bazénu, letního stadionu a zimního stadionu
Modernizace lyžařského areálu

Sportovní a volnočasová komise rady města dále doporučuje zabývat se projektem
výstavby nové víceúčelové sportovní haly a zahájit jednání o areálech ve společném
vlastnictví více subjektů (tenisový areál, zimní stadion).

1.3.2 Prioritní oblasti podpory sportu
Současně s investicemi do sportovní infrastruktury jsou definovány koncepcí sportu
oblasti priorit sportu:
-

Volnočasové aktivity dětí, mládeže a ostatních obyvatel města
Výkonnostní sport
Prioritní a preferované sporty
Tradiční sportovní akce a akce mimořádného významu pro Kopřivnici
Růst úrovně spokojenosti obyvatel se službami města
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2. Organizace v oblasti sportu
Na území města mají občané možnost využívat k trávení volného času
a výkonnostnímu sportu sportoviště, které spravují tyto subjekty:
Správa sportovišť Kopřivnice, p.o.
školská zařízení
soukromoprávní subjekty
sportovní kluby, které mají majetek města svěřený na základě nájemní smlouvy nebo
smlouvy o výpůjčce (jedná se o Tenisový klub Kopřivnice, Tenisový club Vlčovice,
TJ Start Kopřivnice, Pionýr Kopřivnice a Junák Kopřivnice - středisko Vanaivan)
Dále tyto subjekty nabízejí občanům širokou nabídku sportovních aktivit a akcí.

2.1. Tělovýchovné zapsané spolky na území Kopřivnice
V Kopřivnici a místních částech působí celá řada subjektů (sportovních klubů:
zapsaných spolků, pobočných spolků a fyzických osob v oblasti sportu) na jejichž
organizaci se podílí jak kvalifikovaní zaměstnanci, tak dobrovolníci. Díky práci
dobrovolníků jsou finanční náklady na sportovní vyžití občanů výrazně nižší. Město
podporuje výše zmíněné subjekty v oblasti sportu dotacemi z dotačních programů
města. V roce 2019 město podpořilo dotacemi tyto subjekty:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Název sportovních zapsaných spolků dotovaných městem v roce 2019
AK Plochá dráha Kopřivnice
Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice
Asociace sportovních klubů Tatra Kopřivnice (ASK Tatra Kopřivnice)
Asociace Víceúčelových Základních Technických sportů (AVZO TSČ ČR)
Badmintonový klub Kopřivnice
FBC Vikings Kopřivnice
FC Kopřivnice
FC Vlčovice-Mniší
Figure skating club Kopřivnice
Fudoken Kai Aikido, Česká Unie Aikido
Hockey club Kopřivnice
Jokerit Kopřivnice
Klub házené Kopřivnice
Klub malé kopané Kopřivnice
Klub volejbalu Tatra Kopřivnice
Sbor dobrovolných hasičů Kopřivnice
Sbor dobrovolných hasičů Lubina II.
Sbor dobrovolných hasičů Mniší
Ski klub Kopřivnice
Sportovní klub Kopřivnice
Tělocvičná jednota Sokol
Tenisový klub Kopřivnice
Spartak Lubina
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Základní školy a příspěvkové organizace města Tradiční akce jsou přímo
součástí rozpočtu organizace nebo je na ně poskytnut z města účelový
příspěvek.
1.
ZŠ dr. M. Horákové – Kopřivnická laťka, Plavecké třídy
2.
ZŠ Kopřivnice Lubina – Lubinská střela, Rodinný olympijský víceboj
3.
ZŠ Emila Zátopka – Sportujeme s Emilkem, Minizátopek, Zátopkova pětka
4.
DDM Kopřivnice – Výstup na Mount Everest, Outdoor camp, Fit děti, Lyžařská
škola Sluníčko
Přispíváme všem zřizovaným základním školám a ZŠ sv. Zdislavy (dotace) na výuku
plavání žáků 2. a 3. tříd (na provozní náklady).

1.
2.

Fyzické osoby dotované z oblasti sportu v roce 2019
Mgr. Marta Kozinová (akce Větřkovický triatlon)
Klára Štěpánová (krasobruslení) – v zastoupení rodičů

1.
2.
3.
4.

Název mládežnických a jiných organizací dotovaných z oblasti sportu
2019
Asociace zdravotně postižených, smíšená organizace Kopřivnice
Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Kopřivnice
Junák svaz skautů a skautek Příbor
Pionýr, pionýrská skupina Kopřivnice
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Počty členů - organizovaný sport (údaje z žádostí o dotace v r. 2019)

1
2

3

4
5

Subjekt

celkem
evidovaných
členů

celkem
aktivních
evidovaných
členů

počet
evidovaných
členů do 26 let
zapojených do
soutěží

počet
evidovaných
členů do 26 let
nezapojených do
soutěží

AKEZ (Atletický klub E. Zátopka)

369

332

140

166

AK Plochá dráha Kopřivnice

50

13

10

3

ASK Tatra Kopřivnice (Horolezecký
klub, Capoeira, box, karate, ASPV,
stolní tenis, šachy, vzpírání,
cyklobike, rekreační sport)

397

362

284

108

AVZO TSČ ČR Kopřivnice – oddíl
střelecký

20

15

12

0

BK Kopřivnice

97

66

29

27

FBC Vikings Kopřivnice

282

249

225

0

6
7

FC Kopřivnice

227

178

177

0

8

FC Vlčovice - Mniší

133

112

44

0

110

92

40

49

21

20

0

17

256

213

225

0

294

202

236

0

Figure skating club Kopřivnice
Fudoken Kai Aikido, Česká unie
10 Aikido
11 Hockey club Kopřivnice
Junák svaz skautů a skautek ČR,
12 středisko Kopřivnice
9

13

Junák svaz skautů a skautek Příbor

91

87

68

0

14

Jokerit Kopřivnice

40

27

2

0

15

Klub házené Kopřivnice

1037

218

174

24

16

Klub malé kopané Kopřivnice

235

183

2

0

17

Klub volejbalu Tatra Kopřivnice

94

77

46

31

Pionýrská skupina Kopřivnice

93

83

59

0

19
20
21
22

Sbor dobrovolných hasičů v Mniší

119

56

30

2

SH Kopřivnice
SH Lubina II.
Ski klub Kopřivnice

29
79
119

29
35
70

24
26
36

5
0
15

23

Sportovní klub Kopřivnice

599

547

351

196

24
25
26

Tělocvičná jednota Kopřivnice

132

29

44

0

Tenisový klub Kopřivnice
Spartak Lubina

102
130

100
117

34
63

38
0

=5155

=3512

=2381

=681
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celkové počty členů všech klubů
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Celkem evidovaných členů – vývoj členských základen
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2.1.2. Trenéři
Trenérská činnost byla ve sportovních klubech zajišťována prostřednictvím
kvalifikovaných trenérů. Město Kopřivnice svým dotačním programem oceňuje práci
kvalifikovaných trenéru a přispívá jim od roku 2012 na činnost.

Podpora trenérské činnosti
Subjekt
ASK Tatra Kopřivnice
Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice, zapsaný spolek
AVZO TSČ ČR Kopřivnice
BK Kopřivnice
FBC Vikings
FC Kopřivnice
FC Vlčovice - Mniší
Figure Skating Club Kopřivnice
Fudoken Kai Aikido, Česká unie Aikido
Hockey club Kopřivnice
Klub házené Kopřivnice
Klub volejbalu Tatra Kopřivnice
SDH Lubina II, pobočný spolek
Sbor dobrovolných hasičů v Mniší
SKI klub Kopřivnice
Sportovní klub Kopřivnice
Tělocvičná jednota Kopřivnice
Tenisový klub Kopřivnice
Spartak Lubina
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Počty
trenérů r.
2019
29
15
2
6
19
13
6
7
1
21
16
4
4
4
3
17
10
6
6

Poskytnutá dotace
(max. 20% z dotace
na činnost)
18 100 Kč
29 600 Kč
900 Kč
3 000 Kč
14 100 Kč
16 000 Kč
4 400 Kč
8 200 Kč
1 700 Kč
18 200 Kč
12 900 Kč
9 400 Kč
2 600 Kč
3 200 Kč
5 400 Kč
34 000 Kč
7 300 Kč
6 200 Kč
6 300 Kč

2.1.3. Členské příspěvky
Každý klub si stanovil výše členského příspěvku v závislosti na druhu a nákladovosti
sportu.
Druh sportu / aktivity

Roční příspěvek na mládež
v r. 2019

Roční příspěvek na dospělé
v r. 2019

AK plochá dráha Kopřivnice
aikido
ASPV (pohybová výchova)
atletika
AVZO střelecký
badminton
box
capoeira
florbal
fotbal
fotbal - Lubina
fotbal – Vlčovice Mniší
gymnastika
házená
hokej
horolezectví
Junák
Junák – Lubina
karate
krasobruslení
lyžování
malá kopaná
pionýři
plavání

200 Kč
150 Kč
600 Kč
2000 - 2400 Kč
1000 Kč
5400 Kč
2 000 Kč
1000 Kč
1 000 – 3 850 Kč
100 Kč
600 Kč
100 Kč
100 Kč
1 000 - 4000 Kč
8 400 Kč
500 Kč
600 Kč
330 Kč
2 000 Kč
1 200 – 9 600 Kč
100 - 500 - 1 000 Kč
700 Kč
300 Kč
3600 - 4800 Kč
(sourozenecká sleva 20%)

200 Kč
150 Kč
1000 Kč
300 Kč
1000 Kč
6000 Kč
3 000 Kč
1 000 Kč
4 850 – 6 050 Kč
200 Kč
1200 Kč
200 Kč
500 Kč
10 000 Kč / měsíčně

požární sport
stolní tenis
šachy
tenis
tenis - Vlčovice
volejbal
vzpírání

100-150 Kč
1 500 Kč
500 Kč
350 – 900 Kč / měsíčně
100 Kč
800 – 1200 Kč
400 Kč

100-150 Kč
3 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
1300 Kč
0 Kč
2000 Kč
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500 Kč
600 Kč
330 Kč
2 000 Kč
9 600 Kč
100 Kč
700 Kč
300 Kč
100 – 3600 Kč

2.2. Správa sportovišť Kopřivnice, p.o. (SpSK)
Správa sportovišť Kopřivnice je příspěvkovou organizací města, která je zřízena
za účelem zajišťování a poskytování služeb veřejnosti v oblasti sportu.
SpSK zajišťuje provoz těchto sportovních a volnočasových areálů:
Lyžařský areál
Letní koupaliště
Letní stadion
Skateboardový areál
Volejbalový areál s tenisovým kurtem
Krytý bazén
Zimní stadion
Hřiště Lubina
Cykloturistické trasy
Dětská hřiště v městské zástavbě
Lyžařské běžecké trasy Červený kámen
Hřiště Vlčovice
Areál Discgolf
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2.2.1. Provedené opravy a renovace na sportovištích v roce 2019 –
materiál poskytla Správa sportovišť Kopřivnice p.o.
Realizované významné investice v roce 2019
ZŠ E. Zátopka – rekonst. elektroinst. a rozvodů vody –
pavilon tělocvičny - 1. P.P.
Krytý bazén – oprava bazénových rozvodů (PD+R)
Rekonstrukce kanal. pro odvodnění ploché dráhy na letním
stadionu v Kopřivnici

Celkové náklady v tis.
Kč
2217,8
2123,3
975

Inline plocha – Zimní stadion

920,326

Travní traktor

482,79

Instalace chladící věže - lyžařský areál

472,013
223
+ 11 000,0 (příslib dotace
v r. 2020)

Rekonstrukce letního stadionu - PD
Podpora cyklodopravy (motivační kampaň, mobiliář,
značení…)
Pirátská loď – herní prvek na Koupaliště
Pořízení UV lampy pro Krytý bazén
Rekonstrukce dešťové kanal. z letního stadionu do
Kopřivničky - PD
Filtrace vířivka
celkem

200
171, 192
153, 67
135
67,9
8141,992

Zimní stadion
V roce 2019 se pokračovalo v dalším zatraktivnění areálu s cílem zajištění
celoročního využití. Byla instalován nový in – line povrch pro využití v době provozu
mimo ledovou plochu. Nová plocha byla nabízena od května do července k in line
hokeji, in line bruslení pro veřejnost, bylo odehráno rovněž extraligové utkání
házené. Plocha byla rovněž využívána sportovními kluby k tréninkům i letními
příměstskými tábory.
V posledních letech bylo provedeno v areálu několik rekonstrukcí a oprav. Kompletně
byla vyměněna technologie chlazení včetně samotné ledové plochy, následovala
výměna sedadel a modernizace interiéru haly a vstupního vestibulu. Byl rovněž
zakoupen stroj na úpravu ledové plochy a umělý in line povrch. Na tyto investice
v řádu desítek milionů je nezbytné navázat a dokončit rekonstrukci areálu
modernizací šaten a sociálních zařízení a v neposlední řadě fasádou objektu.
Krytý bazén
V roce 2019 byla provedena oprava hlavního cirkulačního potrubí velkého bazénu,
které bylo v havarijním stavu. Oprava byla realizována převážně v době letní
provozní odstávky a ukončena v 1. polovině srpna 2019. Dalším problémem byl
výkon filtračního zařízení vířivky. Vířivka se stala mimořádně oblíbenou součástí
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bazénu a je několikanásobně překračována denní projektovaná kapacita zařízení.
Z tohoto důvodu byla realizována modernizace úpravny vody včetně pořízení UV
lampy potřebného výkonu.
Letní stadion Kopřivnice
Dne 14.7.2019 byla zahájena rekonstrukce hlavní plochy Letního stadionu, která
zahrnuje výstavbu nového atletického oválu, travnaté fotbalové plochy včetně
umělého osvětlení a opravu plochodrážního oválu spočívající ve vybudování nového
odvodnění a reprofilaci celé dráhy včetně položení nové finální štěrkové vrstvy.
K této opravě muselo být přistoupeno z důvodu dlouhodobého zanedbání údržby
oválu plochodrážním klubem. Rekonstrukce je financována z dotace MŠMT ČR
poskytnuté atletickému klubu AKEZ Kopřivnice se spoluúčastí Města Kopřivnice.
Technický stav zázemí v tribuně již vyžaduje modernizaci. Původní rozvody
elektroinstalací, vody a topení včetně odpadů v tribuně jsou ve velmi špatném stavu,
poruchové a vyžadují zvýšené náklady na opravu. Stav plynové kotelny a celkových
rozvodů vytápění je nutné v co nejkratší době vyřešit, zásobníky pro ohřev TUV jsou
v havarijním stavu. Havárie na jednom ze zásobníků na teplou vodu musela být
v roce 2019 řešena jeho výměnou.
Stav sociálních zařízení, šaten a zázemí pro diváky odpovídá době jeho vybudování.
Většina šaten a sociálních zařízení zůstala v původním stavu z roku 1958, jsou tedy
více než 60 let staré. Jejich modernizaci je nutné ihned řešit. V roce 2019 byl
zpracován projekt na výměnu elektroinstalací v objektu. V souvislosti s projektem
navrhujeme provést rekonstrukci šaten a sociálních zařízení včetně odpadů.
Z prostředků Správy sportovišť bylo provedeno oprava skladů a dílen údržby, garáže
pro techniku. Součástí areálu je i travnaté fotbalové hřiště „Pod Internáty“. Hřiště je
využíváno denně k tréninkům i utkáním fotbalového klubu. V pracovní dny
od 15 hodin až 20 hodin, o víkendech podle rozpisu utkání. Ke sportovní přípravě
využívaly areál rovněž ostatní sportovní kluby z Kopřivnice. V roce 2019 byla
provedena kompletní regenerace travnaté plochy hřiště pod Internáty.
Skateboardový areál (provoz aktuálně přerušen)
Technický stav překážek je špatný, nosná dřevěná konstrukce je zetlelá, pojezdové
plechy se uvolňují z uchycení. V roce 2019 byla ještě provedena oprava, ale revizním
technikem bylo poukazováno na tyto problémy a v roce 2020 hrozí uzavření areálu.
Návštěvnost areálu je minimální a pohybuje se v rozmezí 0 – 15 osob za den.
V souvislosti s otevřením rekonstruované hlavní plochy areálu doporučujeme
přemístění areálu do jiné lokality nebo vybudování oplocení, které zamezí volnému
pohybu osob ze skateparku na ploše stadionu.
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Hřiště Vlčovice
V areálu byla v roce 2018 provedena rekonstrukce budovy šaten. Akce byla
realizována Odborem rozvoje města Kopřivnice podle projektu Architektonické
kanceláře p. Mrvy. V areálu vzniklo moderní zázemí, které může Vlčovickým
sportovcům závidět většina klubů z Kopřivnice a okolí.
Dětské hřiště realizované z finančních prostředků nadace ČEZ je pravidelně
udržované a přispělo k dalšímu zkvalitnění areálu nabídky služeb pro občany místní
části Vlčovice. Dětské hřiště bylo vybudováno z ocelových profilů a jeho poškozování
je na rozdíl od ostatních hřišť ve městě minimální.
;
Fotbalové hřiště Lubina
V areálu byla prováděna běžná údržba šaten a hřišť. Byla opravena příjezdová
komunikace k šatnám, opravena kanalizace podél terasy a vstup na terasu od hřiště.
V Lubině citelně chybí víceúčelové hřiště na letní sporty (tenis, nohejbal, volejbal
atd.).
Letní koupaliště
Z důvodu alespoň minimálního vybavení pro děti byl areál roce 2019 doplněn o
atrakci Pirátská loď, která se těšila poměrně velkému zájmu dětí i rodičů. Opět byly
před sezonou kompletně natřeny bazénové vany, opraveno sociální zařízení,
odstranění revizní závady z kontroly tobogánu, opraveno oplocení a další menší
opravy. Při pravidelné prohlídce tobogánu jsme byli upozorněni na končící dobu jeho
životnost, zejména z důvodu poškození plastového koryta.
Lyžařský areál Červený kámen
Na vlecích a veškeré technice byly provedeny před sezónou všechny potřebné
opravy revize, prohlídky a zkoušky zařízení. Zvýšená pozornost byla věnována
přípravě zasněžovacího systému na sezónu. Byla pořízena chladící věž, která by pro
příští léta zajistit potřebnou teplotu vody pro výrobu sněhu. V letní sezóně je areál
využíván k pořádání soukromých společenských akcí, praktický každý víkend byl
od března do listopadu obsazen. Uskutečnil se rovněž další ročník výstupu na
Mt. Everest.
Lyžařské běžecké trasy
Lyžařské běžecké trasy jsou upravovány sněžným skútrem se stopařem v prostoru
Červeného kamene. Nedostatek sněhu neumožňoval úpravu běžeckých stop v
průběhu celé sezóny. Problémem úpravy stop na Červeném kameni je rovněž
provádění kácení porostů správci lesů v zimním období a poškozování běžeckých
stop těžbou dřeva nebo neukázněnými pěšími turisty. Rovněž úprava stop stopařem
bez sněžné frézy již nesplňuje požadavky běžkařů na kvalitu stopy.
Cykloturistické trasy
V rámci údržby cykloturistických tras je prováděna zejména obnova poškozeného
značení tras, odstraňováni překážek na trase (dřeviny, porost). Trasy jsou pravidelně
kontrolovány a postupně řešeny opravy. V roce 2018 byla provedena obnova
značení. Na další rozsáhlejší opravy, např. úpravy povrchu cyklostezek nejsou
vyčleněny finanční prostředky.
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Dětská hřiště v městské zástavbě
Správa sportovišť zajišťuje údržbu a opravy původních dětských hřišť a sportovních
ploch v jednotlivých městských částech. Na zařízeních jsou pravidelně prováděny
revize a kontroly stavu písku v pískovištích. Správa sportovišť zajišťuje rovněž
provoz dětských hřišť vybudovaných v posledních letech v lokalitě „U Matesa“, ve
Vlčovicích, na sídlišti „Sever“, v Lubině a nové prvky v parku Dr. E. Beneše a nově
vybudovaná hřiště na sídlišti „Jih“. Do údržby dětských hřišť jsou zahrnuty rovněž
sportovní plochy v městské zástavbě. V roce 2016 byla kompletně rekonstruovaná
další plocha a to na sídlišti “Sever“. Na konci roku 2018 byly vybudovány čtyři nové
oddychové zóny s herními prvky pro nejmenší děti.
V městské zástavbě je 89 dětských hřišť, na kterých je umístěno 55 pískovišť,
7 průlezek, 19 houpaček a 2 kolotoče. Sportovních ploch je v městské zástavbě 31.
V závěru roku 2019 musely být z důvodu špatného technického stavu odstraněny
herní prvky na dětském hřišti na sídlišti Sever. Ihned byla připravena realizace
renovace hřiště s termínem dokončení k 30. 4. 2020.
DISCGOLFPARK Kopřivnice
V areálu je prováděna běžná údržba vývozem a odklízením odpadu a čištěním
vývozišť.
2.2.2. Návštěvnost sportovních areálů (srovnání za roky)
Název
sportoviště
Zimní stadion
Krytý bazén
Letní stadion
Volejbalový
areál
Letní koupaliště

Lyžařský areál
Hřiště Lubina
Hřiště Vlčovice

Počet
návštěvníků
v roce 2019
175 000
130 000

Počet
návštěvníků
v roce 2018
175 000
130 000

Počet
návštěvníků
v roce 2017
175 000
130 000

50 000
4 500

40 000
4 500

41 000
4 500

Počet
návštěvníků
v roce 2016
180 000
50 000
(jen plavání
veřejnosti)
50 000
3 500

15 847 +
neevidované
vstupy dětí
zdarma
1987 karet +
kurzy škol a
DDM
4 500
4 500

17 029 +
neevidované
vstupy dětí
zdarma
1746 karet +
kurzy škol a
DDM
4 500
4 500

15 000

13 233

2185 karet +
kurzy škol a
DDM
4 500
4 500

1601 karet +
kurzy škol a
DDM
4 500
4 500
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2.2.3. Kapacita sportovišť
Kapacita sportovišť se určuje buď podle metrů čtverečních, hodinami využitelnosti
nebo provozovaným druhem sportu.
Nemovitosti
Letní stadion
Skateboardový areál
Volejbalový areál s tenisovým kurtem
Zimní stadion
Krytý bazén
Letní koupaliště
Hřiště Vlčovice
Hřiště Lubina
Lyžařské běžecké trasy

Kapacita
druh sportu, kapacita hlediště sezení + stání
9 000 osob
Max. 20-30 osob (provoz aktuálně ukončen)
druh sportu
druh sportu, pro bruslení veřejnosti není
stanovena horní hranice, kapacita hlediště
haly zimního stadionu 3 500 osob
232 osob
2 665 osob
druh sportu
druh sportu
omezuje přepravní kapacita lyž. vleku 600
osob/hod.

2.2.4. Významné akce SpSK
SpSK jako každým rokem i v roce 2019 zaštítila velmi oblíbenou soutěž
neregistrovaných hráčů Městskou hokejovou ligu.
Dále spolupracovala se
sportovními subjekty při pořádní sportovních a společenských akcí na sportovních
areálech (např. lyžařské kurzy škola a DDM, plavecké závody). Od října 2017
zajišťuje HC Kopřivnice a Správou sportovišť organizuje bruslařskou školu pro
základní a mateřské školy. Služba je poskytována komplexně jako výuka bruslení
školenými instruktory včetně zajištění půjčovny, dopravy a občerstvení. Nová služba
se setkala s příznivým ohlasem od škol, mateřských škol, rodičů i dětí.
2.3. Základní školy a DDM
Děti v rámci povinné školní docházky mají 2 hodiny týdně tělesné výchovy a jako
nepovinný předmět si žáci mohou zvolit sportovní hry. Na ZŠ Emila Zátopka mají
házenkářské třídy až 5 hodin týdně tělesné výchovy. V neposlední řadě školy sport
u svých žáků podporují nabídkou různých sportovních kroužků (gymnastika, aerobik,
zumba, zdravotní tělesná výchova, míčové hry atd.). V průběhu školního roku školy
pořádají řadu sportovních akcí (např. Kopřivnická laťka, Lubinská střela, Atletický
víceboj pro MŠ, Zátopkova pětka a desítka, Sportujeme s Emílkem (ZŠ E. Zátopka
pořádá pro MŠ). Pravidelně žáci absolvují lyžařský kurz a plavecký výcvik. V loňském
roce přibyla navíc možnost výuky bruslení pro základní a mateřské školy. DDM
každým rokem připravuje pro děti sportovní pobytové tábory, sportovní zájmové
kroužky (např. florbal, volejbal, capoeira, kalanetika, horolezectví…) a Lyžařskou
a snowboardovou školu Sluníčko.
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3. Podpora v oblasti sportu ze strany města
Město Kopřivnice finančně podporuje organizační složky zajišťující sportovní činnost,
podílí se na sportovní činnosti ve městě organizováním schůzek se zástupci
sportovních klubů, pořádá sportovní společenské akce.
3.1. Příspěvek Správě sportovišť Kopřivnice
Město Kopřivnice poskytlo v roce 2019 příspěvkové organizaci SpSK příspěvek
na provoz v celkové výši 20 545 700 Kč. Tržby z provozu sportovních areálů činily
13 091 900 Kč.
3.2. Dotační program a individuální dotace ve sportu
Město Kopřivnice vyhlásilo Dotační program na podporu mládeže, tělovýchovy
a sportu. V roce 2019 byly v rámci odboru školství, kultury a sportu poskytnuty
dotace v oblasti sportu ve výši 10.177.400,- Kč. Což bylo o 126.397,- Kč více než
v roce 2018.
Z toho na nájmy a energie ve výši 7.343.000,- Kč (což činí cca 72% z celkových
prostředků na dotace ve sportu). Na činnost a trenéry bylo dále poskytnuto
1.159.000,- Kč a na akce bylo určen rozpočet 487.400,- Kč. Dále bylo v rámci
individuálních dotací poskytnuto 1.188.000,- Kč.
Jednotlivé žádosti o dotaci byly projednány na schůzi v rámci Odboru školství, kultury
a sportu a garanta pro sport, která své doporučení předala Pracovní skupině pro
poskytování účelových dotací města Kopřivnice.
3.3 Sportovní společenské akce
3.3.1 Sportovec roku
Dne 30. září 2020 pořádáme slavnostní oceňování nejlepších sportovců za rok 2019
v kině Puls v Kulturním domě v Kopřivnici.
Jednotlivci
Samuel Schneiderka (plavání)
Nikola Chovanečková (triatlon)
Daniel Hanzelka (atletika)
Jan Dubec (požární sport)
Manuel Hidalgo (box)
Michal Šupa (plavání)
Martin Slíva (badminton)
Patrik Fulnek (házená)
Jiří Rohan (kulturistika)
Klára Štěpánová (krasobruslení)
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Trenér/cvičitel a organizační pracovník
Jiří Polomský (fotbal)
Marian Kacíř (hokej)
Iva Kubátková (krasobruslení)
Petr Křenek (box)
Jaromír Petřek (házená)
Družstvo
štafeta 10 leté žactvo (plavání)
družstvo mladších žákyň (atletika)
družstvo starší žáci (házená)
družstvo extraligy mužů (házená)
Speciální cena
Václav Varaďa (hokej - mistr ligy)
Radek Rýpar (judo)
Hynek Bartoň (tenis)
Milan Indyk, 85 let, stále aktivní soutěžící člen (střelba)
Lukáš Herblich (florbal)
Martin Nehera (florbal)

sportovní hvězda
sportovní hvězda
sportovní hvězda
ocenění za
dlouholetou sportovní
činnost
nominace veřejnosti

3.3.2 Běh rodným krajem Emila Zátopka
Dne 21. září 2019 byl odstartován již 17. ročník závodu ,,Běh rodným krajem Emila
Zátopka“. Celý projekt je věnován odkazu slavného atleta, kopřivnického rodáka
Emila Zátopka. Hlavní závod byl odstartován v 11 hod. Odstartování závodu
proběhlo za účasti paní Dany Zátopkové. Na startu se letos sešlo celkem 250 běžců
z několika zemí (Polska, Německa, Maďarska, Slovenska, Velké Británie, Keni,
Ukrajiny). Následně ve 14 hod. proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů ve Valašském
muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Součástí akce byly i doprovodné běhy.
Lidový běh byl určený pro všechny bez rozdílu věku a v roce 2019 se ho zúčastnilo
100 dětí a dospělých. Všichni účastníci obdrželi sladkou odměnu. Běh dětí Kopřivnicí
byl soutěžní běh určený pro děti ročníku narození 2004 a mladší. Na start závodu se
před ZŠ dr. M. Horákové postavilo 486 dětí, což je druhá nejvyšší účast ze všech
ročníků. Všechny děti v cíli obdržely pamětní list, tričko a sladkou odměnu. Vítězové
všech kategorií získali věcnou cenu, medaili a diplom. Ve čtvrtek 19. září se konal
Minizátopek (štafetový běh pro děti z mateřských škol) a v pátek 20. září se konala
na hřišti u ZŠ Emila Zátopka Zátopkova pětka (běžecké závody družstev žáků
1. stupně ZŠ) a Zátopkova desítka (běžecké závody družstev žáků 2. stupně ZŠ).
Všechny běhy odstartovali členové Českého klubu olympioniků. V doprovodných
bězích soutěžily školy o nejpočetnější skupinu. Na prvním místě v Lidovém běhu
a Běhu dětí Kopřivnicí se umístila ZŠ Milady Horákové.
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3.3.3 Někdo ven?
Tento prázdninový projekt byl určený Kopřivnické mládeži ve věku od 12 do 19 let.
V roce 2019 se konal už 5. ročník. V devíti prázdninových čtvrtcích a jeden
prázdninový pátek proběhlo na různých místech v Kopřivnici deset akcí. Většina akcí
byla zaměřená na sport (plavání, discgolf, házenou, atletiku, basketball atd.). Každou
akci navštívila v průměru stovka účastníků. Akce jsou doprovázeny soutěžemi
na Facebooku mimo jiné také se sportovní tématikou.
3.3.4 Akce zdravého města Kopřivnice
Do práce na kole
V květnu proběhl již 9. ročník celorepublikové soutěžní kampaně Do práce na kole,
do které se již pátým rokem zapojilo celkem 19 576 lidí z 2 737 firem a institucí a 174
studentů, kteří celkově najezdili či naběhali 3,6 milionu kilometrů.
Zatímco vloni se na kopřivnické radnici do akce zapojilo 28 lidí, kteří ujeli celkem
2890 kilometrů, letos se zapojilo o osm více u ujeli celkem 3 116 kilometrů. Vzhledem
k deštivému a chladnějšími počasí je to úctyhodný výkon.
Cyklohrátky v rámci Evropského týdne mobility
Cyklohrátky přilákaly ve středu 20. června třicettři závodníků, kteří závodili na trávě
před kulturním domem ve čtyřech věkových kategoriích.
Nejvíce dětí závodilo ve věkové kategorii 8-12 let, a to celkem dvanáct, jedenáct jich
závodilo na odrážedlech, dvanáct bylo ve věku 4-7 let a jen tři závodníci byli ve věku
13-15 let. Nejmladší závodníci na kolech a odrážedlech projeli připravenou trať
jednou, starší závodníci třikrát a ti úplně nejstarší dokonce pětkrát.
Na úřad bez auta
Letošní akce se konala ve středu 20. června ve spolupráci s Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje. Smysl celé akce spočíval v tom, že pro tento den úředníci,
kteří se do této akce přihlásili, nechali své automobily v garáži a dopravili se do práce
jiným alternativním způsobem, například na kole, koloběžce, in-line bruslích nebo
veřejnou dopravou, popř. pěšky. Hlásili se i ti zaměstnanci, pro které to není otázka
jen jednoho dne a do práce jinak, než autem, se dopravují pravidelně.
Kopřivnice se od roku 2004 pravidelně připojuje k významné celoevropské kampani,
která jako každý rok probíhá ve dnech 16. až 22. září
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3.4 Kontrolní činnost
Odbor školství, kultury a sportu
Na odboru školství, kultury a sportu je prováděna administrativní kontrola při podání
žádosti, dále se průběžně kontroluje vyúčtování dotace u všech příjemců. Zjištěné
administrativní nedostatky a nedostatky podle zákona o účetnictví řešíme výzvou k
nápravě náhradní lhůtě v průběhu kontroly. Vzhledem k množství účetních dokladů
kontroly vyúčtování probíhají zejména během letních měsíců (prázdnin). Část dotací
přebírá přímo odbor kontroly, což nám velmi pomáhá a za což děkujeme. Případné
nálezy na našem úseku jsou komunikovány s oddělením kontroly a s příjemcem
dotace, v nevratných pochybeních se jedná o porušení rozpočtové kázně.
Oddělení kontroly
Dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě byla v roce 2019
u spolků provedena kontrola užití účelové dotace poskytnuté z rozpočtu města na
základě vyúčtování smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice.
Byly konstatovány dvě porušení rozpočtové kázně.
Interní audit
U některých dotací bylo zapotřebí doplnit údaje do úřadových systémů – Vera, Ginis.
Což ale nemělo žádný vliv na čerpání dotací a plnění smluv. Jedná
se o administrativu, který je spojena s procesy na úřadu. Všechny smlouvy na 50. tis.
Kč byly včas zapsány do registru smluv, takže jsme neměli žádné pochybení.
Externí audit
Auditoři Ing. Turoně zkontrolovali čerpání u vytipovaných dotací, smlouvy, vyúčtování
a dotační programy. U žádného z příjemců dotace nebylo shledáno porušení dotační
smlouvy.
Kontrolní výbor
Kontrolní výbor zastupitelstva města si vyžádal podklady pro zkontrolování dotace
u vybraných příjemců. Zpráva o kontrolovaných subjektech byla podána na
zastupitelstvu města. U žádného z příjemců dotace nebylo shledáno porušení
dotační smlouvy.
4 Závěr
4.1 Výstupy z jednání s kluby
- sjednotit vlastnictví u zimního stadionu a tenisového areálu a rekonstruovat objekty
- pořídit studie, projekty, modernizovat stávající sportoviště, budovat nová sportoviště
- umožnit čerpání dotací na činnost na trenéry ve větší míře než 20%
- posílit rozpočty na akce (tradiční, sportovní, volnočasové a podpořit nové akce)

18

