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Výroční zpráva o stavu sportu
v Kopřivnici za rok 2020

Emil Zátopek je autorem
vtipné kreslené siluety běžce,
kterou příležitostně připojil
společně s kreslenou
postavičkou své ženy Dany
Zátopkové držící oštěp v ruce
ke svému autogramu.

Zátopkova silueta se v upravené
podobě objevila také na Olympiádě
v Riju v logu českých olympioniků
a byla rovněž součástí
nezapomenutelné kolekce
sportovního oblečení v roce 2016.

Celý rok 2022 bude věnován slavnému
odkazu Emila Zátopka. Jeho 100.
výročí narození si město Kopřivnice
připomene v září 2022. Zahájení
příprav
pro
organizování
řady
sportovních aktivit, na které se může
veřejnost těšit, odstartovalo již v roce
2020. K propagaci tohoto významného
výročí bylo vytvořeno speciální logo.
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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 aktualizována
v roce 2019 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

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. Národní sportovní agentura
pracovala v roce 2020 pod vedením předsedy a vládního zmocněnce pro sport
Milana Hniličky. Během roku 2020 administrovala výzvy pro podporu sportu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní sportovní agentura zřizuje jako
poradní orgán předsedu agentury Národní rady pro sport. Rada má nejméně 15
členů, které jmenuje předseda agentury. Předsedou rady je předseda agentury. Od
18. května 2021 nahradil Milana Hniličku nový předseda Filip Neusser.

1.3. Koncepce podpory sportu města Kopřivnice do roku 2025

V roce 2020 pokračovala Sportovní a volnočasová komise rady města
v jedenáctičlenném složení, mimo sportovní a volnočasové kluby (9 zástupců), v ní
měl politické zastoupení také jeden zástupce koaličních stran a jeden zástupce
opozice. V tomto složení pracovala komise do 24. 11. 2020, kdy došlo k odvolání
některých původních členů a jmenování nového předsedy, místopředsedy a dalších
členů. Rada města rozšířila členskou základnu komise tím, že stanovila počet členů
komise na 17 členů. Část členů komise se výrazně podílela na přepracování
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koncepce podpory sportu, která je začleněna mezi další koncepční dokumenty města
a dále se komise spolupodílela na nastavování podmínek dotačního programu na rok
2020. V rámci dotačního řízení hodnotila sportovní výsledky žadatelů předložené
prostřednictvím Dotazníku komise pro sport a volný čas (u 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
areálů 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 pokračovat v jednáních
o sportovních 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
níže uvedené 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

2. Organizace v oblasti sportu

Na území města mají občané možnost využívat k trávení volnočasových aktivit
a výkonnostnímu sportu sportoviště, které spravují tyto subjekty:
- Správa sportovišť Kopřivnice, p. o.
- školská zařízení
- soukromoprávní subjekty
- sportovní kluby, které mají majetek města svěřený k provozu na základě
nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce (jedná se o Tenisový klub
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Kopřivnice, Tenisový club Vlčovice, TJ Start Kopřivnice, Pionýr Kopřivnice a
Junák Kopřivnice – středisko Vanaivan).
Uvedeným subjektům se daří v rámci běžného roku nabízet občanům široké
spektrum různých sportovních aktivit a volnočasových akcí.
Rok 2020 se nesmazatelně zapisuje do historie dramatickým nástupem neočekávané
pandemie covid-19, která zasáhla do životů lidí na celém světě. Vyhlášením
nouzového stavu a omezujících opatření vydanými Vládou ČR a navazujících
mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti se šířením zdraví
ohrožující nákazy viru s označením SARS-CoV-2 došlo k utlumení ve všech oborech
různých činností a zásadně byla ovlivněna běžná pravidelná spolková organizovaná
sportovní činnost, kterou nebylo možné vykonávat. V závislosti na aktuálních
změnách jednotlivých opatření docházelo v průběhu celého roku k omezení pohybu
osob, uzavírání jednotlivých sportovních areálů a sportovních zařízení a
v postupných vlnách se areály zase uvolňovaly do provozu. Řadu plánovaných akcí
nebylo možné v této době organizovat. Omezené sportování ovlivnilo zásadně
čerpání poskytnutých dotací, zejména nájmy, jejichž čerpání nemohlo být
uskutečněno v rámci činnosti u velké části sportovních subjektů. Nevyčerpané
prostředky z nerealizovaných nájmů, činností i akcí byly vráceny zpět městu. Celkový
objem všech vrácených prostředků za rok 2020 činil částku 2.578.916,50- Kč.

2.1. Tělovýchovné zapsané spolky na území Kopřivnice

V Kopřivnici a místních částech (Lubina, Mniší, Vlčovice) celoročně působí celá řada
sportovních a volnočasových subjektů (zapsaných spolků, pobočných spolků a
fyzických osob působících v oblasti sportu), na jejichž činnosti se podílí jak
kvalifikovaní zaměstnanci, tak dobrovolníci. Zásluhou nemalého počtu dobrovolníků
jsou finanční náklady na sportovní vyžití občanů výrazně nižší. Město významně
podporuje kopřivnický sport a sportovní subjekty dotacemi z vyhlášených dotačních
programů města. V roce 2020 město podpořilo dotacemi níže uvedené subjekty:
Název sportovních zapsaných spolků dotovaných městem v roce 2020
1.

AK Plochá dráha Kopřivnice

2.

Asociace sportovních klubů Tatra Kopřivnice (ASK Tatra Kopřivnice)

3.

Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice (AKEZ)

4.

Asociace víceúčelových Základních technických sportů (AVZO TSČ ČR)

5.

Badmintonový klub Kopřivnice (BK)

6.

FBC Vikings Kopřivnice

7.

FC Kopřivnice

8.

FC Vlčovice - Mniší

9.

Figure Skating Club Kopřivnice

10. Fudoken Kai Aikido, Česká unie Aikido
11. Hockey club Kopřivnice
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12. Jokerit Kopřivnice
13. Klub házené Kopřivnice
14. Klub malé kopané z.s. Kopřivnice
15. Klub volejbalu Tatra Kopřivnice
16. Sbor dobrovolných hasičů v Kopřivnici
17. Sbor dobrovolných hasičů v Mniší
18. Sbor dobrovolných hasičů Lubina II, pobočný spolek
19. Ski Klub Kopřivnice
20. Sportovní klub Kopřivnice
21. Tělocvičná jednota Sokol Kopřivnice
22. Tenisový klub Kopřivnice
23. Spartak Lubina
Fyzické osoby dotované z oblasti sportu v roce 2020
1.

Mgr. Marta Kozinová – projekt Větřkovický triatlon

2.

Klára Štěpánová (krasobruslení) – příprava na mezinárodní závody
v krasobruslení (v zastoupení rodičů)

3.

Ing. Leoš Husták – projekt expedice Muchu CHhish
Individuální dotace z oblasti sportu v roce 2020

1.

Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice – projekt letní stadion (nájemné)

2.

Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice – rekonstrukce letního stadionu

3.

ASK Tatra Kopřivnice – materiál na ochranné bariéry pro boxerský ring

4.

Figure Skating Club Kopřivnice – oslavy 50. let krasobruslení v Kopřivnici

5.

FC Vlčovice – Mniší - provoz a údržba minihřiště s umělým povrchem v Mniší

6.

Hockey club Kopřivnice – účast družstva mužů v celostátní II. lize ledního
hokeje

7.

Klub házené Kopřivnice – extraliga mužů v házené

8.

Nadační fond Josefa Zimovčáka – projekt Na kole dětem
Mládežnické a jiné organizace dotované z oblasti sportu v roce 2020

1.

Asociace zdravotně postižených, smíšená organizace Kopřivnice – akce XXIII.
ročník Sportovních her zdravotně postižených dětí a dospělých Memoriál Petra
Douska
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2.

Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Kopřivnice

3.

Junák svaz skautů a skautek Příbor

4.

Pionýr, pionýrská skupina Kopřivnice

5.

Nadační fond Josefa Zimovčáka – projekt Na kole dětem

1.

Základní školy a příspěvkové organizace města podpořené městem v roce
2020 v rámci rozpočtu organizace nebo účelového příspěvku na sportovní
akce
ZŠ dr. M. Horákové – Kopřivnická laťka, Plavecké třídy

2.

ZŠ Kopřivnice Lubina – Lubinská střela, Rodinný olympijský víceboj

3.

ZŠ Emila Zátopka – Sportujeme s Emílkem, Minizátopek, Zátopkova pětka

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).
4.

Počty členů - organizovaný sport r. 2020
Subjekt

Celkem
evidovaných
členů

Počet
Celkem aktivních
evidovaných
Počet soutěžících
evidovaných
aktivních členů od členů od 5 - 26 let
členů
5 - 26 let

1

AKEZ (Atletický klub E.
Zátopka)

353

321

291

200

2

AK Plochá dráha
Kopřivnice

54

26

11

11

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

371

368

282

142

AVZO TSČ ČR
4 Kopřivnice – oddíl
střelecký

18

15

11

10

5 BK Kopřivnice

96

64

29

24

6 FBC Vikings Kopřivnice

301

270

242

242

7 FC Kopřivnice

259

194

194

194

8 FC Vlčovice - Mniší

206

166

124

77

Figure skating club
Kopřivnice

95

78

76

41

9
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Fudoken Kai Aikido,
Česká unie Aikido

22

17

17

Aikido celosvětově
není soutěžní sport

11 Hockey club Kopřivnice

336

308

257

257

Junák svaz skautů a
12 skautek ČR, středisko
Kopřivnice

309

309

248

0

109

103

93

46

14 Jokerit Kopřivnice

40

27

0

2

15 Klub házené Kopřivnice

259

133

120

120

10

13

Junák svaz skautů a
skautek Příbor

16

Klub malé kopané
Kopřivnice

235

183

0

2

17

Klub volejbalu Tatra
Kopřivnice

88

70

70

31

18

Pionýrská skupina
Kopřivnice

94

90

67

67

19 SDH v Mniší

152

62

44

29

20 SDH Kopřivnice

46

25

4

12

21 SH Lubina II.

72

31

26

26

22 Ski klub Kopřivnice

116

60

56

0

23 Sportovní klub Kopřivnice

864

811

464

347

Tělocvičná jednota Sokol
Kopřivnice

135

72

72

40

25 Tenisový klub Kopřivnice

114

98

79

26

26 Spartak Lubina

137

105

75

50

4864

4010

2974

1987

24

Celkové počty členů
všech klubů

Celkem evidovaných členů – vývoj členských základen
6000
5000
4000
Počet členů
0-99 let

3000
2000
1000
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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2.1.2. Trenéři

Trenérská činnost byla ve sportovních klubech zajišťována prostřednictvím
kvalifikovaných trenérů a akreditovaných vedoucích mládeže. Město Kopřivnice
oceňuje trenérskou činnost a práci s mládeží, na jejichž podporu pravidelně přispívá
z dotačního programu na trenérskou činnost od roku 2012. V roce 2020 mohly
sportovní subjekty v rámci vyhlášeného dotačního programu z dotace na činnost
uplatnit náklady na odměny trenérům max. 20% z alokace částky na činnost.
Podpora trenérské činnosti (trenéři a vedoucí
mládeže) v roce 2020

4.

Asociace sportovních klubů Tatra Kopřivnice (ASK
Tatra Kopřivnice)
Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice
Asociace víceúčelových Základních technických sportů
(AVZO TSČ ČR)
Badmintonový klub Kopřivnice (BK)

5.

1.
2.
3.

Poskytnutá
dotace (max. 20%
Počet
z dotace na
činnost)

33
15
2

36 572 Kč
48 533 Kč
2 628 Kč

7

17 668 Kč

FBC Vikings Kopřivnice

16

36 074 Kč

6.

FC Kopřivnice

15

36 587 Kč

7.

FC Vlčovice - Mniší

9

19 776 Kč

8.

Figure Skating Club Kopřivnice

12

23 973 Kč

9.

Fudoken Kai Aikido, Česká unie Aikido

1

2 513 Kč

10. Hockey club Kopřivnice

22

38 749 Kč

11. Klub házené Kopřivnice

13

48 090 Kč

12. Klub volejbalu Tatra Kopřivnice

4

15 770 Kč

13. Sbor dobrovolných hasičů v Mniší

5

8 837 Kč

14. Sbor dobrovolných hasičů Lubina II, pobočný spolek

3

9 236 Kč

15. Ski Klub Kopřivnice

3

8 072 Kč

16. Sportovní klub Kopřivnice

17

62 149 Kč

17. Tělocvičná jednota Sokol Kopřivnice

6

14 074 Kč

18. Tenisový klub Kopřivnice

6

10 866 Kč

19. Spartak Lubina

4

9 284 Kč
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2.1.3. Členské příspěvky

Každý klub si stanovil výše členského příspěvku v závislosti na druhu a nákladovosti sportu.

Druh sportu / aktivity
AK plochá dráha Kopřivnice
aikido
ASPV (pohybová výchova)
atletika
AVZO střelecký
badminton
box
capoeira
florbal
fotbal - Kopřivnice
fotbal - Lubina
fotbal – Vlčovice Mniší
futsal
gymnastika
házená
hokej
horolezectví
Junák
Junák – Lubina
karate
krasobruslení
lyžování
malá kopaná
pionýři
plavání
požární sport Kopřivnice
požární sport Lubina
požární sport Mniší
rekreační sporty
stolní tenis
šachy
tenis Kopřivnice
tenis - Vlčovice
volejbal
vzpírání

Roční příspěvek na
mládež v r. 2020
200 Kč
150 Kč
300 Kč
2000 - 2400 Kč
100 Kč
2 700 Kč
2 000 Kč
1000 Kč
1 400 – 4 200 Kč
640 - 1800 Kč
800 Kč
200 Kč + dělají brigády
1500 Kč
1500 - 3000 Kč
1 000 – 3000 - 4000 Kč
3600 - 8400 – 9600 5400 Kč
500 Kč
600 Kč
400 Kč
1 000 Kč
7 200 – 10 800 Kč
100 - 500 - 1 000 Kč
0 Kč
300 Kč
3600 - 4800 Kč
(sourozenecká sleva
20%)
120 – 800 Kč
100-150 Kč
150 Kč
400 Kč
1 500 Kč
500 Kč
350 – 600 Kč / měsíčně
100 Kč + dělají brigády
800 – 2000 – 2400 - 3000
Kč
400 Kč

Roční příspěvek na
dospělé v r. 2020
200 Kč
150 Kč
1000 Kč
300 Kč
100 Kč
3 000 Kč
3 000 Kč
1 000 Kč
4000 – 4 200 Kč
200 Kč
1000 Kč
200 Kč
300 Kč
500 Kč
10 000 Kč / měsíčně
7000 Kč
1000 Kč
600 Kč
400 Kč
1 000 Kč
3 500 Kč
100 Kč
800 Kč
300 Kč
100 – 3600 Kč
200 Kč
150 Kč
150 Kč
800 Kč
3 000 Kč
2 000 Kč
1 500 Kč
1300 Kč + dělají brigády
0 Kč
2000 Kč

10
Zpracoval: Odbor školství kultury a sportu

MĚSTO KOPŘIVNICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

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. Provozuje a
udržuje svěřená tělovýchovná a sportovní zařízení a zařízení sloužící k regeneraci a
rekondici. Organizace v běžném roce zabezpečuje provoz níže uvedených
sportovních a volnočasových areálů.
Zimní stadion
Krytý bazén
Letní Stadion Emila Zátopka Kopřivnice
Volejbalový areál
Skateboardový areál
Hřiště Lubina
Hřiště Mniší
Hřiště Vlčovice
Letní koupaliště
SKI areál Červený kámen
Lyžařské běžecké trasy Červený kámen
Cykloturistické trasy
Dětská hřiště v městské zástavbě
Areál Discgolfu (Discgolfpark) Kopřivnice

2.2.1. Provedené opravy a renovace na sportovištích v roce 2020
(materiál poskytla Správa sportovišť Kopřivnice p. o.)

Největšími investičními akcemi v daném roce bylo dokončení rekonstrukce hlavní
plochy letního Stadionu Emila Zátopka. Řada dalších výdajů byla vyvolána
v souvislosti s touto investicí:
Realizované významné investice v roce 2020
rekonstrukce letního stadionu E. Zátopka (SEZ) - dotace z
rozpočtu města
2. oprava vpustí a obrub plochodrážního oválu na SEZ
3. pořízení mobilních střídačekna SEZ
1.

Celkové
náklady v tis.
Kč

11000,00
147,15
242

4.

pořízení stroje na čištění tartanu ROTOWASH na SEZ

94,15

5.

pořízení komunálního mobilního foukače SCAS na SEZ

83,49

6.

pořízení ochranných matrací ocelových konstrukcí na SEZ

66,88

7.

instalace časomíry Stadionu Emila Zátopka (SEZ)

90,12

8.

pořízení kamerového systému SEZ

110,21

9.

nátěry zábradlí ochozů SEZ

53,09
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10.

akce hrazena
OMM

terénní úpravy ochozů SEZ

11. terénní úpravy depa závodních strojů atd. na SEZ

54,99

12. renovace podlahy tělocvičny na sportovní hry na ZS

226,51

13. renovace gymnastické jámy v gymnastické tělocvičně na ZS
14. obnoveny malby hlavní bazénové haly na KB
15.

provedeny opravy kanalizačních vpustí na KB

16. opraveny bazénové rozvody v plaveckém bazénu na koupališti

70,11
40,1
akce hrazena
OMM
18,88

17. provedeny obnovy nátěrů bazénových van na koupališti

57,57

18. instalace nových záchytných sítí na hřišti v Lubině

11,48

19.

instalace funkční závlahy travnaté plochy na hřišti v Lubině

0,- přesun z
letního SEZ

20. kompletní regenerace travnaté plochy na hřišti ve Vlčovicích

85,55

21. instalace nové záchytné sítě za brankou na hřišti ve Vlčovicích

8,99

22. oprava fasáda přístavby – bufetu ve Ski areálu

24,78

23.

akce hrazena
OMM

opravena příjezdová komunikace ve Ski areálu

24. opraveno osvětlení příjezdové komunikace ve Ski areálu

27,6
Celkem

36 334,65

Zimní stadion
V posledních letech bylo v areálu provedeno 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, osvětlení a v neposlední řadě fasádou objektu. V roce
2020 bylo renovována z prostředků Správy sportovišť doskoková jáma v
gymnastickém sálu, zřízena rozcvičovna gymnastiky a provedena renovace podlahy
tělocvičny pro sportovní hry.
Krytý bazén
V roce 2020 byla rozšířena nabídka služeb o pořádání saunových ceremoniálů. Je
záměr v této aktivitě pokračovat i nadále, bohužel sauny byly v roce 2020 těžce
zasaženy restriktivními opatřeními. V roce 2020 byly provedeny opravy nefunkčních
kanalizačních svodů ze sociálních zařízení, instalovány protiskluzy na podlahy, dále
byly v době odstávky provozu provedeny malby v hlavní bazénové hale i technickém
zázemí, opravy osvětlení dětského bazénu, opravy šatních skříněk.
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Letní Stadion Emila Zátopka Kopřivnice
Stadion Emila Zátopka byl vybudován jako víceúčelové sportoviště pro fotbal, lehkou
atletiku a plochou dráhu. Areál je v běžném roce využíván Atletickým klubem Emila
Zátopka Kopřivnice, fotbalovým klubem FC Kopřivnice a Auto klubem plochá dráha
Kopřivnice v AČR. Školami je areál využíván nepravidelně pro pořádání akcí. Dále je
areál využíván ostatními sportovními kluby v rámci sportovní přípravy. Dne 14. 7.
2019 byla zahájena rekonstrukce hlavní plochy stadionu, která zahrnovala výstavbu
nového atletického oválu, travnaté fotbalové plochy včetně umělého osvětlení a
opravu plochodrážního oválu spočívající ve vybudování nového odvodnění,
reprofilaci celé dráhy včetně položení nové finální štěrkové vrstvy. Rekonstrukce byla
financována z dotace MŠMT ČR poskytnuté Atletickému klubu Emila Zátopka
Kopřivnice se spoluúčastí Města Kopřivnice.
Na údržbu atletického oválu bylo nutné pořídit techniku, čistící stroj a foukač, v areálu
byl instalován nový kamerový systém a výsledková tabule. Byly zrušeny bariéry pro
diváky na tribuně od ulice Husova. Správa sportovišť dále zajistila terénní úpravy
depa závodních strojů, přípravu prostoru po zlikvidovaných ochozech na jarní osev,
pokračovalo se v estetizaci areálu nátěry plotů a zábradlí v areálu, opravou štítu
tribuny a v závěru roku s opravami v šatnách.
Odborem majetku města byla realizována oprava elektroinstalací tribuny stadionu,
která byla dokončena v prosinci 2020. Také byly zahájeny práce na projektu
rekonstrukce objektu tribuny, jehož realizace je podmíněna získáním dotace
z veřejných zdrojů (podání žádosti bylo provedeno OMM).
Skateboardový areál (provoz uzavřen)
Špatný technický stav překážek, nosná dřevěná konstrukce je zetlelá, pojezdové
plechy se uvolňují z uchycení. V roce 2020 neprošel areál pravidelnou roční
kontrolou revizním technikem a musel být uzavřen. Na rekonstrukci areálu byl podán
skupinou „skejtařů“ projekt v rámci participativních projektů Města Kopřivnice. Projekt
v hlasování občanů získal největší podporu. Realizace opravy překážek byla
zařazena do plánu na I. pololetí roku 2021 a po tomto období je plně funkční areál již
v provozu.
Hřiště Lubina
V areálu byla prováděna běžná údržba, dále byla vybudována záchytná síť za
brankou a instalována nová závlaha hřiště. V Lubině chybí víceúčelové hřiště na letní
sporty (tenis, nohejbal, volejbal, florbal atd.), které by přispělo k zlepšení využitelnosti
areálu. O takové hřiště by se měl areál rozšířit v 2. polovině roku 2021. Návštěvnost
se odhaduje včetně diváků na utkání a pořádaných akcích cca na 4 500 osob za rok.
Hřiště Vlčovice
V roce 2020 byla provedena kompletní regenerace travnaté plochy a provedena
výměna záchytných sítí. Dětské hřiště uskutečněné z finančních prostředků nadace
ČEZ je pravidelně udržováno 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.
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Letní koupaliště
Nevýhodou areálu je zastaralost vybavení (bazény, sociální zázemí, okolí bazénů) a
malá nebo spíše žádná vybavenost relaxačními prvky v bazénech. V roce 2019 byl
areál doplněn o atrakci Pirátská loď, která se těšila poměrně velkému zájmu dětí i
rodičů. Celý areál nezbytně vyžaduje komplexní modernizaci. Při pravidelné
prohlídce tobogánu objeveno poškození plastového koryta, což vypovídá o končící
době životnosti tobogánu. Návštěvnost areálu byla rovněž ovlivněna omezeními
provozu např. v počtu návštěvníků červen max. 100 osob, postupně 500 osob a 1000
osob.
SKI areál Červený kámen
Lyžařský areál je příměstským lyžařským střediskem. Středisko bylo v roce 2020 v
provozu od pouze jediný den pro lyžování dětí lyžařské školičky Domu dětí a
mládeže. Na vlecích a veškeré technice byly provedeny před sezónou všechny
potřebné opravy revize, prohlídky a zkoušky zařízení. Z důvodu naprosto
nepříznivých klimatických podmínek nebylo možné areál zprovoznit. Návštěvnost
areálu v sezoně 2019 – 2020 byla minimální, lyžovalo se jeden den, cca 60 osob.
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 především značení. V roce 2020 byla
provedena obnova značení. Na rozsáhlejší opravy nejsou vyčleněny finanční
prostředky. Návštěvnost není sledována.
Dětská hřiště v městské zástavbě
Správa sportovišť zajišťuje údržbu a opravy původních dětských hřišť a sportovních
ploch v jednotlivých městských částech.
V roce 2020 byla realizována kompletní oprava dětského hřiště na sídlišti „Sever“
spočívající ve výměně všech herních prvků včetně dětského pískoviště. Na realizaci
opravy získala organizace grant firmy Innogy ve výši 175 000,- Kč. Celková cena
opravy byla 416 482,- Kč. Na realizaci poskytlo Město Kopřivnice účelově vázané
prostředky ve výši 250 000,- Kč.
Dále byla realizováno vybudování nového dětského hřiště na sídlišti „Korej“
zahrnující dodávku a instalaci herních prvků včetně dopadové plochy, mobiliáře a
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dětského pískoviště v celkové hodnotě 498.353.02 Kč. Realizace proběhla v období
06-08/2020. Zdrojem financování byl participativní rozpočet 2019 (500.000,- Kč).
Správa sportovišť zajišťuje rovněž provoz nově vybudovaných dětských hřišť v
lokalitě „U Matesa“, ve Vlčovicích, na sídlišti „Sever“, v Lubině včetně nových prvků v
parku Dr. E. Beneše a nově vybudovaných hřišť na sídlišti „Jih“. Do údržby dětských
hřišť jsou zahrnuty rovněž sportovní plochy v městské zástavbě. V městské zástavbě
je 59 dětských hřišť a 29 sportovních asfaltových ploch.
Areál Discgolfu (Discgolfpark) Kopřivnice
V areálu je prováděna běžná údržba vývozem a odklízením odpadu a čištěním
výhozišť, opravou laviček, odpadkových košů. Počet návštěvníků nelze vzhledem k
volnému vstupu do areálu objektivně stanovit, ve víkendových dnech si zapůjčuje
disky průměrně 15 osob.
2.2.2. Návštěvnost sportovních areálů (srovnání za roky)
Název
sportoviště

Počet
návštěvníků v
roce 2020

Počet
Počet
návštěvníků v návštěvníků v
roce 2019
roce 2018

Počet
návštěvníků
v roce 2017

Počet
návštěvníků v
roce 2016

Zimní stadion

29 825

175 000

175 000

175 000

180 000

Krytý bazén

30 216

130 000

130 000

130 000

50 000 (jen
plavání
veřejnosti)

Letní stadion

37 632

50 000

40 000

41 000

50 000

Volejbalový areál

3 500

4 500

4 500

4 500

3 500

Letní koupaliště

12 414 +
neevidované
vstupy dětí
zdarma

15 847 +
neevidované
vstupy dětí
zdarma

17 029 +
neevidované
vstupy dětí
zdarma

15 000

13 233

60 osob
1987 karet +
(provoz areálu kurzy škol a
1 den)
DDM

1746 karet +
kurzy škol a
DDM

2185 karet +
kurzy škol a
DDM

1601 karet +
kurzy škol a
DDM

Lyžařský areál
Hřiště Lubina

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

Hřiště Vlčovice

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

Skatepark

1 452

uzavřen

uzavřen

0-15 denně

0-15 denně

2.2.3. Kapacita sportovišť
Kapacita sportovišť se určuje buď podle metrů čtverečních, hodinami využitelnosti
nebo provozovaným druhem sportu.
Nemovitosti

Kapacita
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Letní stadion

druh sportu, kapacita hlediště sezení + stání 9 000 osob

Skateboardový areál

Max. 20-30 osob

Volejbalový areál
s tenisovým kurtem

druh sportu

Zimní stadion

druh sportu, pro bruslení veřejnosti není stanovena horní
hranice, kapacita hlediště haly zimního stadionu 3 500 osob

Krytý bazén

232 osob

Letní koupaliště

2 665 osob

Hřiště Vlčovice

druh sportu

Hřiště Lubina

druh sportu

Lyžařské běžecké trasy

omezuje přepravní kapacita lyž. vleku 600 osob/hod.

2.2.4. Významné akce SpSK
Příspěvková organizace SpSK, stejně jako v minulých letech, zaštítila v roce 2020
kopřivnickou Městskou hokejovou ligu neregistrovaných hráčů. Soutěž v roce 2020
ve třech výkonnostních ligách hrálo 26 týmů, 653 hráčů. Jedná se o největší
amatérskou soutěž ve městě a regionu. Soutěž byla ukončena dne 12. 3. 2020 a z
důvodu „proticovidových“ opatření nebyla dohrána. Do nového ročníku soutěže se
přihlásilo 25 týmů, na soupiskách bylo zapsáno 596 hráčů. V novém ročníku bylo
odehráno pouze 33 utkání, soutěž byla z důvodu uzavření zimního stadionu
přerušena a následně zrušena.
Další spolupráce, se sportovními subjekty při pořádání sportovních a společenských
akcí na sportovních areálech byla znemožněna v důsledku vyhlášených
protiepidemických opatření (např. lyžařské kurzy škola a DDM).
V běžném roce SpSK organizuje bruslařskou školičku pro Základní a Mateřské školy.
Služba je poskytována komplexně jako výuka bruslení školenými instruktory včetně
zajištění půjčovny bruslí, přileb, dopravy. Bruslařskou školičku navštívily od ledna do
března 138 lekcí, kterých se zúčastnilo 2 500 dětí. Z důvodu omezení provozu nebyla
bruslařská škola od září 2020 zahájena.
2.3. Základní školy a Dům dětí a mládeže (DDM)
Děti v rámci povinné školní docházky mají v běžném roku 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.). Bohužel,
„covidová“ situace zapříčinila přesun povinné školní docházky do online prostoru a
byly zakázány hodiny tělesné výchovy. Pořádání mnoha pravidelných školních
sportovních akcí bylo zrušeno (lyžařské kurzy, plavecké výcviky, výuka bruslení pro
ZŠ a MŠ). Z tradičních sportovních akcí se uskutečnily: Kopřivnická laťka, Lubinská
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střela, Zátopkova pětka a desítka, Sportujeme s Emílkem (ZŠ E. Zátopka pořádá
každoročně pro MŠ).
DDM každým rokem připravuje pro děti sportovní pobytové tábory, sportovní zájmové
kroužky (např. florbal, badminton, volejbal, capoeira, kalanetika, horolezectví…) a
Lyžařskou a snowboardovou školu Sluníčko. Následkem „covidových“ opatření
činnost sportovních zájmových kroužků v roce 2020 probíhala v omezené míře a
v postupných vlnách rozvolňování byla přerušována nebo obnovována. V tomto
období se stihla realizovat lyžařská školička Sluníčko pro děti z DDM a z tradičních
akcí byl realizován Outdoor camp.
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 tradiční sportovní a volnočasové společenské akce.
3.1. Příspěvek Správě sportovišť Kopřivnice, p. o.
Město Kopřivnice poskytlo v roce 2020 příspěvkové organizaci SpSK z rozpočtu
města příspěvek na provoz svěřených sportovních areálů v celkové výši 22.624.000,Kč (z toho účelové prostředky ve výši 250.000,- Kč na opravu dětského hřiště Sever).
Činnost příspěvkové organizace byla v roce 2020 velmi ovlivněna epidemickou
situací. Uzavření provozu areálů a sportovních areálů se nepříznivě odrazilo v
realizovaných příjmech. Tržby z provozu sportovních areálů činily 10.018.000,- Kč.
3.2. Dotační program a individuální dotace ve sportu
Město Kopřivnice vyhlásilo Dotační program č. 1/OŠKS/2020 na podporu mládeže,
tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit. V roce 2020 byly v rámci odboru
školství, kultury a sportu poskytnuty dotace v oblasti sportu ve výši 10.039.400,- Kč.
Z toho na nájmy a energie ve výši 7.000.000,- Kč (což činí cca 70% z celkových
prostředků na dotace ve sportu). Na činnost a trenéry bylo dále poskytnuto
2.550.000,- Kč a na akce bylo určen rozpočet 489.400,- Kč. Dále bylo v rámci
individuálních dotací poskytnuto 13.858.352,- Kč.
Jednotlivé žádosti o dotaci byly projednány na jednání mezi Odborem školství,
kultury a sportu a garantem pro sport a volný čas. Doporučení za odbor byl předáno
Pracovní skupině pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice a Sportovní a
volnočasové komisi.
3.3. Sportovní společenské akce
3.3.1. Sportovec roku
Slavnostní oceňování nejlepších sportovců za rok 2020 u kategorií jednotlivců,
trenérů / cvičitelů / organizačních pracovníků a družstev, jenž se tradičně koná
během 1. pololetí po skončení kalendářního roku v prostorách kinosálu Puls v
Kulturním domě v Kopřivnici, nebylo možné v roce 2021 uspořádat z důvodu
přetrvávající pandemie covid-19. Tato situace znemožnila pořádání soutěží na všech
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úrovních, na jejichž výsledcích se zakládají nominace pro jednotlivé kategorie.
Protože kopřivnickým sportovcům, nemohly být vytvořeny stejné podmínky pro
sportování, vedení města doporučilo akci Sportovce roku za rok 2020 neorganizovat.
3.3.2. Běh rodným krajem Emila Zátopka
18. ročník projektu "Běh rodným krajem Emila Zátopka" se konal po záštitou
hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. třetí zářiovou
sobotu dne 19. 9. 2020. Nejvýznamnější sportovní akce kopřivnického regionu je
věnována odkazu nejslavnějšího atleta 20. století, čtyřnásobného olympijského
vítěze a kopřivnického rodáka, Emila Zátopka (d. n. 19. 9. 1922). Závod se tradičně
koná nejblíže datu jeho narození. Poprvé už letos nemohla ani na dálku fandit jeho
žena Dana Zátopková, která bohužel, v březnu roku 2020, zemřela. Proto byl tento
běh zároveň uctěním památky nejen Emila, ale i jejím.
Hlavní závod byl odstartován v 11:00 hodin za účasti osobností z Českého klubu
olympioniků. Start 22,3 km dlouhého silničního půlmaratonu vede z Kopřivnice do
Rožnova pod Radhoštěm (Valašské muzeum v Přírodě – Valašský Slavín je místo
posledního odpočinku Emila i Dany Zátopkových). Trasa závodu prochází přes
Město Štramberk, Obec Ženklavu a Obec Veřovice a přes sedlo nad pramenem
Jičínky. 18. ročníku závodu se zúčastnilo celkem 228 běžců (186 mužů a 42 žen) a
20 běžců štafet (12 mužů a 8 žen). Hlavní mužskou kategorii vyhrál Martin Kučera z
českého týmu Elevenrunteam a mezi vítězkou mezi ženami se stala česká závodnice
Petra Kamínková z týmu Svatý Kopeček (vítězný čas 01:32:24.18). Novinková
štafeta umožňující rozdělit půlmaraton z Kopřivnice do Rožnova pod Radhoštěm na
dvě části (cca 10 a 12 km) se běžela v historii teprve po druhé a měla velký ohlas.
Kratší trasa oslovuje zejména ty účastníky, kteří nemají odvahu zvládnout celou trasu
závodu, ale chtějí si přijít zaběhat. Tradiční mezinárodní běžecká účast z různých
zemí byla poznamenána celosvětovou epidemickou situací spojenou s onemocněním
covid-19 a zahraniční účast byla o poznání nižší. Na start závodu jsme ze zahraničí
přivítali několik slovenských a polských běžců. Slavnostní vyhlašování vítězů
probíhalo od 14:00 hodin ve Valašském muzeu v Přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
Součástí hlavního závodu byly rovněž doprovodné běhy konané v Kopřivnici a další
závody probíhaly i po trase hlavního závodu. Lidový běh je určený pro všechny bez
rozdílu věku a v letošním roce se jej v Kopřivnici zúčastnilo 50 dětí a dospělých.
Všichni účastníci obdrželi sladkou odměnu. Soutěžního 11. ročníku Běhu dětí
Kopřivnicí, který byl určen dětem od ročníku narození 2005 a mladší, se zúčastnilo
celkem 447 dětí. Všechny děti obdržely pamětní list, tričko a sladkou odměnu.
Vítězové všech kategorií získali věcnou cenu, medaili a diplom. V doprovodných
bězích soutěžily školy o nejpočetnější skupinu. Na prvním místě v Lidovém běhu
a Běhu dětí Kopřivnicí se umístila MŠ Krátká, na druhém místě byla ZŠ Alšova a na
třetím místě se umístila ZŠ a MŠ 17. listopadu.
V průběhu týdne před realizací hlavního závodu se konaly štafetové běhy dětí
kopřivnických základních a mateřských škol. 17. 9. 2020 se konal štafetový běh dětí
z mateřských škol - "Minizátopek" na hřišti Emila Zátopka s celkovou účastí 50 dětí.
18. 9. 2020 probíhaly běžecké závody družstev žáků ze základních škol na letním
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Stadionu Emila Zátopka – „Zátopkova pětka“ (žáci I. stupně ZŠ) a „Zátopkova
desítka“ (žáci II. stupně ZŠ) s celkovou účastí 175 žáků. Všechny běhy v Kopřivnici
byly odstartovány za účasti osobností z Českého klubu olympioniků. Další
doprovodné sportovní akce probíhaly v různých místech po trase závodu.
S úctou ke sportovní legendě si 19. září 2022 město Kopřivnice připomene nedožité
100. narozeniny slavného rodáka čtyřnásobného olympijského vítěze, jenž je
držitelem osmnácti světových rekordů. V následujícím roce Město Kopřivnice chystá
spoustu aktivit. Jednou z nich bude odhalení sochy našeho nejlepšího atleta 20.
století. V průběhu konání tradičního běžeckého závodu dne 19. 9. 2020 město
Kopřivnice zahájilo veřejnou sbírku na zhotovení bronzové sochy olympionika
v životní velikosti, která zaujme čestné místo v centru města. Veřejná sbírka probíhá
v období od 19. září 2020 do 30. června 2022. Po tomto datu zbývající část ceny
uměleckého díla uhradí město Kopřivnice. Propagace k významnému výročí probíhá
již od r. 2020 prostřednictvím nových webových stránek https://www.zatopek100.cz/
3.3.3. Někdo ven?
Projekt Někdo ven??? pořádá pro kopřivnickou mládež město Kopřivnice ve
spolupráci s kopřivnickými spolky a Kulturním domem Kopřivnice. V roce 2020 se
konal již 6. ročník. Někdo ven??? mládež bavil 9 prázdninových čtvrtků a 1 pátek.
Účastníci na akcích získávali náramky a ti, kteří jich nasbírali pět a více, dostali na
závěrečném koncertě dárek. Akce Warm Up Někdo ven???, Jdeme ven! Dodgeball,
Přijď se bavit volejbalem, Discgolf v parku, Československá námořní plavba,
Volejbalový turnaj, Super den u vody (2x), Lentilkový pětiboj navštívilo více než 800
účastníků.
3.3.4. Akce Zdravého města Kopřivnice
3.3.4.1. Do práce na kole
V květnu se Kopřivnice zapojila do 10. ročníku soutěžní kampaně Do práce na kole.
Celorepublikově se zapojilo 15 813 účastníků z 50 měst a 2 700 společností. Ti na
vlastní pohon ujeli 3 821 tisíc kilometrů, což činí v průměru na jednoho účastníka
200 kilometrů. Zmíněný ročník byl od počátku roku, tedy již ve fázi plánování a
příprav, významně ovlivněn celospolečenskou nejistotou z důvodu restriktivních
opatření proti šíření onemocnění covid-19 což ovlivnilo celý její průběh.
Kopřivnická radnice se do akce zapojila pošesté a druhým rokem byla městským
organizátorem. Celkem se na Kopřivnicku registrovalo 51 týmů, které ujely téměř
30 tisíc kilometrů. Pod hlavičkou úřadu v roce 2019 celkem 36 účastníků ujelo 3 116
kilometrů, v roce 2020 ujelo 2 840 km 25 úředníků.
3.3.4.2. Cyklohrátky (akce v rámci Evropského týdne mobility)
Závěrečná akce kampaně, Cykloodpoledne, proběhla 25. června v parku E. Beneše.
Její součástí byly oblíbené Cyklohrátky, spoluorganizované členy CykloArt Bike clubu
Kopřivnice, kteří tradičně připravili trať a spolupodíleli se na hladkém průběhu
oblíbené akce. Na ní ve čtyřech kategoriích závodilo celkem 56 dětí (v roce 2019 cca
třicet závodníků). Nejvíce jich absolvovalo trať na odrážedlech, a to 25 dětí. Další tři
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kategorie už tvořily děti na jízdních kolech, přičemž nejmladší absolvovali trať jednou,
starší ji projeli dvakrát a nejstarší dva závodníky čekaly tři okruhy.
3.3.4.3. Do školičky pěšky, na koloběžce či na kole … na čerstvém vzduchu
bude vesele
Výzva „pro děti“ mateřských škol, aby v září využily pro cestu do školky udržitelnou
formu dopravy. Podpora zdravého pohybu, na závěr drobná odměna pro všechny
zapojené děti, připraveno ve spolupráci s MŠ Pionýrskou. Zúčastnilo se 332 dětí
z osmi místních mateřských škol.
3.3.4.4. Na úřad bez auta
Výzva pro zaměstnance Městského úřadu Kopřivnice, které se v roce 2020
zúčastnilo 35 zaměstnanců. Akce je pořádaná ve spolupráci s Moravskoslezským
krajem (MSK) a městy MSK realizujícími kampaň Evropský týden mobility (ETM) a
Evropský den bez aut (EDBA). Smysl: pro tento den přihlášení úředníci, 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.
3.3.4.5. Plavecká soutěž měst
V roce 2020 Kopřivničané zvítězili v kategorii měst do 50 000 obyvatel. Soutěž
proběhla na krytém bazénu v Kopřivnici podruhé a podpořilo ji 370 plavců
ve věkovém rozmezí od devíti měsíců do 77 let, svými výkony dosáhli na 5 912 bodů.
V roce 2019 bylo 416 účastníků, ale většinu tvořily školy, které v roce 2020 z důvodu
epidemiologické situace účast v soutěži odmítly. Z hlediska účasti se dá tedy také
v roce 2020 mluvit, navzdory epidemiologické situaci, taktéž o úspěchu. Místní
výsledek byl druhým nejlepším v celkovém pořadí bez rozdílu velikosti měst. Lepší
než Kopřivnice byl pouze Zlín. Oproti předchozímu roku si Kopřivnice ve své kategorii
polepšila o dvě příčky.
3.3.4.6. „Sportu zdar“… a pěší turistice zvlášť!!!!!
Turistická vycházka cca 11 km se konala ve spolupráci s klubem seniorské pěší
turistiky Kopřivnice. Výchozí bod Háj ve Slezsku, přes Čertův mlýn, cíl: Děhylov.
4. Kontrolní činnost
4.1. Odbor školství, kultury a sportu
Odborem školství, kultury a sportu je prováděna administrativní kontrola při podání
žádosti, dále se průběžně kontroluje závěrečné finanční vyúčtování dotace u všech
příjemců dotací. Veškeré zjištěné administrativní nedostatky a nedostatky podle
zákona o účetnictví řešíme výzvou k nápravě v náhradní lhůtě v průběhu provádění
administrativní kontroly. Vzhledem k velkému množství účetních dokladů, je kontrola
vyúčtování náročná a tyto činnosti probíhají zejména během letních měsíců
(prázdnin). Případné nálezy a zjištění na odboru jsou vždy komunikovány
s oddělením kontroly a s příjemcem dotace, v nevratných pochybeních se jedná o
porušení rozpočtové kázně. Část kontrolní činnosti týkající se dotací přebírá přímo
odbor kontroly, což nám velmi pomáhá a za což děkujeme.
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4.2. Oddělení kontroly
Dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě se
u spolků provádí veřejnosprávní kontrola zaměřená na plnění podmínek smlouvy,
zejména na užití účelové dotace poskytnuté z rozpočtu města na základě vyúčtování
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice. V rámci veřejnosprávní
kontroly byly shledány Oddělením kontroly 2 porušení rozpočtové kázně. Tato
porušení vycházely z kontrol provedených v roce 2019 a v roce 2020 byly předloženy
2 žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, kterými subjekty žádaly
o prominutí nařízeného odvodu a prominutí penále. Porušení se týkala v jednom
případě za nesprávně použité účelové prostředky z dotační smlouvy a v druhém
případě došlo k uhrazení nájmu za sportoviště po splatnosti. V obou případech
zastupitelstvo města schválilo prominutí odvodu a částečné prominutí penále.
4.3. Interní audit
Interní audit byl zaměřen na dodržování procesních norem a předpisů nastavených
v rámci úřadu. V informačních systémech Radnice Vera, Ginis bylo prověřeno
dodržování lhůt pro evidování smluv a objednávek navazujících na provádění
průběžné a následné kontroly. Všechny dotační smlouvy nad 50. tis. Kč byly řádně a
včas zveřejněny v informačním systému Ministerstva vnitra v Registru smluv.
Interním auditem nebylo shledáno žádné pochybení mající vliv na čerpání dotace
nebo plnění podmínek dotačních smluv.
4.4. Externí audit
Externí audit prováděli auditoři Ing. Turoně a zkontrolovali čerpání u vytipovaných
poskytnutých dotací z rozpočtu města, smlouvy, závěrečné finanční vyúčtování a
dotační programy. U žádného z příjemců dotace neodhalili pracovníci externího
auditu porušení plnění dotačních smluv.

5. Závěr
5.1. Výstupy z jednání se zástupci sportovních subjektů
Nastavením restriktivních opatření proti šíření zdraví ohrožujícího onemocnění covid19 docházelo k omezení shlukování většího počtu osob a Městský úřad v Kopřivnici
fungoval v omezeném provozu s doporučením, aby veřejnost přednostně využívala
pro vyřizování svých záležitostí elektronický způsob komunikace. Hromadná jednání
se sportovními subjekty proto nebyla v tomto období realizována. Omezení pro
shlukování osob se netýkalo pouze pro činnost komisí a zasedání zastupitelstva
města. Výstupy z realizovaných jednání sportovní komise byly následující:
1. pořídit studie, projekty, modernizovat stávající sportoviště, budovat nová
sportoviště,
2. sjednotit společné nemovité vlastnictví na sportovních zařízeních u zimního
stadionu a tenisového areálu a rekonstruovat zastaralé objekty,
3. posílit rozpočty na akce (tradiční, sportovní, volnočasové a podpořit nové akce).
5.2. Související dílčí dokumenty z oblasti sportu
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Na webových stránkách města jsou dostupné další dílčí související dokumenty:
Koncepce podpory sportu a volnočasových aktivit města Kopřivnice 2020-2025
http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/koncepce_podpory_sportu2020-2025.pdf
Dotační program na podporu mládeže, sportu a volnočasových aktivit r. 2020
http://www.koprivnice.cz/urad/dotace/1OSK2020.pdf
Výroční zpráva o činnosti SpSK za rok 2020
http://spsk.koprivnice.org/wp-content/uploads/2021/05/Vyrocni-zprava-2020.pdf
Schválené dotace v oblasti sportu v roce 2020
http://www.koprivnice.cz/urad/dotace/dotace1OSK2020.pdf
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