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VOLENÉ ORGÁNY, MĚSTSKÝ ÚŘAD
Zastupitelstvo města
A) Nejvyšší samosprávný orgán města zvolený ve volbách na podzim roku 2002 v počtu 23 členů, jehož
činnost je ukončena na podzim roku 2006 uplynutím volebního období.
Zastupitelstvo pracovalo na úkolech, které vycházely z plánu činnosti na rok 2006 (podle zákona o obcích)
a na úkolech, které vyplynuly z potřeb města.
V roce 2006 se uskutečnilo celkem 5 řádných zasedání, 3 mimořádná zasedání a 6 pracovních seminářů,
na nichž se zúčastňovalo zastupitelstvo v tomto složení:
Příjmení, jméno
člena MZ
Karel BŘEZINA
Jaroslav BĚLAŠKA
(od 15. 08. 2006)
Mgr. Milan BUREŠ
(do 03. 02. 2006)
Eliška GREPLOVÁ
Petr CHROMEČKA
(do 14. 08. 2006)
Mgr. Dagmar JANČÁLKOVÁ
Alois JANEK
Ing. Pavel JANEK
Ing. Jan JALŮVKA
Ing. Oldřich JAŠEK
MUDr. Roman JELÍNEK
Milan KAPICA
Mgr. Zdeněk KRAJČÍR
Vladislav KRYŠKE
RSDr. Karel KUBOŠ
MVDr. Robert LAKOMÝ
Evžen MILČINSKÝ
(od 07. 02. 2006)
Mgr. Jan NAVRÁTIL
Jiří NOVÁK
Ing. Josef PAVELKA
Ing. Luděk POLÁŠEK
Dagmar RYSOVÁ
Ing. Jiří SUMBAL
Ing. Jaroslav ŠULA
Jiří TICHÁNEK

SNK, bezpartijní

Účast na
zasedáních ZM
seminářích ZM
8/6

ODS

2/1

ODS

0/0

KSČM, bezpartijní

6/5

ODS

0/0

ODS
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
ČSSD
SNK, bezpartijní
KSČM
ČSSD
ODS
KSČM
US-DEU, bezpartijní

6/5
8/3
6/2
8/4
7/1
6/3
6/6
7/6
6/4
6/6
5/1

ODS

7/4

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

7/4
8/6
8/4
7/3
7/5
5/4
7/5
8/6

Politická
příslušnost

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

Česká strana sociálně demokratická
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Komunistická strana Čech a Moravy
Občanská demokratická strana
Sdružení nezávislých Kopřivnice
Unie svobody – Demokratická unie
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Nejdůležitější rozhodnutí zastupitelstva města v roce 2006
Volební období 2002 – 2006
1. vydání obecně závazných vyhlášek města Kopřivnice
• č. 1/2006, kterou se stanovují podmínky pořádání veřejnosti přístupných kulturních podniků
• č. 2/2006, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2004 města Kopřivnice o závazných
částech územního plánu města Kopřivnice včetně místních částí Lubina, Mniší, Vlčovice
• č. 3/2006, O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
• č. 4/2006, O odpadech
2. finanční a majetková rozhodnutí, projekty, studie města, různé:
schválení:
 rozpočtu města Kopřivnice na rok 2006
 závěrečného účtu města Kopřivnice za rok 2005
 rozpočtových opatření k rozpočtu města Kopřivnice na rok 2006
 rozpočtového výhledu města Kopřivnice na období 2007 – 2008
 zpráv o činnosti Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva města Kopřivnice za rok 2005
 plánu práce Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva města Kopřivnice na rok 2006
 poskytnutí dotace např.:
 Hockey Clubu Kopřivnice
 Klubu házené Kopřivnice
 FC Kopřivnice
 FC Vlčovice – Mniší
 Klubu volejbalu Kopřivnice
 FBC Vikinga Kopřivnice
 Klubu vodního sportu Kopřivnice
 ASK Tatra Kopřivnice
 Klubu malé kopané Kopřivnice
 Regionálnímu muzeu Kopřivnici, o. p. s.
 Domu dětí a mládeže Kopřivnice
 Katolické besedě Kopřivnice
 Římskokatolické farnosti Kopřivnice
 Českému rybářskému svazu Příbor
 Českému svazu včelařů Kopřivnice
 Českému svazu ochránců přírody Nový Jičín
 a další
 prodeje a výkupu pozemků
 uzavření dohod o přistoupení k závazkům
 pojmenování ulice v lokalitě Kopřivnice nad ZŠ Alšova na: Duhová
 zásad pro udělování čestného občanství města a cen města
 nákupu cisternové automobilové stříkačky
 plánu odpadového hospodářství města Kopřivnice
 plánu společných zařízení navržených v rámci jednoduchých pozemkových úprav – silnice I/58 Příbor –
obchvat
 změny č. 9 územního plánu města Kopřivnice
 poskytnutí finančních dotacích z fondu rozvoje a rezerv města Kopřivnice působícím v sociálních
službách pro zdravotně postižené občany
 dotačních programů
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vzetí na vědomí:
 zprávy o činnosti Kabelové televize Kopřivnice, s. r. o., za rok 2005
 zprávy o činnosti Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva města Kopřivnice a zároveň zrušení
výborů Zastupitelstva města Kopřivnice ke dni 20. 10. 2006
 zprávy o hospodaření v lesích města Kopřivnice za rok 2005 a 2006
 vyhodnocení Plánu zdraví a kvality života města Kopřivnice za rok 2005
stanovení:
 počtu členů Zastupitelstva města Kopřivnice pro volební období 2006 – 2010 v počtu 21 členů
B) Zastupitelstvo zvolené v komunálních volbách v listopadu 2006
Ustavující zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice se konalo dne 1. 11. 2006.
Počet členů byl stanoven na 21 ve složení:
Příjmení a jméno
MUDr. Rudolf BABINEC
Mgr. Dagmar JANČÁLKOVÁ
Alois JANEK
Ing. Josef JALŮVKA
Ing. Oldřich JAŠEK
Mgr. Sylva JEŽOVÁ
Milan KAPICA
(do 10. 11. 2006) Petr ČERNOCH
(od 10. 11. 2006) Robert KASÍK
Ing. Miroslav KOPEČNÝ
Mgr. Zdeněk KRAJČÍR
Vladislav KRYŠKE
RSDr. Karel KUBOŠ
MVDr. Robert LAKOMÝ
Ing. Josef PAVELKA
Dagmar RYSOVÁ
Marie STREITOVÁ
Ing. Jiří SUMBAL
Ing. Lubomír ŠKAPA
Ing. Jaroslav ŠULA
Ivan TELAŘÍK
Jiří TICHÁNEK

Politická příslušnost
ČSSD, bezpartijní
ODS
KDU-ČSL
ODS
ČSSD, bezpartijní
ODS, bezpartijní
KSČM
ČSSD
ČSSD
ODS
ČSSD
ODS
KSČM
SNK, bezpartijní
KSČM
SNK, bezpartijní
ODS
ODS
ODS
KDU-ČSL
nezávislý, bezpartijní
ČSSD

volební období 2006 – 2010
schválení, zřízení:
 smlouvy o postoupení pohledávek
 Kontrolního, Finančního a Školského výboru Zastupitelstva města Kopřivnice
 pravidel rozpočtového provizoria pro rozpočtové hospodaření města v období od 1. 1. 2007 do dne
schválení rozpočtu na rok 2007
 záměru zpracování nového Strategického plánu města Kopřivnice
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Rada města
jako 7členný výkonný orgán města působila v roce 2006 v tomto složení:
A) do 11/06 (ukončení volebního období 2002 – 2006)
starosta města:
místostarostové:
členové:

Jiří Tichánek
Vladislav Kryške
Jiří Novák
Mgr. Zdeněk Krajčír
Karel Březina
Mgr. Dagmar Jančálková
Ing. Oldřich Jašek

Jednání rady se pravidelně zúčastňoval tajemník městského úřadu Ing. Josef Jiřík.
Uspořádání
Uvolnění členové zastupitelstva města plnili úkoly dané zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích:
Jiří Tichánek
starosta města (starosta@koprivnice.cz) pro zahraniční vztahy,
právní záležitosti a městskou legislativa, dopravu a silniční hospodářství
Vladislav Kryške
místostarosta pro správu majetku, finance a rozvoj podnikání
(vladislav.kryske@koprivnice.cz
Jiří Novák
místostarosta pro záležitosti zdravotní a sociální problematiky
občanů, bydlení, životního prostředí, informačních systémů
a projekt Zdravé město a Místní agenda 21 (jiri.novak@koprivnice.cz)
Mgr. Zdeněk Krajčír
místostarosta pro školství, kulturu, sport a cestovní ruch, místní
záležitosti veřejného pořádku, prevenci kriminality, městkou
policií a projekt modernizace tepelného hospodářství města
(zdenek.krajcir@koprivnice.cz)
Tajemník MÚ: Ing. Josef Jiřík (tajemník@koprivnice.cz)
řídí a kontroluje činnost všech odborů městského úřadu
Rada města jednala podle plánu činnosti, řešila úkoly, které jí ukládá zákon o obcích a další úkoly vyplývající
z potřeb města.
V roce 2006 (do října 2006) se uskutečnilo celkem 13 řádných a 17 mimořádných schůzí Rady města
Kopřivnice.
Rada města spolupracovala s těmito výbory a komisemi:
Výbory zastupitelstva města
finanční
kontrolní

předseda
Ing. Jiří Sumbal
Milan Kapica

Komise rady města
pro výchovu a vzdělání
pro mezinárodní vztahy
pro prevenci kriminality a protidrog. prevenci
stavebně dopravní
sportovní
letopisecká
pro Projekt Zdravé město a Místní Agenda 21

předseda
Ing. Pavel Janek
Mgr. Jarmila Filipová
Pavel Obrátil
Vlastislav Mark
Jan Mužík
Ladislav Kostelník
Jiří Novák
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Komise místních částí:
- Vlčovice
- Lubina
- Mniší

předseda
Václav Prašivka
Ondřej Raška
Ing. Jan Jalůvka

B) Na 1. Ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice (1. 11. 2006), vzešlém z komunálních
voleb roku 2006, byla zvolena 7členná rada města ve složení:
Starosta města:
Místostarostové:
Členové:

Ing. Josef Jalůvka
Vladislav Kryške
Mgr. Zdeněk Krajčír
Dagmar Rysová
Mgr. Dagmar Jančálková
Ing. Oldřich Jašek
Ing. Miroslav Kopečný

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
Sídlo:

Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice,
od 1. 11. 2006 změna sídla na ul. Štefánikova 1163,
tel.: 556 879 411,
fax: 556 812 758
e-mail: posta@koprivnice.cz
Uspořádání
Odbor, oddělení
Kancelář tajemníka MÚ
Odbor správní
Odbor právní
Odbor informatiky a vnitřní správy MÚ
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Odbor financí
Obecní živnostenský úřad
Odbor školství, kultury a sportu a cestovního ruchu
Odbor životního prostředí a zemědělství
Stavební úřad
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Odbor správy majetku města a investic
Odbor bytového hospodářství
Odbor územního plánování, památkové péče a marketingu
Odbor informací a vnějších vztahů
Interní auditor
Oddělení kontroly
Oddělení krizového řízení
Oddělení strategického plánování (od 20. 12. 2006)
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Vedoucí oboru, oddělení
Mgr. Jiří Moskala
Jana Sopuchová
Mgr. Dušan Krompolc
Ing. Radek Harabiš
Jiřina Mikulenková
Ing. Martin Hrnčárek
Mgr. Pavla Jurková
Ing. Radomíra Michálková
Ing. Hynek Rulíšek
Ing. Šárka Fabiánová
Ing. Zdeněk Polášek
Ing. Ivan Viskupič
Ing. Igor Kocurek
Ing. arch. Milan Šmíd
Mgr. Miroslav Přívětivý
Ing. Petra Plevová
Ing. Vladislava Musilová
Dušan Bartošák
Mgr. Radka Chalúpková

Město Kopřivnice spolu se svými partnery městy Nový Jičín a Frenštát pod Radhoštěm obdržely v roce 2006
stoprocentní příspěvek ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.
Název projektu: Vstřícnost, profesionalita, zodpovědnost na úřadě
Doba trvání: 1. 7. 2006 do 30. 6. 2008
Identifikace operačního programu a výzvy:
Číslo operačního programu: CZ.04.1.03
Název operačního programu: Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)
Číslo priority: 3.4
Název priority: Adaptabilita a podnikání
Číslo opatření 3.4.1
Název opatření: Zvýšení adaptibility zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických
podmínek, podpora konkurenceschopnosti.
Název grantového schématu: Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací
Oblast zásahu: Flexibilita pracovní síly, podnikatelská činnost, inovace, informační a komunikační technologie
(osoby, firmy)
Návaznost projektu: Vzdělávací program navazuje na úsilí vyvíjené Ministerstvem vnitra ČR o reformu místní
samosprávy. Dalším důvodem zvyšování kvalifikace zaměstnanců úřadů a jejich vzděláváním je právo občanů
na kvalitně vykonávanou veřejnou správu.
Financování programu: Maximální výše uznatelných nákladů na projekt je schválena v částce 4 386 660,- Kč,
což je 100% příspěvek. Podíl národního spolufinancování je 25 % a podíl příspěvku z Evropského sociálního
fondu je ve výši 75 %.
Použití finančních prostředků: Pro příjemce jsou závazné níže uvedené dokumenty, které jsou také volně
přístupné na webových stránkách www.esfcr.cz. Pravidla používání finančních prostředků jsou v souladu
s Operačním programem Rozvoj lidských zdrojů, Dodatkem k OP RLZ a pravidly Příručky pro žadatele o finanční
podporu grantových projektů OP RLZ, verze1.3. ze dne 1. 5. 2005 a Příručky pro příjemce finanční podpory
grantových projektů OP RLZ v plném znění.
Realizátor projektu: Projekt předložilo město Kopřivnice jako hlavní žadatel. Města Nový Jičín a Frenštát
pod Radhoštěm jsou partnery projektu.
Zaměření projektu: Projekt je zaměřen na průběžné vzdělávání úředníků a vzdělávání vedoucích úředníků
a vedoucích úřadů, dále na zvýšení jejich odborné kvalifikace, zdokonalování komunikačních dovedností, vedení
korespondence, řízení investic, aj. Bude se skládat z několika částí, hlavní budou tzv. měkká témata
(horizontální, manažerské dovednosti, aj.) a dále pak jazykové znalosti a počítačová gramotnost.
Cíl projektu: Cílem projektu je zajištění vysoké kvality výkonu místní samosprávy, přispění k celoživotnímu
vzdělávání a kariérovému růstu zaměstnanců. Projekt napomůže ke změně chápání některých zaměstnanců
úřadu a změní chování úřadů (k instituci chránící a podporující zájmy občanů daného města). Projekt
je inovativní, bude využívat různé formy studia a nové metody výuky.
Kontakty:
David Monsport – koordinátor OP RLZ
Tel: 556 879 708, fax: 556 812 758, e-mail: david.monsport@koprivnice.cz
Ing. Vlasta Oderská – manažer projektu
Tel: 556 879 424, fax: 556 812 758, e-mail: vlasta.oderska@korpivnice.cz
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Realizace seminářů a kurzů v rámci projektu v roce 2006:
25. 10. 2006
01. 11. 2006
02. 11. 2006
08. 11. 2006
14. 12. 2006

se konal seminář "hodnotící pohovor“ ve Frenštátě pod Radhoštěm
(účast - 17 osob z F. p. R. a 2 osoby z NJ.
se konal seminář "hodnotící pohovor" v Novém Jičíně
(účast 16 osob z NJ)
se konal seminář "hodnotící pohovor" v Kopřivnici
(účast 14 osob z Kopřivnice, 1 osoba z F. p. R. a 2 osoby z NJ)
se konal seminář "motivace a vedení lidí" ve Frenštátě pod Radhoštěm
(účast 17 osob z F. p. R.)
se konal seminář "diplomatický protokol" v Kopřivnici
(účast 10 osob z F. p. R., 20 osob z NJ a 24 osob z Kopřivnice)

Od října roku 2006 probíhá na MÚ v Kopřivnici a Frenštátě pod Radhoštěm jazyková výuka pro 11 skupin (2
skupiny německý jazyk a 9 skupin anglický jazyk). V Kopřivnici se 62 osob vzdělává v AJ a 21 v NJ. Ve
Frenštátě se vzdělávají 2 osoby v NJ (dojíždějí na výuku do Kopřivnice) a 34 osob v AJ.
V září 2006 bylo zahájeno dvousemestrální specializační studium pro pracovníky úřadů, organizací a státních
institucí, které absolvuje 22 zaměstnanců MÚ Kopřivnice. Kurz je zaměřen především na oblast psychologie
a informační technologie (komunikace, stres, řešení konfliktů, aj.). Ukončení kurzu je plánováno v červnu roku
2007.
V říjnu 2006 byl zahájen kurz s názvem Ekonomika a řízení ve stavebnictví a státní správě II, do kterého byli
zařazeni 4 pracovníci MÚ Kopřivnice. Studium se zabývá řešením ekonomického a právního aspektu řízení
veřejných stavebních investic.
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KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
Bezpečnostní rada města Kopřivnice
Bezpečnostní rada města Kopřivnice byla zřízena starostou města jako koordinační orgán pro přípravu
na krizové situace v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový
zákon) a na základě určení Hasičského záchranného sboru České republiky. Pravidelná jednání bezpečnostní
rady se uskutečňují alespoň dvakrát v roce.
Složení bezpečnostní rady:
titul, jméno a příjmení

funkční zařazení

Ing. Josef Jalůvka
Vladislav Kryške
Mgr. Zdeněk Krajčír
Ing. Josef Jiřík
Milan Mikušek
plk. Ing. Zdeněk Biskup
kpt. Tomáš Dohnal
Dušan Bartošák

starosta
místostarosta
místostarosta
tajemník MÚ Kopřivnice
velitel JSDH Kopřivnice
ředitel HZS MSK, ú. o. Nový Jičín
vedoucí obvodního oddělení PČR Kopřivnice
vedoucí oddělení krizového řízení

funkce
v bezpečnostní radě
předseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
tajemník BR

Bezpečnostní rada určené obce projednává:
• zajištění připravenosti správního obvodu obce na krizové situace včetně návrhů opatření,
• rozpracování úkolů Krizového plánu Moravskoslezského kraje, uložených hasičským záchranným
sborem kraje,
• roční zprávu o stavu prostředků pro varování osob ve správním obvodu určené obce a způsob zajištění
náhradního varování,
• plán evakuace osob z ohroženého území správního obvodu určené obce,
• zprávu o činnosti a připravenosti složek integrovaného záchranného systému umístěných ve správním
obvodu určené obce,
• návrh objemu finančních prostředků v rozpočtu určené obce, vyčleněných k zajištění přípravy
na krizové situace ve správním obvodu určené obce,
• informaci o financování krizových opatření ve správním obvodu určené obce při vyhlášeném krizovém
stavu v uplynulém rozpočtovém roce,
• způsob seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním
obvodu určené obce s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,
• způsob shromažďování nezbytných údajů o osobách, které v době krizového stavu přechodně změní
pobyt,
• zprávu o hodnocení krizové situace a přijatých opatřeních,
• vnější havarijní plán a podmínky nouzového přežití obyvatelstva.

Krizový štáb města Kopřivnice
K řešení mimořádných událostí a krizových situací zřizuje starosta města Kopřivnice, jako svůj pracovní orgán,
Krizový štáb města Kopřivnice.

Krizový štáb města Kopřivnice je pracovním orgánem starosty obce:
•
•
•
•

při koordinaci záchranných a likvidačních prací starostou obce
k řešení krizových situací a zmírnění jejich následků
při plnění úkolů orgánů krizového řízení za stavu ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti
se zajišťováním obrany ČR a za válečného stavu
při cvičeních organizovaných k ověření činností
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Složení krizového štábu:
•
•

členové Bezpečnostní rady města Kopřivnice
členové stálé pracovní skupiny krizového štábu

Členy stálé pracovní skupiny krizového štábu jsou:
•
•
•

tajemník krizového štábu (tajemník příslušné bezpečnostní rady)
pracovníci zařazeni do městského úřadu určené obce
zástupci složek integrovaného záchranného systému a odborníci s ohledem na druh řešené mimořádné
události nebo krizové situace

Stálá pracovní skupina se člení na tyto odborné skupiny:
•
•

analýzy, nasazení sil a prostředků, součinnosti a komunikace (sekretariát)
týlového zabezpečení a ochrany obyvatelstva

Vedoucí krizového štábu (starosta) rozhodne podle druhu krizové situace nebo mimořádné události o uvedení
pracovní skupiny, nebo její části, do pohotovosti a o povolání výše uvedených osob.
Krizový štáb svolává starosta v případě, že:
• je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo jeho část patřící do působnosti orgánu krizového
řízení
• je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu krizového řízení nebo jeho část
• jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací
• je k tomu vyzván ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací
• jde o úkol prováděný při cvičení

Organizace krizového řízení
Určená obec Kopřivnice včetně jejího správního obvodu je organizačním celkem správního obvodu kraje, proto
také krizové řízení ve správním obvodu určené obce je subsystémem krizového řízení ve správním obvodu
kraje.
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Požární ochrana
Město Kopřivnice v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
a nařízením Moravskoslezského kraje č. 6/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí
území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje tyto jednotky:
Počet členů
24
12
16
13
25

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Kopřivnice
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Lubina I
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Lubina II
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Vlčovice
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Mniší

Velitel jednotky, kontakt
Milan Mikušek, 725 146 408
Jaromír Prašivka, 602 579 585
Jaromír Durček, 603 894 874
Vlastimil Mrkva, 737 158 559
Svatopluk Holub, 721 008 102

Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zejména:
a) zřizuje jednotku dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních
pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém
územním obvodu,
b) udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů,
c) zabezpečuje odbornou přípravu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
d) zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů a požární ochrany,
e) zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči o zaměstnance zařazené
v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, členy jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů obce
nebo podniků, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce,
f) poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který se ve své pracovní
době zúčastní zásahu při požáru nebo jiných záchranných prací při živelních pohromách nebo jiných
mimořádných událostech nebo nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy,
g) zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce preventivní zdravotní prohlídky,
h) zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, zejména
pro potřeby svého územního obvodu,
i) zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany,
j) zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost,
k) umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce podle nařízení kraje
a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek,
l) organizuje preventivně výchovnou činnost,
m) obecně závaznou vyhláškou
1. vydává požární řád obce – vydán jako obecně závazná vyhláška města č. 2/2002,
2. stanoví podmínky pro zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob –
stanoveny v obecně závazné vyhlášce města č. 1/2005.
Významná akce realizovaná v roce 2006:
realizace nákupu cisternové automobilové stříkačky pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů Kopřivnice.
Po oznámení o přidělení dotace ve výši dvou milionů korun ministerstvem vnitra na pořízení cisternové
automobilové stříkačky, následném schválení dokrytí kupní ceny cisternové automobilové stříkačky
zastupitelstvem města a vyhlášení veřejné zakázky na dodávku požárního automobilu byla závěrem roku
dne 30. 11. 2006 předána Jednotce Sboru dobrovolných hasičů Kopřivnice cisternová automobilová stříkačka
CAS 24 – T815 4 x 4.2 v hodnotě 5 578 125 Kč včetně DPH.
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PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 KOPŘIVNICE (PZM a MA21)
Od 1.1.2004 je Kopřivnice řádným členem asociace Národní síť Zdravých měst ČR. Asociaci tvoří několik desítek měst,
obcí, mikroregionů a krajů, které jsou jejími řádnými nebo přidruženými členy. Řádní členové asociace, mezi nimi
i Kopřivnice, se zapojují do postupu strategického rozvoje v souladu s požadavky EU: udržitelným rozvojem a aktivním
zapojením veřejnosti do diskusí o současných záměrech města.

Plán zdraví a kvality života Kopřivnice
Základní východisko plánu:
„Zdraví a kvalita života obyvatel Kopřivnice se zlepší a směřování města k udržitelnému rozvoji bude zajištěno, pokud
………….“
Kopřivnický Plán zdraví se i v roce 2006 věnoval těmto oblastem života ve městě:
A. Veřejná správa/Komunikace/Informovanost
B. Zdravý životní styl/Zdravotnické služby
C. Životní prostředí/Bydlení
D. Výchova a vzdělávání
E. Sociální služby
F. Volný čas/Sport/Kultura
G. Doprava
H. Podnikání/Výroba/Služby/Zaměstnanost
Průběh roku 2006
Plán zdraví, který prošel v druhé části roku 2005 aktualizací, je ve všech městech považován za stále „živý“ dokument, který
má být průběžně aktualizován. Nad aktualizací plánu se pracovní skupiny zpravidla scházejí každý rok. Aktualizovaná verze
plánu byla stejně jako v roce 2005 předložena ke schválení zastupitelstvu města v dubnu 2006. Pracovní skupiny jsou
otevřené – k jejich společné práci se může přidat kdokoliv, kdo má na dané oblasti zájem. Některé pracovní skupiny měly
širší, jiné užší základnu pro společnou práci. Ani v roce 2006 se nepovedlo ustavit pracovní skupinu pro oblast „Podnikání,
výroby, služeb a zaměstnanosti“.
Zastupitelstvo města po projednání schválilo záměry a cíle obsažené v Plánu zdraví a kvality života Kopřivnice a uložilo
radě města zapracovat zásadní aktivity z Plánu Zdraví a kvality života, na nichž se město Kopřivnice podílí, do
Strategického plánu ekonomického rozvoje města Kopřivnice na léta 2006 – 2007. Aktivity se podařilo zapracovat díky
rozhodnutí zastupitelstva města z listopadu 2006 zpracovat zcela nový Strategický plán města. Plán Zdraví se stal
přitom jedním ze základních podkladů pro jeho zpracování a množství aktivit v něm obsažených je zahrnuto v návrhu
Strategického plánu rozvoje Kopřivnice zpracovaného v roce 2007.
Aktuální verze Plánu Zdraví je k dispozici na webových stránkách projektu: http://zdravemesto.koprivnice.org
V rámci plánu zdraví se i v roce 2006 plnilo množství akcí průběžně – vyhodnocení je
k dispozici na výše uvedených webových stránkách. Nově se podařilo zahájit a zrealizovat
zejména tyto akce: doplnění plakátovacích ploch ve městě, internetový a tištěný kalendář
akcí v Kopřivnici, podařilo se znovu ustavit a zvolit kopřivnické dětské zastupitelstvo.
Veřejné projednání – Fórum Zdravého města – listopad 2006
Veřejné projednání umožnilo jednotlivým skupinám, které pracovaly samostatně, seznámit
se s výsledkem své práce – obsahem aktualizovaného Plánu Zdraví. Na veřejné slyšení
byla zvána široká veřejnost a zastupitelé. Pracovní skupiny se zde seznámily s náměty a připomínkami občanů a se svými
vlastními pozměňujícími návrhy. Projednání se konalo 21. 11. 2006 a zúčastnilo se jej 59 lidí.
Zapojení veřejnosti do rozhodování
- anketa a výstava „Doplnění sítě cyklotras ve městě“: ankety se zúčastnilo 217 respondentů, výsledky byly předány odboru
územního plánování, z ankety vyplynulo, že většina dotázaných (212) má zájem na budování cyklotras a nejvíce lidí
používá kolo pro volný čas a turistiku a že největší problém mají cyklisté na trasách s bezpečností. Výstava návrhu řešení
cyklotras ve městě proběhla v září 2006 v rámci Evropského týdne mobility.
- veřejné projednání 3. etapy projektu Regenerace sídliště Sever – květen 2006, výsledky byly předány odboru územního
plánování
- veřejné projednání Programu ke zlepšení kvality ovzduší, říjen 2006, výsledky byly předány odboru životního prostředí
a zemědělství
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Mezinárodní kampaně, do nichž se město zapojilo
Kopřivnice se každoročně zapojuje do velkých komunitních osvětových akcí, které pořádají zdravá aj. města společně
v daných termínech. Kampaně jsou informačně podporované celostátně NSZM ČR a jsou založené na spolupráci
jednotlivých Zdravých měst, obcí, regionů s místními partnery. V Kopřivnici na kampaních spolupracovaly zejména: DDM
Kopřivnice, Slumeko, s. r. o., záchranná služba, VOŠ, SOŠ a SOÚ, o. s. Hájenka, Policie ČR, městská policie, MŠ a ZŠ
v Kopřivnici, Ludvík Moravia, s. r. o., Junák – svaz skautů a skautek aj.
Většina akcí byla podpořena dotací ministerstva zdravotnictví v rámci Projektu podpory zdraví v roce 2006.
22. duben Den Země - Oslavy Dne Země v Kopřivnici nabídly v průběhu devíti dnů osm zajímavých programů zaměřených
na různé cílové skupiny obyvatel: program v městské knihovně, ekovýstava výrobků MŠ a ZŠ v centru města, debatní liga
pro ZŠ na téma Životní prostředí Kopřivnice, jeho ochrana v praxi, 259 rodin se zúčastnilo Pohádkového lesa na Červeném
kameni, akce Na tom našem sídlištním dvorečku v Klubu Kamarád, den otevřených dveří na dotřiďovací lince, sázení
stromků „Dospělci, školy, školky, kdopak z vás rád sadí stromky“, bezplatná likvidace autovraků, díky níž se zlikvidovalo 33
vozů.
1. červen Dny bez úrazů - v rámci kampaně proběhla dne 1. června v Mateřské škole Záhumenní poslední soutěžní část
tematického celku pro děti, který trval jeden měsíc, s názvem Mámo, táto, přesvědč mě, že jezdíme bezpečně! Hlavním
cílem programu bylo získávání zkušeností, které děti uplatní v praktických situacích, poznávání a osvojování si pravidel
silničního provozu pro zdraví a bezpečnost svou i ostatních. Soutěž byla zaměřena na tři části: cyklistika, turistika a význam
dětských sedaček.
14. - 15. září Dny zdraví - již tradičně se konaly v Kulturním domě Kopřivnice za finanční podpory města, Revírní bratrské
pokladny a ministerstva zdravotnictví, veřejnost si mohla nechat změřit hladinu cholesterolu, cukru v krvi aj. hodnoty.
Součástí byly i sportovní soutěže dětí ve streetbalu, stolním tenise a cyklohrátky.
16. - 22. září Evropský týden mobility a Den bez aut
V rámci kampaně se v Kopřivnici uskutečnily čtyři akce pro širokou veřejnost a dvě pro děti ze základních škol. Celkem se
akcí zúčastnilo cca 1 100 lidí.
Akce zahrnovaly:
• Výstavu cyklostezek
• Běh pro zdraví
• Debatní ligu
• Komunitní plánování v oblasti dopravy a dopravní výchovy
• Nechejme to koňovi aneb Den bez našeho auta na Bubla ranči
• Den bez aut pro školy
• Jízdu kočárem v centru
• Trvalé opatření města - cyklostezku
6. 10. Pochod všech generací - Recesní pochod pro seniory a jejich rodinné příslušníky se uskutečnil v roce 2006 poprvé
a snad proto přilákal „jen“ čtyři desítky seniorů, u nichž měl ale velký ohlas. Proto se jej město nakonec rozhodlo připravit
i v roce 2007. Cestou byla pro účastníky připravena ve spolupráci s domem dětí jednotlivá zastavení s plněním různých
úkolů, která vyvrcholila v cíli jízdou na koni, posezením při hudbě a vylosováním dárků.
30. 11. Den seniorů - Seniorské odpoledne dostalo v roce 2006 jiný rozměr. Nejednalo se už pouze o odpoledne, ale o celý
den, který byl věnován seniorům. V dopoledním programu proběhly dvě besedy na téma Trénování paměti a Stravování
a zdravý životní styl seniorů a tzv. burza nápadů. Při ní se prezentovali v předsálí kina senioři z Kopřivnice, místních částí,
Libhoště a Příbora vlastní rukodělnou tvorbou. Podpořit je přišli klienti Ústavu sociální péče Kopretina a Občanské sdružení
Hájenka. Seniorský den pokračoval odpoledne mimo jiné vystoupením brněnského souboru Kamarádi s Květou Fialovou.
Více než dvě stě padesát hostů se skvěle bavilo až do večerních hodin.

14

ODBOR SPRÁVNÍ
Všeobecné údaje o obyvatelstvu k 31. 12. 2006
Počet občanů ČR s trvalým pobytem:
z toho:

23 285
11 819 žen (50,76 %)
11 466 mužů (49,24 %)

Věkové složení obyvatel – stav k 31. 12. 2006
(podíly jednotlivých věkových skupin)
věková skupina
dětská složka (0 - 15)
16 – 20
21 – 25
26 – 30
31 – 35
mladší produktivní věk (16 - 35)
36 – 40
41 – 45
46 – 50
51 – 55
56 – 60
starší produktivní věk (36 - 60)
produktivní věk celkem (16 - 60)
61 – 65
66 – 70
71 +
poproduktivní věk
obyvatel celkem

podíl v procentech
17,81
8,00
7,20
8,29
8,80
32,29
7,49
7,61
6,70
6,76
6,97
35,53
67,82
4,87
3,52
5,98
14,37
100,00

počet

Počet obyvatel v městských částech

městská část
Kopřivnice
Lubina
Mniší
Vlčovice
Celkem

velikost území
2 506
152
45
45
2 748

počet obyvatel
20 475
1 538
701
571
23 285

Počet obyvatel

Lubina
7%

Mniší
3%

Vlčovice
2%

Kopřivnice
88%

15

Vývoj počtu obyvatel v letech 1998 - 2006
rok
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Počet obyvatel ČR
23 932 23 890 23 805 23 753 23 565 23 495 23 465
s trvalým pobytem
Celkový počet obyvatel
23 854 23 824
vč. cizinců a občanů ČR
dlouhodobě mimo
republiku
z toho občané ČR s ukončeným trvalým pobytem

2005
23 399

2006
23 285

23 647

23 823
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Vývoj počtu obyvatel v letech 1998 - 2006
24 000

23 800

23 600

23 400

23 200

23 000

22 800
1998

1999

2000

2001

2002

2003

Vývoj demografických procesů
ukazatel
absolutní počet
živě narození
229
- v tom chlapci
117
- v tom děvčata
112
zemřelí
146
- v tom muži
83
- v tom ženy
63
- z toho do 1 roku věku
0
přistěhovalí
578
vystěhovalí
472

Populační trend
Porodnost - chlapci
Porodnost - děvčata
Celkem
Úmrtnost - celkem
Trend

2001
123
117
240
145
95

2002
103
102
205
167
38

16

2003
119
107
226
174
52

2004

2005

2006

Procenta
51,09
48,91
56,85
43,15

2004
124
129
253
170
83

2005
116
115
231
181
50

2006
117
112
229
146
83

Srovnání vývoje demografických procesů v letech 2000 - 2006
ukazatel/rok
2000 2001 2002 2003 2004
živě narození na 1 000 obyvatel
9,3 10,1
8,7
9,5
10,8
zemřelí na 1 000 obyvatel
5,9
6,1
7,1
7,3
7,2

2005
9,9
7,7

2006
9,8
6,3

Srovnání vývoje demografických procesů v letech 2000 - 2006
12
10
8

6
4
2
0
2000

2001

2002

2003

živě narození na 1 000 obyvatel

2004

2005

2006

zemřelí na 1 000 obyvatel

Přehled správních činností v letech 2003 - 2006
Vydané doklady
2003
2004
Počet vydaných cestovních pasů
2 847
5 193
z toho bez strojově čitelných údajů
328
486
Počet vydaných cestovních průkazů
0
2
Počet provedených změn v cestovním pasu
272
263
Počet vydaných občanských průkazů
5 275
6 123
z toho prvních občanských průkazů
632
633

2005
5 449
410
6
199
9 168
609

2006
5 338
335
1
308
6 605
613

Počet řešených přestupků
Blokové pokuty v tis. Kč
Správní poplatky v tis. Kč

2003
510,0
26,5
602,0

2004
474,0
33,4
1232,4

2005
630,0
60,2
1 227,1

2006
521,0
45,1
1 267,2

Vydaná správní rozhodnutí
- o vydání cestovního pasu
- o ukončení platnosti cestovního pasu
- o odnětí pasu
- o ukončení platnosti OP
- o zrušení místa trvalého pobytu

2003
13
3
2
95
36

2004
27
0
6
77
48

2005
22
0
1
108
93

2006
16
0
5
72
111

17

Přehled matriční činnosti v letech 2003 - 2006
Matriční činnosti
Zápis v matričních knihách:
narození
manželství
úmrtí
Církevní sňatky
Sňatky s cizincem
Svatební obřady mimo stanovené místo
Vydaná vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
Vydané doklady pro cizinu
Vydané doklady pro tuzemsko - druhopisy
Sepsané zápisy o určení otcovství
Sepsané zápisy pro zvláštní matriku Brno
Podané žádosti o změnu jména a příjmení
Podané žádosti o zpětvzetí příjmení po rozvodu
Volba druhého jména, jiného jména, žádost o nepřechýlené příjmení
Dodatečné změny a opravy v matričních knihách
Žádosti o výpis z Rejstříků trestů
Žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR
Složení státoobčanského slibu
Legalizace matričních dokladů (vystavených matričním úřadem
v Příboře, Štramberku a Petřvaldě)
Počet ověřených podpisů a listin
Správní poplatky (v tisících Kč)
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2003

2004

0
81
108

1
84
131

1
2
7
2
53
21
8
11
10
3
65
1 489
228
3
7
9 812
379,0

2005

2006

0
1
4
2
66
49
7
4
6
7
79
1 441
132
5
7

0
75
156
18
3
1
4
2
64
59
8
14
4
3
75
1 672
112
1
4

1
78
150
10
4
1
3
0
47
79
14
9
5
9
58
1 782
224
1
4

10031
378,0

10 795
452,0

11 180
467,3

Rozpočet města
Souhrnný komentář k hospodaření města Kopřivnice za rok 2006

I. oblast plnění příjmů (zdrojů) a výdajů (plateb, rezerv) rozpočtu
A) Příjmová stránka rozpočtu (zdroje vč. zdrojů z minulého období)
•

rozhodující podíl na zdrojích rozpočtu představují daňové příjmy (dle zákona o rozpočtovém určení daní viz tabulka č. 1), jejichž inkasovaný objem se ve srovnání s r. 2005 meziročně snížil o cca 0,8 % (o 1
515,3 tis. Kč) z 182 025,8 tis. Kč na 180 510,5 tis. Kč. Dynamika růstu daňových výnosů obce, která
v letech 2002 – 2005 dosahovala v průměru cca 8,3 % ročně byla přerušena. Původní schválený rozpočet
města na rok 2006 počítal s růstem daňových výnosů o 3 – 4 % a přestože již tento růst na základě
podkladů ministerstva financí zohledňoval snížení dynamiky daňových výnosů, byla skutečnost poklesu
ještě nižší. Uvedená situace se začala v daňových příjmech města zřetelně projevovat během 2 - 3. čtvrtletí
2006, a proto bylo navrženo a následně schváleno rozpočtové opatření k rozpočtu města na rok 2006, které
uvedený propad v daňových příjmech kompenzovalo. Jednalo se zejména o snížení rozpočtu u daně
z příjmů fyzických osob z daňových přiznání, jejíž skutečně inkasovaný příjem v rozpočtu města za rok 2006
byl cca o 10 000 tis. Kč nižší než původně schválený rozpočet. Ze strany ministerstva financí byla vzniklá
situace zdůvodněna legislativními změnami v oblasti daní ve smyslu zavedení společného zdanění manželů
a zvýšením paušálních výdajů u podnikatelů v souladu s deklarovaným snižováním daňového zatížení
obyvatelstva. Rozpočet daňových příjmů byl tak během roku ve svém úhrnu upraven (snížen) na částku
179 020 tis. Kč, která byla k 31. 12. 2006 překročena o 1 490 tis. Kč, tj. o cca 2,7 %, a skutečnost
tak dosáhla hodnoty ve výši 180 510,5 tis. Kč. Daňové příjmy byly v závěru roku příznivě ovlivněny
(podobně jako v případě státního rozpočtu) lepším inkasem daně z příjmů právnických osob, které dokázalo
současně kompenzovat mírný propad v plnění inkasa daně z přidané hodnoty.
Jak je výše uvedeno – k velkému snížení došlo u inkasa daně z příjmů fyzických osob z přiznání zahrnující
mj. přiznání podnikatelů a současně i podaná přiznání fyzických osob na základě společného zdanění
manželů. Inkaso uvedené daně se skládá ze dvou částí – první část je tvořena podílem na celostátním
výnosu daně stanoveným procentem a druhá část 30 % daně inkasované podle trvalého bydliště fyzické
osoby. Vývoj této daně v letech 2003 - 2006 přibližuje níže uvedená tabulka. V roce 2006 tak bylo dosaženo
nejnižšího inkasa této daně od 1. 1. 2001, kdy nabyl účinnosti nový zákon o rozpočtovém určení daní.

Rok

2003
2004
2005
2006

Tabulka vývoje výnosů daně z příjmů fyzických podle vnitřní struktury inkasa daně (tis. Kč)
Sdílená část daně
Část daně inkasovaná
se státním rozpočtem
podle trvalého bydliště
Celkem
(tj. podíl na 20,59 %)
fyzické osoby
4 412,9
6 666,0
11 078,9
5 095,7
11 007,7
16 103,4
5 199,6
8 729,9
13 929,5
3 642,3
2 988,7
6 631,0

Pro informaci lze dále uvést, že se dále podílíme (v přepočtu podle počtu obyvatel a koeficientu velikostní
kategorie obce) na celostátním výnosu daně z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti, daně z příjmů FO
vybírané srážkou dle zvláštní sazby, daně z příjmů právnických osob, daně z přidané hodnoty (sdílené
daně). Výlučnými daňovými příjmy města zůstává mimo výše uvedených 30 % daně z příjmů fyzických osob
z daňových přiznání podle trvalého bydliště fyzické osoby i 100 % výnosu daně z nemovitostí.
Na uvedeném celkovém inkasu daňových příjmů se nejvíce podílela daň z přidané hodnoty ve výši 72 641
tis. Kč, daň z příjmů právnických osob ve výši 45 686,7 tis. Kč a daň fyzických osob ze závislé činnosti
ve výši 41 244 tis. Kč (viz tabulka č. 2).
Z výše uvedených skutečností současně vyplývá přímá závislost inkasa daňových příjmů města na vývoji
daňových příjmů státního rozpočtu.
Daňové příjmy ze sdílených a výlučných daní tak představují rozhodující a opakující se zdroj financování
výdajů rozpočtu města. Vzhledem k tomu, že jsou připravovány legislativní změny ve smyslu snížení
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přímých daní (daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, přiznání, daně z příjmů právnických osob)
nebo úprav ve vztahu k dani z nemovitosti, lze očekávat výrazný vliv těchto změn na zdroje rozpočtu města.
Pokud nebude případné snížení přímých daní kompenzováno např. růstem výnosů z nepřímých daní (DPH),
zvýšením podílu obcí na sdílených daních, rozšířením počtu sdílených daní (např. o podíl na spotřebních
daních) nebo vyšším hospodářským růstem zajišťujícím vyšší objem daňových příjmů, může dojít k omezení
rozpočtových zdrojů města, a v přímé návaznosti tak i k omezení objemu možných výdajů financovaných
z rozpočtu města. Situace při přípravě daňové reformy bude průběžně monitorována vč. jejího případného
zohlednění v rámci rozpočtového výhledu.
Tabulka č. 1 - Analýza daňových výnosů v roce 2006 (v tis. Kč) - měsíční
daň z
příjmů
fyzických
osob
ze závislé
činnosti
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem

•

4 469,5
3 124,0
2 745,7
2 466,7
2 872,6
3 505,8
3 435,1
3 611,1
3 539,7
3 520,5
3 540,6
4 412,7
41 244,0

daň z
příjmů
fyzických
osob
z přiznání
(SVČ…)
1 266,7
118,9
825,5
1 498,4
1,3
1,4
31,5
0,1
556,9
589,9
249,9
1 490,5
6 631,0

daň z
příjmů fyz.
osob
z kapit.
výnosů

daň
z příjmů
právnickýc
h osob
4 345,7
280,7
4 720,6
5 382,4
38,1
4 984,1
12 781,6
0
2 601,7
4 416,5
952,8
5 182,5
45 686,7

211,5
214,0
142,1
162,2
207,2
216,8
219,6
253,3
181,6
229,6
247,5
182,3
2 467,7

daň z
přidanéhod
noty
6 601,4
10 689,3
2 763,5
4 597,6
8 997,5
3 062,6
4 277,2
10 033,4
1 649,1
4 346,5
10 743,2
4 879,7
7 2641,0

daň z
nemovitostí

celkem

16 937,5
42,7
14 431,2
4,3
11 206,8
9,4
14 117,7
10,4
12 133,4
16,7
15 957,1
4 186,4
23 106,7
2 361,7
14 116,1
218,2
8 641,4
112,4
15 440,3
2 337,3
15 742,0
8,0
18 680,3
2 532,6
11 840,1 180 510,5

dotace (ze stát. rozpočtu, rozpočtu kraje, Národního fondu – Phare, strukturálních fondů) se na zdrojích
rozpočtu podílejí ve výši cca 146 392,5 tis. Kč.
Přehled dotací je součástí samostatné přílohy (viz tab. č. 2)
Tabulka č. 2 - Poskytnuté dotace městu Kopřivnice v roce 2006
(vč. převodu z vlastních fondů hospodářské činnosti a po konsolidaci v tis. Kč)

položka
dle RS

název dotačního titulu

4112

dotace SR - dávky sociální péče

4112

dotace SR – souhrnný finanční
vztah ke státnímu rozpočtu

4112

4111

4111

příspěvek SR na výkon st.správy
v obcích s rozšířenou
působností
mezisoučet za položku 4112
dotace SR - volby do
Poslanecké sněmovny
parlamentu
dotace SR- volby do obecního
zastupitelstva

Výše
dotace

účel

57 000,0 sociální dávky vyplácené odborem SVaZ
zahrnuje dotaci na Ústav sociální péče ve
5 017,2 výši 918,4 tis.Kč a dotaci na školství ve
výši 4098,8 tis.Kč
na úhradu zvýšených nákladů spojených
27 690,7 s výkonem státní správy v obcí s rozšíř.
působností
89 707,9

Čerpáno
k 31. 12. 2006
54 869,4
4 907,0

27 690,7

473,6

úhrada výdajů spojených s volbami do
Poslanecké sněmovny parlamentu ČR

286,6

415,0

úhrada výdajů spojených s volbami do
městského zastupitelstva

313,6
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4111

4111

4111

4116
4116

4116

4116

4116

4116
4116

4116

4216

4216

4211

4213

4218

Dotace SR-úhrada ersonálních
nákladů v souvislosti s výkonem
agend řidičů
Příspěvek SR na úhradu
mimořádných výdajů spojených
se zabezpečením přípravy pro
vydávání cestovních dokladů
s biometrickými údaji
Dotace SR - dofinancování
výdajů v souvislosti s výkonem
sociálně - právní ochrany dětí
mezisoučet za položku 4111
Dotace SR - činnost odborného
lesního hospodáře
Dotace SR - projekt "Zahájení
automatizace veřejné knihovny Vlčovice"
dotace SR - realizace projektu
"Podpora zdraví ve Zdravém
městě"
dotace SR - aktivní politika
zaměstnanosti
Dotace SR - informační systém
"Ústřední evidence podnikatelů
– Registr živnostenského
podnikání"
Dotace SR - výsadba
melioračních a zpevňujících
dřevin
Dotace SR - program péče
o krajinu
Dotace Společný regionální
operační program - Rozvoj
regionálního muzea Kopřivnice
(neinvestiční dotace)
mezisoučet za položku 4116
Dotace Společný regionální
operační program - Rozvoj
regionálního muzea Kopřivnice
(investiční dotace)
Dotace SR - pořízení cisternové
automobilové stříkačky

kompenzuje zvýšení osobních nákladů
413,0 v souvislosti s rozšířením agendy řidičů
(bodový systém…)

413,0

provozní výdaje (vybavení) realizované
327,8 z úrovně Odboru informatiky a vnitřní
správy

327,8

částečně kompenzuje mzdové náklady
345,0 u pracovníků OSV, kteří zajišťují sociálněprávní ochranu dětí
1 974,4
277,9 činnost odborného lesního hospodáře
dotace určena pro příspěvkovou
15,0 organizaci Kulturní dům Kopřivnice (KDK,
p. o.)
dotace SR v rámci národního programu
135,0 zdraví - podpora zdraví ve zdravém městě
Kopřivnice
dotace Úřadu práce na aktivní politiku
100,0 zaměstnanosti (určeno pro Středisko
sociálních služeb, p. o. a KDK, p. o.)
180,0

6,9

dotace určena pro obecní živnostenský
úřad
výsadba melioračních a zpevňujících
dřevin

107,0 péče o krajinu

7 081,7

345,0

277,9
15,0

119,5

100,0

180,0

6,9
107,0

7 081,7

7 903,5
8 067,8

2 000,0

8 067,8

pořízení stříkačky pro potřeby SDH
Kopřivnice

mezisoučet za položku 4216
Příspěvek SR na úhradu
mimořádných výdajů spojených
se zabezpečením přípravy pro
vydávání cestovních dokladů
s biometrickými údaji
mezisoučet za položku 4211
Dotace SFŽP - Místní program
zlepšování kvality ovzduší
mezisoučet za položku 4213

10 067,8

Dotace MMR a fondu
Phare na výstavbu haly Phare II

26 538,3 výstavba průmyslové haly v rámci
Podnikatelského parku Kopřivnice

mezisoučet za položku 4218

26 538,3

600,0

600,0
270,0

automatizovaný vyvolávací systém

místní program zlepšování kvality ovzduší

2 000,0

556,8

270,0

270,0
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průběžně
2005 - 2006

mezisoučet dotace ze SR
4122

Dotace MSK - rekreačně výchovný tábor

4122

Dotace MSK - výdaje na činnost
JSDH

4122

Dotace MSK - grantové schéma
jednotný komunikační styl
Dotace MSK – hospodaření
v lesích
mezisoučet za položku 4122
Dotace MSK - výstavba
vnitroareál. Komunikace
v průmyslovém parku

4122

4222

Dotace MSK - grantové schéma
- jednotný komunikační styl

4222
4222

Dotace MSK - odkanalizování
místní části Lubina
mezisoučet za položku 4222
mezisoučet dotace z MSK

4121

platba za žáky od cizích obcí

4132

převod z depozitního účtu

4131

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

137 061,9
akce v rámci Klubu Kamarád - rekreačně93,0 výchovný tábor pro děti ze soc.-kulturně
znevýhodněného prostředí
výdaje na činnost jednotek sboru
13,2
dobrovolných hasičů (refundace mezd)
podpora oblasti cestovního ruchu jednotný
2 829,2
komunikační styl (odbor informací a
vnějších vztahů)

93,0
10,7
(2005 - 06)
2829,2

137,0 dotace na hospodaření v lesích

137,0

3 072,4
4 500,0

realizace komunikace v rámci
průmyslového parku Kopřivnice - Vlčovice

podpora oblasti cestovního ruchu 1 254,3 jednotný komunikační styl (odbor informací
a vnějších vztahů)
odkanalizování místní části Lubina –
300,0 aglomerace Kopřivnice ( příprava
projektové dokumentace )
6 054,3
9 126,7
zejména platby za žáky z cizích obcí, kteří
203,9
navštěvují kopřivnické školy
převod finančních prostředků z
378,6 depozit.účtu, které nybyl použity na výplatu
mezd za 12/2005
převod odpisů z bytového hospodářství
26 227,9 a převody části výsledku hospodaření do
rozpočtu
172 999,0

4 500,0

1 254,3

Převody mezi vlastními účty města

SR = státní rozpočet
MSK = Moravsko-slezský kraj
JSDH = jednotka sboru dobrovolných
hasičů

•

výnos z místních, správních poplatků a ostatních poplatků se na zdrojích rozpočtu podílí ve výši
cca 24 822 tis. Kč (v porovnání s rokem 2005, kdy byly inkasovány ve výši 22 966,2 tis. Kč došlo k jejich
nárůstu o cca 8 %)
o výnos místního poplatku ze psů ve výši cca 522,9 tis. Kč se snížil o cca 6,4 % ve srovnání s rokem
2005, kdy byl inkasován ve výši 558,5 tis. Kč
o mírné zvýšení lze zaznamenat u výnosu místního poplatku z veřejného prostranství, kde celkový výnos
dosáhl výše cca 333,5 tis. Kč
tis. Kč
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
480,5
732,3
872,9
668
636
504,8
638
283,3
333,5
o

výnos správního poplatku z výkonu státní správy na úseku obecního živnostenského úřadu
se ve srovnání s rokem 2005 snížil o cca 37,5 tis. Kč na hodnotu 611,9 tis. Kč. (Pozn. Nárůst výnosu
od 1. 1. 2003 souvisí s výkonem státní správy obce s rozšířenou působností od roku 2003.)
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0

203,9

1998
555

1999
500

2000
424

2001
355

2002
373,6

2003
842

2004
804,2

2005
649,4

tis. Kč
2006
611,9

významnou položku v rámci poplatků představuje místní a správní poplatek za výherní hrací přístroje
v celkové výši cca 5 422,6 tis. Kč – zaznamenal zvýšení o 16,7 % ve srovnání s rokem 2005, kdy byl
inkasován ve výši 4 642,9 tis. Kč. Výtěžek z provozu výherních hracích přístrojů dosáhl částky
1 793,6 tis. Kč.
o poplatek za komunální odpad byl inkasován ve výši cca 9 586,9 tis. Kč - došlo ke zvýšení o cca 4,6 %
ve srovnání s rokem 2005, kdy byl inkasován ve výši cca 9 165 tis. Kč
o správní poplatky na úseku odboru dopravy a silničního hospodářství dosáhly výše cca 4 027,7 tis. Kč
a celkový výnos tak zaznamenal zvýšení o 17,7 % ve srovnání s rokem 2005, kdy bylo dosaženo částky
ve výši cca 3 421,8 tis. Kč
o za správní poplatky na úseku životního prostředí vč. poplatků za znečišťování životního prostředí
a odvodů za odnětí půdy - byla inkasována částka cca 515,7 tis. Kč, což znamená pokles o cca 13,6 %
ve srovnání s částkou inkasovanou v roce 2005 ve výši cca 597,2 tis. Kč
o za správní poplatky na úseku matriky byla inkasována v roce 2006 částka cca 1 735,5 tis. Kč,
která zaznamenala ve srovnání s rokem 2005, kdy bylo inkasováno cca 1 678,8 tis. Kč, nárůst o 3,3 %
o poplatky na úseku stavebního úřadu výše cca 262,8 tis. Kč (v roce 2005 = 209,1 tis. Kč) a poplatky
na úseku sociálních věcí ve výši 7,5 tis. Kč
vlastní (nedaňové) příjmy města ve výši cca 18 101,6 tis. Kč jsou tvořeny příjmy města z doplatků
školkovného, příjmy městské policie, příjmy z běžné činnosti odborů, příjmy z pronájmu majetku, příjmy
z pokut,nadměrný odpočet DPH apod., přičemž ve srovnání s rokem 2005 zaznamenaly zvýšení o cca
5 98,5 tis. Kč
úvěr byl do zdrojů rozpočtu v roce 2006 zapojen ve výši 47 635,4 tis. Kč
kapitálové příjmy byly dosaženy ve výši cca 28 357 tis. Kč (byly ovlivněny zejména příjmy z prodejů bytů,
nebytových prostor, pozemků vč. infrastruktury) a ve srovnání s rokem 2005, kdy bylo dosaženo výše
cca 57 936,3 tis. Kč, došlo k poklesu o 51 %
tis. Kč
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
9 073
41 246
17 736
19 458,7
7 258,3
57 936,3
28 357
o

•

•
•

Současně byl zapojen do zdrojů rozpočtu města zůstatek finančních prostředků z r. 2005 ve výši
cca 87 057,5 tis. Kč, prostředky z odpisů majetku v bytové oblasti a z převodu výsledku hospodaření
vedlejší hospodářské činnosti v celkové výši cca 26 227,9 tis. Kč. Dále je příjmem rozpočtu obce
daň z příjmů právnických osob za obce ve výši 9 861,5 tis. Kč a ostatní daně jinde nezahrnuté ve výši
cca 2,1 tis. Kč. Do zdrojů fondu oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF) byla převedena částka
19 313 tis. Kč, do sociálního fondu 1 942,6 tis. Kč, z depozit na účet města 378,6 tis. Kč a do fondu rozvoje
a rezerv 250 tis. Kč (převody mezi účty města - nejedná se tak o příjmy od vnějších subjektů)

výdajová stránka rozpočtu (výdaje vč. splátek cizích zdrojů)
•

provozní výdaje rozpočtu - pravidelně se opakující výdaje v oblastech zajišťovaných městem (např.
školství, kultura, sport, životní prostředí, správa majetku města atd.) charakteru oprav, udržování, služeb,
energií, nákupu materiálu, platů, příspěvků příspěvkovým organizacím, sociálních dávek apod. - jsou
ve výši cca 338 283,4 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2005 se zvýšily o cca 39277,6 tis. Kč (cca o 13 %).
Nárůst byl ovlivněn např. zvýšením normativních výdajů OSM, výdajů na energie a výdajů na výkony firmy
Slumeko sledované z úrovně OSM v úhrnu o cca 5 600 tis. Kč, výdaji v oblasti školství s nárůstem o cca
2 700 tis. Kč, v oblasti kultury o cca 2 700 tis. Kč a oblasti sportu o cca 2 400 tis. Kč. Dále byly ovlivněny
provozními výdaji ve výši cca 2 800 tis. Kč vynaloženými z úrovně odboru informací a vnějších vztahů
na projekt – Jednotný k komunikační styl, který byl částečně financován prostřednictvím grantového
schématu Moravskoslezského kraje z prostředků EU. Současně se v návaznosti na platnou legislativu
v oblasti odměňování a změny v organizační struktuře MÚ zvýšily výdaje na platy, sociální a zdravotní
pojištění zaměstnanců MÚ a uvolněných členů zastupitelstva města s nárůstem v úhrnu o částku cca 6 300
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tis. Kč a dále bylo o cca 2 500 tis. Kč vynaloženo více na sociální dávky, které jsou plně kryty ze státního
rozpočtu. Vyšší výdaje směřovaly rovněž do oblasti oprav a údržby majetku.
•

investiční (kapitálové) výdaje ve výši 122 261,8 tis. Kč (v roce 2005 ve výši 98 832,2 tis. Kč) jsou
reprezentovány zejména výdaji na akce částečně financované z dotací (výstavba haly v průmyslovém parku
– Phare II, výstavba vnitroareálové komunikace v rámci Průmyslového parku Kopřivnice, pořízení cisternové
automobilové stříkačky). Část kapitálových výdajů byla financována částečně z úvěrových zdrojů –
rekonstrukce budovy MÚ - Štefánikova 1163 a odkoupení inženýrských sítí v průmyslovém parku od firmy
MGG. Tyto výdaje jsou zejména soustředěny v rozpočtu odboru správy majetku.

•

dluhová služba dosáhla výše 19 708 tis. Kč (tj. výdaje na splátky úvěru a půjček vč. úroků)
a ve srovnání s rokem 2005 se mírně zvýšila o cca 1 704,9 tis. Kč (z částky 18 003,1 tis. Kč).

•

současně byl z rozpočtu města proveden převod do FOMBF ve výši 19 313 tis. Kč, do sociálního fondu
ve výši 1 942,6 tis. Kč a do fondu rozvoje a rezerv ve výši 250 tis. Kč.

•

celková zadluženost města (nesplacený zůstatek úvěrů a půjčky) byla k 31. 12. 2006 ve výši
78 726,7 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2005 zvýšila o 29 692 tis. Kč (v souvislosti s čerpáním úvěru
na rekonstrukci budovy MÚ a odkoupení inženýrských sítí v Průmyslovém parku Kopřivnice od firmy MGG)

1998
127 751

1999
107 155

2000
90 152,4

2001
83 195,8

2002
55 414,7

2003
35 876,2

2004
52 637,5

2005
49 034,7

tis. Kč
2006
78 726,7

Závěr
Jak vyplývá ze zpracovaných výkazů dosáhly příjmy dle rozpočtové skladby po konsolidaci (tj. vyloučení
vnitřních převodů mezi účty města, čerpání úvěru a zapojení zdrojů z minulých let) úrovně 434 653,4 tis. Kč,
tj. cca 100,01 % upraveného rozpočtu.
Výdaje dle rozpočtové skladby po konsolidaci (tj. bez splácení cizích zdrojů – úvěrů a rezerv) byly
uskutečněny ve výši 462 309,9 tis. Kč, tj. cca 92,06 % rozpočtu.
Ve smyslu rozpočtové skladby a Výkazu o plnění rozpočtů obcí k 31. 12. 2006 skončilo hospodaření města
v běžném roce 2006 schodkem ve výši 27 656,4 tis. Kč. Tento výsledek hospodaření odpovídá aplikaci
rozpočtové skladby na hospodaření obce a je daný rozdílem mezi příjmy a výdaji v běžném roce po vyloučení
převodů mezi účty města, čerpání (splácení) cizích zdrojů (úvěry, půjčky) a zapojení zdrojů peněžních
prostředků z minulých období.
Vzhledem k tomu, že byl k 31. 12. 2006 rozpočtován schodek ve výši 67 562,2 tis. Kč, je kladný rozdíl mezi
rozpočtovaným a skutečným saldem příjmů a výdajů vyčíslen ve výši 39 905,8 tis. Kč (uvedená částka
je dána překročením rozpočtovaných celkových příjmů o cca 24,7 tis. Kč a zejména nečerpáním celkových
rozpočtovaných výdajů v úhrnné výši cca 39 881,1 tis. Kč - tzn. pokud by naopak nebyly překročeny příjmy
o výše uvedenou částku a současně čerpány výdaje do výše upraveného rozpočtu, skončilo by hospodaření
města v roce 2006 rozpočtovaným schodkem). Z hlediska pohledu na rozpočet jako na peněžní fond to potom
znamená, že díky výše uvedenému rozdílu mezi rozpočtovaným a skutečným saldem hospodaření nám prochází
zůstatkem do dalšího období nad rámec rozpočtovaných rezerv navíc částka cca 39 905,8 tis. Kč, která
společně s rozpočtovanými rezervami pod odborem financí (např. na domov důchodců ve výši 40 000 tis. Kč,
obecná rezerva OF ve výši 8 545,6 tis. Kč apod.) tvoří úhrnný zůstatek finančních prostředků města
na účtech města v souhrnné výši cca 89 094,2 tis. Kč (Pozn. zůstatek byl opět zapojen do zdrojů rozpočtu
na rok 2007 a částečně vázán prostřednictvím rozpočtových rezerv)
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Výsledek hospodaření města za rok 2006 byl tak ovlivněn:
a) na straně výdajů rozpočtu (viz souhrnná tabulka k čerpání výdajů)
- čerpání schválených rozpočtových výdajů bylo o 39 881,1 tis. Kč nižší než předpokládal upravený
rozpočet pro rok 2006 – v tom např.:
o odbor správy majetku – nižší čerpání o cca 21 159,1 tis. Kč s tím, že některé akce přecházejí
do roku 2007 (uvolnění pozastávky z rekonstrukce budovy MÚ, rekonstrukce ul. Štramberské apod.
– viz rozpočet města na rok 2007)
o odbor sociálních věcí a zdravotnictví – nižší čerpání o cca 2 269,8 tis. Kč (úspora je především
v oblasti plně dotovaných sociálních dávek, kde se vratka dotace pohybuje ve výši
cca 2 130,6 tis. Kč)
o odbor informatiky a vnitřní správy – nižší čerpání o cca 2 162,5 tis. Kč (nebyly čerpány částky
ve vztahu k některým jmenovitým akcím – vybavení nábytkem, ozvučení zasedacího sálu,
hlasovací zařízení)
o odbor bytového hospodářství - nižší čerpání o cca 6 100,7 tis. Kč, což souvisí zejména s nižším
čerpání v rámci fondu oprav a modernizace bytového fondu (nevyčerpané fin. prostředky
přecházejí v rámci fondu do roku 2007)
o odbor životního prostředí - nižší čerpání o cca 1 365,1 tis. Kč.
Uvedená skutečnost tak umožnila do zdrojů rozpočtu 2007 zapojit vyšší částku než se původně přepokládalo
s tím, že do rozpočtu města 2007 přecházejí některé neuskutečněné výdaje z roku 2006 (nad rámec vytvořených
rezerv)
V tabulce č. 3 je provedena analýza peněžního toku města v roce 2006.
Tabulka č. 3 - Peněžní tok města Kopřivnice v roce 2006 (včetně účelových fondů)
měsíční
měsíc
převod z r.2005
1-2/2006
3/2006
4/2006
5/2006
6/2006
7/2006
8/2006
9/2006
10/2006
11/2006
12/2006

zdroje
87 057,4
73 914,3
34 344,0
48 740,9
24 767,7
33 153,7
42 144,4
50 380,7
56 867,5
40 625,1
35 958,3
41 393,4
569 347,4

kumulovaně

platby

saldo

měsíc

60 469,7
32 693,7
28 772,6
27 098,8
36 442,3
50 002,3
51 970,2
47 818,1
39 607,6
43 988,9
61 390,0

13 444,6
1 650,3
19 968,3
-2 331,1
-3 288,6
-7 857,9
-1 589,5
9 049,4
1 017,5
-8 030,6
-19 996,6

480 254,2

2 035,8
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1-2/2006
3/2006
4/2006
5/2006
6/2006
7/2006
8/2006
9/2006
10/2006
11/2006
12/2006

zdroje
160 971,7
195 315,7
244 056,6
268 824,3
301 978,0
344 122,4
394 503,1
451 370,6
491 995,7
527 954,0
569 347,4

platby
60 469,7
93 163,4
121 936,0
149 034,8
185 477,1
235 479,4
287 449,6
335 267,7
374 875,3
418 864,2
480 254,2

saldo
100 502,0
102 152,3
122 120,6
119 789,5
116 500,9
108 643,0
107 053,5
116 102,9
117 120,4
109 089,8
89 093,2

Komentář:
- rekapitulace zůstatku k 1. 1. 2006

77 958,8
6 963,0
363,4
1 321,3
450,9

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

100 341,2 (základní běžný účet + devizový účet)

- rekapitulace zůstatku k 31. 8. 2006

613,8 (sociální fond)
219,9 (fond rozvoje a rezerv)
5 878,5 (fond oprav a modernizace bytového fondu)
77 128,1 (základní běžný účet )

- rekapitulace zůstatku k 31. 12. 2006

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

5 808,6
172,9
241,1
5 742,5

Peněžní tok v r. 2006 (měsíční)

zdroje

platby

9/2006

10/2006

100 000,0

tis.Kč

80 000,0
60 000,0
40 000,0
20 000,0
0,0
převod z
r.2005

1-2/2006

3/2006

4/2006

5/2006

6/2006

7/2006

8/2006

11/2006

12/2006

období

Peněžní tok v r. 2006 (kumulovaně)

zdroje

platby

650 000,0
600 000,0
550 000,0
500 000,0
450 000,0
tis.Kč

400 000,0
350 000,0
300 000,0
250 000,0
200 000,0
150 000,0
100 000,0
50 000,0
0,0
1-2/2006

3/2006

4/2006

5/2006

6/2006

7/2006

období
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8/2006

9/2006

10/2006

11/2006

12/2006

II. oblast výnosů a nákladů hospodářské činnost města
V návaznosti na registraci města jako plátce DPH dochází od 1. 8. 2004 k oddělenému sledování hospodářské
činnosti zajišťované přímo z úrovně odborů (městské policie) města. Z tohoto důvodu jsou některé dříve
inkasované příjmy rozpočtu a vynakládané výdaje rozpočtu sledovány odděleně od rozpočtu jako výnosy
a náklady hospodářské činnosti, tj. nevztahují se na ně pravidla obecně platná pro rozpočet. Podobným
způsobem jsou sledovány náklady a výnosy v oblasti bytového, nebytového a tepelného hospodářství
zajišťované na základě mandátní smlouvy firmou REKAZ, kde se uvedený postup používal již v minulých letech.
Pro zhodnocení hospodářské činnosti města podle jednotlivých druhů hospodářské činnosti lze orientačně využít
následující tabulku (z uvedené tabulky vyplývá, že ztrátové oblasti hospodářské činnosti jsou kompenzovány
ziskovými).
Pokud porovnáme vývoj hospodářské činnosti meziročně - lze konstatovat, že ve srovnání s rokem 2005 došlo
k celkovému poklesu vykázaného výsledku hospodaření o 3 316 tis. Kč. Na uvedený pokles má vliv snížení
výsledku hospodaření za oblast bytového, nebytového a tepelného hospodářství (REKAZ)
o cca 2 621,3 a za oblast sledovanou z úrovně MÚ o 694,7 tis. Kč (vlivem snížení výnosů z oblasti nájmů
a zvýšením ztráty v oblasti Kopřivnických novin o 381,3 tis. Kč)

Druh hospodářské činnosti
Oblast bytového, nebytového a tepelného hospodářství
(REKAZ)
mezisoučet za hospodářskou činnost zajišťovanou
z úrovně REKAZU
Oblast nájmů nebytových prostor, pozemků a ostatních nájmů
a výnosů z úrovně odboru správy majetku
Kopřivnické noviny
Lesní hospodářství
Pult centrální ochrany
Dotřiďovací linka
OB Vlčovice,OB Mniší,nájem movitých.věcí v KDK
Režijní náklady spojené s výkonem hospodářské činnosti
(vč. daně) a ostatní výnosy
Mezisoučet za hospodářskou činnost zajišťovanou přímo
z úrovně odborů města(resp.MP)
CELKEM

tis. Kč
Saldo
(+ zisk, - ztráta)

Výnosy

Náklady

128 842,0

126 082,0

+ 2 760,0

128 842,0

126 082,0

+ 2 760,0

11 314,3

5 461,2

486,7
1 270,5
429,6
100,0
492,0

1 929,6
1 169,4
385,1
0,0
0,0

912,6

2 985,3

15 005,7

11 930,6

+ 5 853,1
- 1 442,9
+ 101,1
+ 44,5
+ 100,0
+ 492,0
*)
3 075,1

143 847,7
138 012,6
+5 835,1
*) režijní náklady nelze zcela přesně přiřadit k jednotlivým druhům ekonomické činnosti, a proto jsou uvedeny
samostatně
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SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ
Činnost odboru sociálních věcí a zdravotnictví v r. 2006 ovlivnilo několik zásadních legislativních změn, které
přinesly zejména zvýšenou administrativní náročnost vykonávaných agend ve státní správě (dávková agenda,
agenda sociálně právní ochrany dětí). Jednalo se zejména o tyto změny:
• účinnost nového správního řádu od 1. 1. 2006
• navýšení částek životního minima s účinností od 1. 1. 2006
• novela zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů s účinností
od 1. 6. 2006.

Agenda dávek sociální péče
Rok 2006 byl posledním rokem, kdy při výkonu státní správy na úseku dávkové agendy byl využíván zákon
o životním minimu (463/1991 sb. v pl. znění) a zákon o sociální potřebnosti (482/1991 v pl. znění).
Přestože pokračuje mírný pokles žadatelů o sociální dávky, započatý v r. 2005, neodráží se tato skutečnost
na výši čerpaných prostředků. Důvodem je nejen zvýšení částek životního minima, ale také zvýšení hranice
některých soc. dávek – např. příspěvku při péči o blízkou a jinou osobu.
Snižování počtu žadatelů o dávky soc. péče je ovlivněno:
* příznivou situací na trhu práce – zvyšuje se nabídka volných pracovních míst v našem miniregionu - snižuje
se počet nezaměstnaných
* motivace a aktivizace osob k hledání cesty získávat prostředky na živobytí vlastní prací ze strany zaměstnanců
OSVZ, vykonávajících tuto agendu
* soustavné upozorňování na zpřísnění legislativy ve věcech sociálních dávek od 1. 1. 2007 = nutnost
pro některé klienty najít si práci
* přes shora uvedené skutečnosti se u části klientely odboru nedaří ani důslednou sociální prací přesvědčit
o potřebě pracovat (výjimku tvoří občané, kteří mají velmi omezenou možnost uplatnění na trhu práce s ohledem
na zdravotní handicap, příp. z důvodu vyšší věkové hranice, z důvodů péče o děti apod.)
Rok 2006 byl také intenzivní přípravou na zcela nový systém ve výplatách sociálních dávek – nejen z pohledu
změny legislativy, ale i technického zabezpečení řízení o dávkách a jejich výplat (úplná změna programového
vybavení těchto pracovišť) od 1. 1. 2007.
- Kromě zvládnutí teoretické i praktické přípravy na zavedení nového systému probíhalo také seznamování
veřejnosti s novými legislativními změnami formou seminářů a přednášek, novinových článků apod.
V následujících tabulkách přinášíme přehled o čerpání dávek soc. péče v r. 2006 v porovnání s předchozími lety:
Přehled vyplacených finančních prostředků v letech 2003 - 2006
Rok
2003
2004
2005
2006

Objem vyplacených fin. prostředků v tis. Kč
56 230
55 388
52 335
54 756
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Počet klientů
3 780
3 473
3 356
3 126

Vydaná správní rozhodnutí v souvislosti s dávkovou agendou a agendou mimořádných výhod
pro zdravotně postižené občany za období 1 - 12 /2006
Druhy rozhodnutí
Zamítnutí žádostí
Přiznané dávky
Zvýšené dávky
Snížené dávky
Odejmuté dávky
Zastavené výplaty dávek
Přerušené výplaty dávek
Přiznání mim. výhod pro zdrav. postižené občany
Zamítnutí žádosti o MV
Zastavena řízení o MV
Odejmuto MV
Počet rozhodnutí celkem

Počet
120
2 186
2 084
1 340
1 103
639
119
216
48
2
8
7 865

Pro přehled uvádíme čerpání prostředků podle druhů dávek soc. péče za r. 2006 v porovnání s r. 2005 –
údaje jsou uvedeny v tis. Kč
Druh dávky soc. péče

Čerpání
v r. 2005

Dávky pro rodiny s dětmi
Opakovaný peněžitý příspěvek
Jednorázový peněžitý příspěvek
Věcná pomoc
Příspěvek na výživu dítěte
Nezaměstnaní bezdětní a ost. skupiny obyv.
Opakovaný peněž. příspěvek
Jednorázový peněž. příspěvek
Věcná pomoc
Jednorázové příspěvky - kurátor
Dávky pro staré a zdrav. postižené občany
Příspěvek při péči o osobu blízkou (senioři)
Příspěvek při péči o osobu blízkou (děti)
Opak. dávky na zvýš. náklady (OTRO, KP)
Příspěvek při používání TUS
Příspěvek na individuální dopravu
Přísp. na úhradu bezbariérového bytu
Příspěvek nevidomým osobám na vod. psa
Příspěvek na úpravu bytu
Příspěvek na zakoupení MV
Příspěvek na provoz MV
Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek
Opakovaný – zvýš. živ. náklady (DIA, ZTP/P)
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Čerpání
v r. 2006

Počet klientů
v r. 2006

14 170
331
0
603

13 265
386
0
462

521
128
0
70

22 457
54
0
20

22 600
20
0
22

1 295
8
0
26

3 628
1 905
1 573
225
127
28
9
464
1 527
4 557
574
52

6 236
2 676
1 700
222
124
23
9
364
1 570
5 404
1 976
123

129
46
934
158
20
6
1
10
18
810
41
15

Statistický přehled včetně výkladu o výkonu státní správy na úseku sociálně právní ochrany dětí:
Výkon SPO v působnosti obce:
Druh činnosti
Dohledy stanovené městem *)
Zprávy podané soudům
Zprávy podané policii
Pohovory - trestná činnost dětí
Šetření v rodinách
Pohovory – neoml. absence **)

Počet v r. 2005
16
145
115
37
229
2

Počet v r. 2006
11
132
108
28
216
18

*) rozhodnutí o stanovení dohledu ze strany města volíme pouze výjimečně v případech, kde se domníváme, že
takto stanovený dohled může přinést kladné výsledky - jedná se o rodiny, kde je naděje s tímto dohledem změnit
postoj zejména k výchově dětí, hygienickým poměrům, v nichž tyto vyrůstají apod. Tam, kde jsou déletrvající
problémy s rodinou, volíme návrh stanovit toto výchovné opatření soudem.
**) nárůst neomluvené absence v r. 2006 v porovnání s r. 2005 je pouze v rodinách, které nejsou poživateli
sociálních dávek, často jsou zde i jiné výchovné problémy v rodině
Výkon SPO obce s rozšířenou působností:
Úkony SPO
Počet nových spisů Om
Evidovaný počet případů
Živé spisy *)
Počet spisů Nom
Počet šetření v rodinách
Účast při soudních jednáních
Počet zpráv soudům
Počet zpráv Policii ČR
Dohled stanovený soudem
Počet dětí v ústavní péči **)
Nově realizována ÚV v r. 2006
Zásahy zam SPO v době prac. pohot. ***)

Údaje za r. 2005
225
2 932
1 464
64
739
172
695
125
39
30
6
33

Údaje za r. 2006
217
2 921
1 356
49
751
151
681
112
47
18
4
23

*) počet spisů, ve kterých byl ve sledovaném roce proveden alespoň 1 úkon
**) soudy nařizují ústavní výchovu pouze v nezbytných případech, mnohem častěji se hledá řešení
prostřednictvím jiných opatření – nejčastěji stanovením soudního dohledu nad výchovou dětí – viz údaj o počtu
dohledů. Přináší to ovšem zvýšené nároky na sociální práci s rodinou. V r. 2006 došlo ke zrušení ústavní
výchovy zejména z důvodu dosažení zletilosti dětí.
***) v r. 2006 došlo ke snížení počtu zásahů zejména z toho důvodu, že není nutná účast při zadržení nezl.
při drobných krádežích v marketech. Pracovní pohotovost je nejčastěji využívána k výslechům na Policii ČR
při zadržení nezl. při spáchání tr. činnosti, narůstají požadavky na účast zaměstnance SPO při předání dítěte
ke styku s rodičem, dále pak poskytnutí okamžité pomoci dítěti.

Náhradní rodinná výchova (dále NRV)
Novelou zákona o SPO, která nabyla účinnosti od 1. 6. 2006 byly řadou ustanovení upraveny podmínky
pro náhradní rodinnou péči, které by měly ve svém důsledku rozšířit možnosti většině dětí vyrůstat v přirozeném
rodinném prostředí a co nejvíce eliminovat kolektivní pobyty v ústavní péči. Jak je patrné z následující tabulky,
zatím tento očekávaný pozitivní vývoj v praxi příliš nezaznamenáváme.
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NRV - osvojení, pěst. péče, poručenství
Počet dětí v pěst. péči (PP)
Poručenství (počet dětí)
Osvojení (počet přijatých dětí)
Předáno do PP
Počet žadatelů o osvojení
V r. 2006 zprostředkována příprava
pro převzetí dítěte do NRV *)
V r. 2006 nově požádali o NRV

r. 2005

r. 2006
10
7
1
3
11
3

12
2
1
2
8
0

3

5

*) tuto fázi v řízení o svěření dítěte do NRV převzaly novelou zákona krajské úřady
Situaci v oblasti náhradní rodinné péče v našem správním obvodu můžeme komentovat následovně:
- stagnující, spíše klesající zájem o převzetí dítěte do NRV
- zájem je většinou pouze o děti kojeneckého věku, a pokud jde o formu – převládají žádosti o osvojení
- potenciální žadatelé mají obavy z pěstounské péče zejména s ohledem na možnost styku dítěte
s biologickým rodičem a možnosti jeho působení na dítě. Bojí se převzetí větších dětí z obav o menší
ochotu přizpůsobit se, změnit návyky v chování dítěte a novým fenoménem této kategorie je obava
ze zvládnutí puberty těchto dětí.
- další důvod lze spatřovat v málo stabilní ekonomické situaci v našem regionu a skutečnosti, že jsou
na rodiny s dětmi kladeny větší finanční požadavky (obava ze ztráty zaměstnání, podstatného poklesu
životní úrovně apod.)
- klesá naopak obava ze složitého řízení o svěření dítěte do NRV – po absolvování sociálně právního
poradenství k této problematice žadatelé přistupují ochotně k dalšímu procesu NRV.
Trestná činnost dětí a mládež - klienti kurátora pro mládež
Z toho dětí
r. 2006
Celkem
Mladiství
do 15 let
Trestná činnost *)
28
9
19
Přestupky **)
21
0
21
Výchovné problémy ***)
136
89
47
Dohledy
5
5
0
Návrhy na předb. opatření
5
3
2
*) trestná činnost je ve většině případů majetkového charakteru, ojediněle spojena s užitím násilí (loupež,
vyhrožování ublížením na zdraví apod.)
**) téměř výhradně se jedná o přestupky proti majetku – krádeže, vandalství
***) jedná se o případy na základě kontaktu školy (nedostatečná spolupráce rodiny se školou, výchovné
problémy), dále pak intervence rodičů, kteří nezvládají výchovu vlastních dětí a žádají o pomoc a poradenství,
stoupá počet dětí, které mají problémy s požíváním alkoholu, ojediněle se zjišťují případy užívání návykových
a omamných látek
Tato činnost vyžaduje úzkou spolupráci s manažerem prevence kriminality, často také nízkoprahovým zařízením
pro děti a mládež Klubem Kamarád. Téměř ve 100 % případů nemají děti vhodně využitý volný čas, schází
u nich zájmové aktivity, motivace a podpora rodiny v tomto směru. Pracovníci SPO často narážejí na laxní
přístup rodičů, neochotu podílet se byť drobnými finančními částkami na zájmové činnosti a naopak zjišťují
negativní vliv výchovného působení rodiny včetně demotivujícího osobního příkladu rodičů.
Kromě Klubu Kamarád je nepostradatelným pomocníkem v řešení rodinných krizí mezi rodiči, případně mezi
rodiči a dětmi nestátní zařízení – o. p. s. SALUS Kopřivnice, který významným způsobem pomáhá pracovnicím
SPO při řešení situací rodinných krizí a domácího násilí.
V r. 2006 začala u tohoto zařízení odborná příprava na projekt Sanace rodiny, který by měl ve spolupráci
s oddělením SPO pomoci řešit zejména v rodinách s nízkou sociálně-kulturní úrovní déletrvající krizové stavy.
Spolupráce na tomto projektu započala v r. 2007.
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V oblasti samosprávných činností zajišťuje odbor SVZ:
-

v péči o staré a zdravotně postižené občany:

Kluby důchodců
Městský klub důchodců - se sídlem Kopřivnice, Štefánikova 1074
Klub důchodců Mniší-Vlčovice - se sídlem v Kulturním domě Mniší
Podpora Klubů důchodců ze strany města Kopřivnice spočívá v úhradě neinvestičních nákladů prostor
pro činnost členů KD a dále pak je finančně podporována kulturní, společenská, zájmová a sportovní činnost
jejich členů. V r. 2006 město podpořilo uvedené aktivity našich seniorů částkou 63 600 Kč.
Město Kopřivnice dále umožňuje občanskému sdružení Asociace zdravotně postižených - smíšená organizace
Kopřivnice využívat pro svou činnost prostory Klubu důchodců Kopřivnice, Štefánikova 1074 a rovněž jejich
aktivity - zejména v oblasti sportovní činnosti - město podporuje svými dotacemi - nejznámější akcí jsou již
tradiční Sportovní hry pro zdravotně postižené - v r. 2005 již proběhl 9. ročník. Sportovních her se účastní
soutěžící z řad handicapovaných občanů z celé ČR. Město již tradičně na tuto akci finančně přispívá Asociaci
zdravotně postižených – v r. 2006 částkou 30 tis. Kč.

Společenský aktiv pro seniory
Úkoly vyplývající z Pravidel společenského aktivu pro seniory (tato Pravidla schválila Rada města Kopřivnice)
zajišťuje v oblasti péče o seniory odbor SVZ. Upravují možnosti čerpání prostředků na zajištění:
- společenských akcí pro seniory v Kopřivnici a místních částech (Seniorská odpoledne)
- zajištění blahopřání jubilantům - dle Pravidel
- zajištění vánočních dárků občanům města, žijícím v domovech důchodců a ústavech soc. péče
Pro tyto účely město vynaložilo v r. 2006: 35,5 tis. Kč

Sociální hospitalizace
V r. 2006 pokračovala spolupráce města s a. s. THERÁPON 98, se sídlem Kopřivnice, Štefánikova 1301 ve věci
poskytování ústavní sociální péče ve zdravotnickém zařízení - s finanční podporou města. Této formy péče
využilo v r. 2006 celkem 10 občanů města, náklady ze strany města činily na tuto formu péče celkem:
226 780 Kč.

Osobní asistence
Tato soc. služba, kterou na území města Kopřivnice vykonává o. p. s. Podané ruce - Společnost pro osobní
asistenci se sídlem ve Frýdku-Místku byla občanům nabídnuta i v r. 2006. O tuto službu požádalo celkem
5 občanů, podpora města pro uvedenou obecně prospěšnou společnost činila částku: 37 600 Kč

Sociální služby města Kopřivnice
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p. o.
Ředitel organizace: Mgr. Jaromír Navrátil
Sídlo: Česká 320, Kopřivnice
Středisku soc. služeb byly svěřeny do správy:

Domy s pečovatelskou službou:
DPS Česká 320 - 101 bytových jednotek
5 ubytovacích kapacit pro krátkodobé umístění (domovinky) - 10 lůžek
(během r. 2006 byla kapacita rozšířena z 8 na 10 lůžek)
DPS Masarykovo náměstí 650 - 27 bytových jednotek
V obou objektech je poskytována pečovatelská služba a domácí ošetřovatelská péče (rovněž pro pečované
v terénu)
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Na DPS Česká jsou k dispozici pro obyvatele DPS i ostatní občany města tyto služby:
- rehabilitace, pedikúra, kosmetika, kadeřnictví, prádelenské služby – tyto jsou poskytovány v rámci úkonů
pečovatelské služby, nikoli pro komerční účely
V r. 2006 byla poskytnuta pečovatelská služba celkem 298 občanům (z toho dovoz obědů 287)
Domovinku využilo v r. 2006 celkem 27 klientů.

Azylový dům pro muže a ženy
Sídlo: Kopřivnice, Horní 1114
Vedoucí AD - p. Anežka Fabiánová
Kapacita - 20 míst
V r. 2006 využilo ubytovací služby 34 mužů a 8 žen

Ústav sociální péče pro zdravotně postižené občany s kombinovanými vadami (denní pobyt)
KOPRETINA
Sídlo - Kopřivnice - Vlčovice 76
Vedoucí zařízení: p. Monika Petrová
Počet umístěných občanů v r. 2006: 17
Aktivity: společenské, kulturní, sportovní, rehabilitační zázemí
pracovní terapie (tkalcovská dílna, ruční práce, košíkářství, drobné stolařské práce)
taneční terapie, hipoterapie, plavání.

Nestátní zařízení sociálních služeb ve městě
SALUS, o. p. s. - Domov pro rodiče a děti v nouzi, krizové centrum pro děti a mládež
Ředitelka zařízení: Mgr. Karel Radiměřský
Sídlo: Kopřivnice, Tyršova 1015
Účel zařízení:
- poskytuje dočasné ubytování pro rodiče a děti v nouzi
- v rámci domova jsou k dispozici 3 pokoje pro řešení krizových situací - Krizové centrum pro děti a mládež
Čtyřlístek
- poradenská činnost, aktivní pomoc při řešení mimořádných životních situací klientů Domova
Kapacita zařízení: 20 míst, z toho 6 lůžek pro krizové centrum
Využití v r. 2006: 53 rodičů s dětmi (19 matek a 34 dětí)
11 dětí na krizovém lůžku
Podpora zařízení ze strany města Kopřivnice v r. 2006: 600 000 Kč
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Ovzduší

Kvalita ovzduší
Monitoring ovzduší
Na území České republiky je stav znečištění ovzduší sledován Českým hydrometeorologickým ústavem právnickou osobou zřízenou Ministerstvem životního prostředí (MŽP) ČR. Rokem 1990 se začalo s koncepčním
řešení kvality ovzduší v České republice. V letech 1991 až 1995 byla na území celé republiky vybudována
síť monitorovacích stanic.
Kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji byla do poloviny roku 2003 zjišťována na 16 automatizovaných
stanicích (AIMS – automatizované imisní monitorovací stanice) a 4 manuálních stanicích (tzv. manuální
monitorovací stanice). V Kopřivnici byla stanice AIMS, která zjišťovala stav SO2, NOx a polétavý prach umístěna
od roku 1995 do konce června 2003 v Kopřivnici – Lubině. Ve druhé polovině roku 2003 však v rámci redukce
celostátní sítě monitorovacích stanic byla zrušena i tato tzv. pozaďová AIMS v Kopřivnici – Lubině.
Místní program zlepšování kvality ovzduší
Od roku 2004 je území města Kopřivnice opakovaně vyhlašováno ve Věstníku Ministerstva životního prostředí
(MŽP) ČR jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Do OZKO byla Kopřivnice zařazena
pro překračování imisních limitů pro tzv. suspendované částice frakce PM10 (polétavý prach) a polycyklické
aromatické uhlovodíky vyjádřené jako benzo(a)pyren (B(a)P. Zařazení města Kopřivnice, měst a obcí v územně
správním celku Kopřivnice jako obce s rozšířenou působností (ORP) do OZKO bylo podnětem pro zpracování
tzv. Místního programu zlepšování kvality ovzduší (MPZKO). MPZKO byl dokončen v listopadu 2006. Hodnotí
celé území správního celku Kopřivnice a zároveň i jednotlivá města a obce tohoto správního území samostatně
z hlediska emisního a imisního zatížení. Na základě zjištěných údajů navrhuje nápravná opatření, která by měla
být realizována za účelem splnění imisních limitů PM10 a B(a)P.
MPZKO má být vydán v podobě nařízení města, které bude závazné pro všechny orgány a správní úřady
při výkonu veřejné správy, zejména při územním plánování, územním rozhodování a povolování staveb nebo
jejich změn a posuzování vlivu staveb nebo technologií na životní prostředí.
Studie vlivu Průmyslové oblasti v Kopřivnici na ovzduší
V průběhu roku 2006 vznikl v souvislosti s příchodem dalších investorů do Průmyslového areálu Vlčovice (PAV)
požadavek na zjištění vlivu PAV a zdrojů v areálu Tatry (společně pojmenováno jako průmyslová oblast)
na kvalitu ovzduší. Pozornost byla věnována polétavému prachu PM10 a polycyklickým aromatickým
uhlovodíkům (B(a)P), tedy znečišťujícím látkám, kvůli nimž je město vyhlášeno jako OZKO. Z výsledků
vyplynulo, že zhoršená imisní situace je způsobena kombinací vlivů dálkového přenosu znečištění z Ostravska
a zejména Průmyslové oblasti. Významný vliv na kvalitu ovzduší mají zejména starší zdroje v areálu Tatry, nové
zdroje v PAV se na zhoršené kvalitě ovzduší podílejí jen velice málo. Zhoršenou imisní situaci u B(a)P na území
města Kopřivnice způsobují zejména lokální topeniště a automobilová doprava.
Benzo(a)pyren
Benzo(a)pyren je sledovaným zástupcem skupiny polyaromatických uhlovodíků, což jsou sloučeniny s velice
rozmanitými rizikovými vlastnostmi. Řada z nich jsou potenciální karcinogeny a mutageny, mnohé mají toxické
vlastnosti. Představují nebezpečí jak pro žijící organizmy, tak i pro následné generace. V ovzduší
se polyaromatické uhlovodíky vyskytují ve dvou formách, a to jak sorbované na prachových částicích,
tak v plynné formě jako páry. Jejich obsah v ovzduší je bezprostředně závislý na imisních koncentracích prachu
v ovzduší. Zájem o jejich emise do atmosféry je v posledních letech iniciován zejména vzhledem k prokázané
toxicitě, mutagenitě a karcinogenitě, které představují v současné době mimořádné aktuální problém. V důsledku
toho jsou polyaromatické uhlovodíky limitovány a sledovány v pitných vodách, povrchových vodách
a podzemních vodách, v zemědělské půdě, v atmosféře i v odpadech.
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Výkon státní správy
Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany ovzduší vykonává státní
správu na úseku ochrany ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro celé území ORP Kopřivnice.
Dle tohoto zákona obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhoduje o vyměření poplatku provozovatelů
středních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (ZZO), vede evidenci středních stacionárních ZZO
a evidenci vyměřených poplatků za znečišťování ovzduší.
Odbor životního prostředí, jako orgán ochrany ovzduší obce, taktéž rozhoduje o výši poplatku provozovatelů
malých stacionárních ZZO. Poplatek vybírá a vymáhá obecní úřad podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Orgán ochrany ovzduší ukládá provozovateli pokuty za nesplnění
některé z povinností dle zákona o ochraně ovzduší. Provozovateli, který neplní povinnosti stanovené tímto
zákonem, uloží orgán ochrany ovzduší opatření ke zjednání nápravy.
V roce 2006 bylo orgánem ochrany ovzduší vydáno:
Název úkonu
Sdělení o nevyměření poplatku
Rozhodnutí o vyměření poplatku – střední zdroje
Rozhodnutí o vyměření poplatku - malé zdroje
Rozhodnutí o udělení pokuty
Vyjádření ke stavebním úpravám, stavbám, záměrům pro územní a stavební řízení, EIA
Kontroly dodržování povinností provozovatelů stacionárních zdrojů
Emisní bilance středních zdrojů pro MŽP
Zpracování seznamů zdrojů VOC pro MŽP
Výkaz – poplatky za znečišťování ovzduší za střední zdroje

Množství
35
15
3
2
130
5
1
1
1

Odpady
Sběr a třídění odpadů
Komunální odpad
V roce 2006 bylo na území města Kopřivnice a místních částí vyprodukováno a společností SLUMEKO, s. r. o.,
Kopřivnice svezeno celkem 6 532 tun komunálního odpadu, z toho 31 tun odpadu nebezpečného (N).
Ostatní odpad (O) nevhodný k využití byl předáván k odstranění na řízených skládkách odpadů, a to především
na skládku SKLADEKO, s. r. o., Staříč nebo ASOMPO, a. s., v Životicích u Nového Jičína.
Tříděný odpad byl předáván k využití zpracovatelům jednotlivých druhů odpadů jako tzv. druhotná surovina,
odpad ze zeleně byl předáván na kompostárnu ke zpracování na kompost.

Celkové množství odpadu (t)
svezené firmou Slumeko, s. r. o.
komunální odpad –skládkováno
- z toho objemný odpad
odpad ze zeleně
uliční smetky
stavební odpad
výkopová zemina, kameny
separovaný odpad
nebezpečný odpad
ostatní odpady

Celkové množství komunálního odpadu
1998
1999
2000
2001
2002
4 867 5 418 5 564 5 995 6 470
3 692 3 934
3958 4 271 4 706
-183
137
171
241
688
741
564
773
804
126
311
278
279
293
297
186
180
150
203
50
120
22
40
15
344
369
387
395
370
18
31
36
29
14
126
132
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2003
6 362
4 577
127
606
133
344
9
418
60
88

2004
6 612
4 636
264
493
308
298
455
60
98

2005
5631
3 962
225
491
127
146
484
64
132

2006
6 532
4 988
338
611
89
132
551
31
130

Celkové m nožství komunálního odpadu

Množství (t)
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Nebezpečný odpad
Nebezpečný odpad odevzdali občané města a místních částí především do mobilní sběrny nebezpečných
odpadů, která dvakrát během roku 2006 objížděla předem určená a vyhlášená stanoviště. V průběhu celého
roku odevzdávali občané nebezpečné odpady také ve sběrně v areálu dotřiďovací linky. Shromážděný
nebezpečný odpad byl pak předáván k využití nebo odstranění osobám s příslušným oprávněním.
Množství nebezpečných odpadů odevzdaných v letech 2000 – 2006 podle jednotlivých druhů
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Kat.
Druh odpadu
množství množství množství množství množství množství množství
odpadu
(t)
(t)
(t)
(t)
(t)
(t)
(t)
kovové obaly
O/N
0,590
0,474
se škodlivinami
1,181
1,872
3,426
3,106
2,832
plastové obaly
N
0,663
0,410
se škodlivinami
absorp. činidla,
N
0,228
0,082
0,084
0,358
0,283
0,453
0,240
filtrační materiály
rozpouštědla
N
0,496
0,405
0,481
0,428
0,782
0,425
0,258
akumulátory
N
1,087
4,392
3,757
4,094
4,874
5,900
5,033
oleje/tuky
N
0,946
0,800
0,660
0,970
0,677
1,360
1,207
barvy, lepidla
N
3,367
3,217
3,606
5,744
4,527
4,462
4,356
léky
N
0,051
0,029
0,040
0,036
0,165
pesticidy
N
0,134
0,101
0,161
0,414
0,100
0,206
0,168
zářivky
N
0,067
0,017
0,085
0,257
0,089
0,062
0,010
ledničky
N
10,230
10,357
18,069
18,263
22,330
25,229
6,984
elektrotechnický
N
9,235
8,901
10,787
13,854
16,792
18,770
5,487
odpad
asfaltové směsi
N
11,794
5,202
2,886
2,883
s obsahem dehtu
staveb. materiály
s obsahem
N
2,320
0,559
0,509
0,791
azbestu
ostatní
nebezpečné
N
0,049
0,253
0,206
0,340
odpady
Tříděný odpad
Kvalitu vytříděných využitelných složek komunálního odpadu předtříděného již občany města do barevně
odlišených kontejnerů významně zvyšuje dotřiďovací linka, kde probíhá průběžně finalizace třídění plastů, papíru
a obalů typu Tetrapack. Během roku 2006 bylo předáno zpracovatelům k dalšímu využití 568 tun vytříděného
odpadu.
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Množství a složení vytříděného odpadu
Využitelná složka
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
komunálního odpadu (t)
sběrový papír
136,0
136
139
177
197
135
187
167
194 225
plasty
18,3
23
44
85
112
68
95
94
120 135
sklo barevné a bílé
189,2
210
204
133
280
121
119
172
153 191
kovy
21
17
17
celkové množství
343,5
369
387
395
589
324
401
454
484 568

Množství vytříděného odpadu (t)
700
600
500
400
300
200
100
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Sběr použitých baterií
Koncem roku 2004 se město Kopřivnice zapojilo ve spolupráci s firmou ECOBAT, s. r. o., Praha do sběru
použitých suchých baterií. Celkem bylo zřízeno 25 sběrných míst (mateřské a základní školy, VOŠ, SOŠ a SOU,
Dětské centrum, Klub Kamarád, SLUMEKO, s. r. o., Kulturní dům Kopřivnice a Městský úřad Kopřivnice).
Ve školním roce 2004/2005 proběhla soutěž ve sběru použitých baterií ve dvou kategoriích – mateřské školy
a základní školy. Byly přijímány veškeré tzv. suché baterie nebo akumulátory do hmotnosti 750 g – knoflíkové
články, mikrotužkové a tužkové baterie, monočlánky, ploché baterie, 9V hranaté baterie, akumulátory
do mobilních telefonů, notebooků nebo ručního nářadí. Celkem se nasbíralo 520 kg baterií, v následujícím
školním roce 2005/2006 to bylo 430 kg. Baterie byly odevzdány k recyklaci společnosti ECOBAT, s. r. o., Praha.
Koncepce odpadového hospodářství
V srpnu 2006 byly ukončeny práce na Koncepci odpadového hospodářství (KOH) pro Kopřivnici a její správní
území jako obce s rozšířenou působností. Zpracování této KOH bylo dobrovolnou aktivitou všech měst a obcí
ve správním území koordinovanou městem Kopřivnice. Hlavním cílem KOH bylo zmapovat a zhodnotit stav
nakládání s odpady ve správním území a to jak pro jednotlivá města a obce, tak komplexně za celé území
a navrhnout možnosti optimalizace nakládání s komunálními odpady. Na zpracování KOH získalo město v roce
2005 dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 200 tis. Kč. KOH je k nahlédnutí na internetových
stránkách města Kopřivnice.
Studie využití biologicky rozložitelných odpadů
V průběhu roku 2006 byla zpracována i Studie využití biologicky rozložitelného odpadu pro území města
Kopřivnice, jeho správního území a okolí (Nový Jičín, Frenštát). Impulzem ke zpracování jsou problémy
s využitím a zneškodňováním tohoto odpadu.
Odpady biologického původu jsou kvantitativně významnou skupinou odpadů a způsob nakládání s nimi může
pozitivně i negativně ovlivnit základní složky životního prostředí. Při jejich skládkování se uvolňují plyny,
především metan, který zvyšuje antropogenní vlivy na skleníkový efekt. Ty mohou být podle současných
poznatků vědy významnou příčinou globálního oteplování a s ním souvisejícím nástupem nevratných
klimatických změn. Převážná část těchto odpadů je předurčena k potenciálnímu materiálovému nebo
energetickému využití. Obsahují rostlinné živiny a organickou hmotu, kterou je možno stabilizovat a výhodně
uvádět do přírodního koloběhu jako organické hnojivo – kompost. Cílem této studie bylo zmapovat množství
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tohoto odpadu a navrhnout optimální ekologické a ekonomické využití. To je nabízeno v několika variantách.
Celý dokument je k nahlédnutí na internetových stránkách města.

Výkon státní správy
Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán odpadového hospodářství vykonává
státní správu na úseku odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“) pro celé správní území města, jako obce s rozšířenou působností
(ORP).
Orgán odpadového hospodářství vydává souhlasy k nakládání s nebezpečným odpadem a ke společnému
shromažďování odpadů. Dále jako dotčený správní úřad dává vyjádření k navrhovaným záměrům, zpracovává
hlášení produkcí odpadů podnikatelů, evidenci přepravy nebezpečných odpadů, apod.
V roce 2006 bylo orgánem odpadového hospodářství vydáno:
Název úkonu
Množství
Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady
102
Souhlas ke společnému shromažďování odpadů
15
Vyjádření ke stavebním úpravám, stavbám, záměrům pro územní a stavební řízení, posuzování
120
vlivů na životní prostředí
Evidenční listy přepravy nebezpečných odpadů - evidence, zpracování
260
Hlášení o produkci a způsobu nakládání s odpady, včetně hlášení o autovracích, zařízeních,
85
sběrných dvorů, skladů odpadů a hlášení o vydaných rozhodnutích
Kontroly dodržování povinností původců dle zákona o odpadech
20
•
•

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady se vydává formou rozhodnutí pro právnické osoby nebo
fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují do 100 t nebezpečného odpadu ročně. Jsou
to například úřady, zdravotnická zařízení, autoservisy a různé výrobní závody.
Souhlas ke společnému shromažďování odpadů se vydává také formou rozhodnutí, po zaplacení správního
poplatku ve výši 1 tis. Kč. Je možností pro podnikatele, kteří předávají odpad např. jako náhradní palivo
do spalovny a jeho třídění v místě vzniku tedy není nutné. Souhlas může být vydán pro odpady kategorie
nebezpečné a ostatní.

Likvidace autovraků ve městě
Město Kopřivnice organizovalo v roce 2006 v rámci Dne Země tuto akci pro majitele nepojízdných aut, kteří
tak mají možnost zbavit se vraků zdarma a to včetně odtahů, již potřetí. Protože této možnosti však všichni
nevyužijí, je třeba v ostatních případech postupovat při likvidaci vraků podle platné legislativy.
Ve stejném roce převzal odbor životního prostředí a zemědělství celou agendu likvidace vraků. Do konce roku
byly k ekologické likvidaci předány tři vraky, o které jejich majitelé nejevili zájem. V současné době je evidováno
cca 60 automobilů, které prochází procesem od výzvy k odstranění až po ekologickou likvidaci.
Výpočet nákladů na odstranění vraku
Odtah
Parkování na určeném parkovišti
Likvidace
Celkem maximálně

Úplný vrak
cca 880,- Kč
119,- Kč / den
max. 7 378,- Kč / 2 měsíce
zdarma
8 258,- Kč
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Neúplný vrak
cca 880,- Kč
119,- Kč / den
max. 7 378,- Kč / 2 měsíce
2 380,- Kč
10 638,- Kč

Vodní hospodářství a ochrana vod
Údržba a opravy toků a nádrží ve správě města
Udržovací práce na mlýnském náhonu v Lubině
Odbor životního prostředí a zemědělství zajišťoval v průběhu roku 2006 udržovací práce na mlýnském náhonu
v místní části Lubina. Konkrétně byly provedeny místní opravy koryta kamennou rovnaninou, sečení travního
porostu v délce cca 600 m po obou březích náhonu. V korytě náhonu kolem bývalého kravína v Drnholci byly
odstraněny nánosy a sedimenty a prořezána pobřežní zeleň. Tyto udržovací práce přišly na 55 tis. Kč.
Udržovací práce na mlýnském náhonu ve Vlčovicích
V roce 2006 byly u stavidel na jezu odtěženy z koryta náhonu sedimenty, bylo opraveno stavidlo regulující nátok
vody na bývalý mlýn, kolem koryta byla prořezána pobřežní zeleň a posečena tráva. V polovině roku byla
uzavřena smlouva s novým správcem náhonu ve Vlčovicích. Tyto běžné udržovací práce včetně odměny správci
náhonu přišly městskou pokladnu na 37 tis. Kč.
Nad kostelem byly na korytě náhonu provedeny rozsáhlejší udržovací práce v celkové délce 80 m. V zúžené
části bylo koryto rozšířeno a opevněno kamennou rovnaninou. Cena těchto prací 165 tis. Kč.
Údržba Kopřivničky v pramenní oblasti
Údržba drobného vodního toku byla provedena i kolem Husovy lípy. Vyčištění koryta vodního toku od odpadů,
nánosů a sedimentů a prořezání pobřežních dřevin bránících průtoků vody již bylo nezbytné. V místě křížení
toku s vodovodní přípojkou bylo koryto vodního toku utěsněno jílem (asi 10 m). V horní části koryta nad Husovou
lípou byla provedena oprava propustku kamennou rovnaninou.
V roce 2006 byla zpracována studie odvedení povrchových vod z vodního toku tekoucího kolem Husovy lípy
do Kopřivničky, protože čisté povrchové vody tekoucí z lesa jsou zcela zbytečně zaústěny do jednotné
kanalizace na ulici Husova.
Vodní nádrž Šostýn
V okolí vodní nádrže Šostýn byl posečen travní porost, průběžně byly odstraňovány odpady z nádrže a jejího
okolí. Důležitá byla oprava folie uložené na dně, která se vlivem podzemní vody vzdula. Byla provedena oprava
výustního objektu kamennou rovnaninou a utěsnění přepadu v zadní části nádrže pro zvýšení hladiny v rybníce.

Odkanalizování místní části Lubina
Směrnicí Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod byl stanoven seznam aglomerací s počtem
nad 2 000 ekvivalentních obyvatel, ve kterých je nutno v termínu do 31. 12. 2010 vybudovat nové nebo
modernizovat stávající čistírny odpadních vod, vybudovat kanalizace. Do seznamu je zařazena i Aglomerace
Kopřivnice – Lubina. Aglomerací Vlčovice a Mniší se tato povinnost týká až po roce 2015.
Město Kopřivnice se touto problematikou zabývá již od počátku roku 2004. Protože náklady na realizaci projektu
přesahují výrazně finanční možnosti města, vstoupilo město Kopřivnice v červnu 2005 do Svazku obcí regionu
Novojičínsko. Od září 2005 začal Svazek obcí (Nový Jičín, Životice, Mořkov a Kopřivnice) společně připravovat
podklady pro podání žádosti o poskytnutí dotace z Fondu soudržnosti spravovaného Evropskou unií
na odkanalizování všech měst a obcí ve Svazku.
Ve druhé polovině roku 2006 byly zahájeny práce na přípravě dokumentace pro stavební řízení k odkanalizování
místní části Lubina.

Státní správa
V rámci výkonu státní správy vydal vodoprávní úřad pro celé správní území Kopřivnice jako obce s rozšířenou
působností celkem 155 vodoprávních rozhodnutí. Z toho:
- povolení staveb vodních děl
56
- povolení k nakládání s vodami
40
- kolaudace staveb vodních děl
37
- schválení provozně manipulačních řádů
3
- jiná rozhodnutí
19
Vodoprávní úřad dále posuzoval a vyjadřoval se k 384 podaným záměrům doloženým projektovou dokumentací,
které se jakýmkoliv způsobem dotýkají zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách.
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Havárie
Stejně jako v předchozích třech letech, tak i v roce 2006 zajišťoval odbor životního prostředí a zemědělství
nepřetržitou havarijní službu pro případ havárií na vodních tocích, při nichž může dojít k ohrožení nebo
znečištění povrchových a podzemních vod. V průběhu roku vyjeli pracovníci k pěti ohlášeným nebo zjištěným
případům.

Deratizace
Deratizace města je prováděna především v objektech a zařízeních města. Pro větší účinnost zásahu jsou
k provedení deratizace ve stejném období vyzýváni i další vlastníci objektů ve městě (např. Oblastní stavební
bytové družstvo, REKAZ, Severomoravské vodovody a kanalizace, Energetika Tatra, OKD, a. s., Ostrava,
soukromé prodejny potravin, bytová družstva). Deratizace města probíhala i v kanalizačních sítích v místních
částech Lubina, Vlčovice a Mniší. Nástrahy byly pokládány na základě průzkumu výskytu hlodavců.
Deratizace byla prováděna ve dvou etapách, v termínu jaro (od 24. 4. do 7. 6.) a podzim (13. 9. až 30. 10. 2006).
Pravidelně prováděná deratizace vede ke snížení výskytů těchto hlodavců na území města.

Zemědělský půdní fond
Odnětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF) a další s tím spojené úkony jsou prováděny podle zákona č.
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, pro celé správní území
města Kopřivnice, jako obce s rozšířenou působností.
Městský úřad Kopřivnice jako obecní úřad obce s rozšířenou působností uděluje podle toho zákona souhlas
k odnětí půdy ze ZPF o výměře do 1 ha, souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních
komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nepřesahuje správní obvod tohoto města.
Městský úřad Kopřivnice, jako pověřený obecní úřad vydává dle tohoto zákona rozhodnutí o odvodech za odnětí
půdy ze ZPF.
Množství zemědělské půdy, které bylo v posledních letech odňato na katastrálních územích Kopřivnice,
Drnholec nad Lubinou, Mniší, Štramberk, Větřkovice, Vlčovice, Závišice a Ženklava, ukazuje následující tabulka:

rok
m2

2000
12 543

Množství půdy trvale odňaté ze ZPF
2001
2002
2003
2004
49 185
64 404
12 549
65 511

2005
72 754

2006
57 977

Z celkového množství půdy odňaté za rok 2006 ze ZPF bylo na území města Kopřivnice a místních částí odňato
52 780 m2 zemědělské půdy. Výše odvodů za odnětí půdy ze ZPF činila v roce 2006 celkem 648 399 Kč.
Šedesát procent z této částky je příjmem Státního fondu životního prostředí ČR (389 039,4 Kč), čtyřicet procent
příjmem rozpočtu města či obce, v jejímž obvodu se odnímaná půda nachází (259 359,6 Kč).
Největší plochy, které byly jednorázově odňaty ze ZPF, činily 1,9845 ha zemědělské půdy pro stavbu, Kopřivnice
– výrobní hala pro fy RIEGER“ společnosti Rieger Automotive, s. r. o., a 1,1767 ha zemědělské půdy pro stavbu,
Nový závod Seeber v Kopřivnici“ společnosti Seeber CZ, s. r. o., které jsou stavěny v Průmyslovém areálu
Vlčovice.
Stejně jako v předchozích letech probíhal na základě rozhodnutí orgánu ochrany ZPF - Městského úřadu
Kopřivnice i v roce 2006 rozvoz zeminy skryté na pozemcích Průmyslového areálu Vlčovice. Zemina schopná
zúrodnění byla rozvážena z pozemků ve vlastnictví města Kopřivnice a společnosti Rieger Automotive, s. r. o.,
dotčených výstavbou výrobní haly společnosti Rieger Automotive, s. r. o., a rovněž výstavby výrobní haly
společnosti Seeber CZ, s. r. o. Zemina v celkovém množství asi 5,333 tis. m3 byla poskytnuta cca 55 žadatelům
v okolí Kopřivnice za účelem rekultivace či ozelenění pozemků.
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Rostlinolékařská péče
Městský úřad Kopřivnice zajišťuje pro celé správní území města Kopřivnice, jako obce s rozšířenou působností
výkon státní správy podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,.
Jedním z důsledků útlumu zemědělské výroby je i snižování počtu zemědělsky využívaných ploch. Tento,
na jednu stranu příznivý jev, přináší na druhé straně do krajiny negativní prvky. Jedním z nich je zvyšující
se množství ploch, které nikdo neudržuje. Na neudržovaných plochách bují plevel a následně se šíří
i na pozemky udržované. Protože nekontrolovaný výskyt a šíření plevelů může ohrožovat životní prostředí,
zdraví lidí či zvířat, je nutno tento nešvar odstraňovat. V průběhu roku 2006 bylo šetření provedeno na 52
pozemcích ve vlastnictví fyzických osob a 10 pozemcích ve vlastnictví právnických osob.
Vlastníci zaplevelených pozemků byli orgánem rostlinolékařské péče písemně vyzýváni, aby vhodným
způsobem, např. sečením, plevel ve stanoveném termínu odstranili. Protože termíny stanovené k ošetření
pozemků jejich vlastníci splnili, žádné pokuty nebyly uloženy.

Lesní hospodářství
Hospodaření v městských lesích
Těžební a pěstební práce prováděly v městských lesích na základě výsledků výběrových řízení tři firmy. Výkon
odborné lesní správy provádí na základě rozhodnutí o udělení licence odborného lesního hospodáře
od 1. 3. 2006 město Kopřivnice prostřednictvím odpovědného zástupce – lesního hospodáře.
Těžba dřeva
V roce 2006 bylo vytěženo celkem 983,72 m3 dříví. Mýtní úmyslná těžba byla provedena v porostech 6C14,
(porost buku na jižní straně Pískovny o výměře 0,4 ha), 8H9 (porostní skupina v Mniší na Kazničově 0,34 ha),
3B5 (rekonstrukce porostu napadeného lýkožroutem smrkovým a václavkou – ředina – přeměna druhové
skladby 0,25 ha), 6B4a (rekonstrukce části porostu napadeného lýkožroutem smrkovým a václavkou – ředina –
přeměna druhové skladby 0,17 ha) a v porostu 2A10 (výběr - podpora přirozeného zmlazení na ploše 0,4 ha).
Mýtní úmyslnou těžbou bylo na ploše cca 1,56 ha vytěženo celkem 627,43 m3 dřeva. Předmýtní úmyslnou
těžbou výchovnou bylo vytěženo 61,32 m3 a těžbou nahodilou (vývraty, souše, kůrovec, rekonstrukce) 294,97
m3. Sumární evidence vytěženého dříví je vedena v evidenční části hospodářské knihy, která je uložena
u lesního hospodáře.
V roce 2006 byl poprvé uplatněn nový systém prodeje dříví, jehož cílem je zvýšení výnosů při hospodaření
v lesích. Vytěžené dříví se známými kvalitativními parametry jednotlivých sortimentů uložené na odvozním místě
(skládce) prodává konečným odběratelům přímo vlastník lesa, v tomto případě město Kopřivnice prostřednictvím
svého pracovníka (lesního hospodáře).
Výchova lesních porostů
Výchova lesních porostů se prováděla prořezávkami a předmýtními úmyslnými těžbami do 40 let věku na ploše
6,4 ha.
Zalesňování
Celková plocha zalesňování činila 1,43 ha, z toho na ploše 1,08 ha bylo provedeno první zalesnění po mýtní
úmyslné těžbě. Na ploše 0,35 ha bylo provedeno opakované zalesnění a doplnění sazenic uhynulých
a poškozených v minulých letech. Celkem bylo vysazeno 10 300 ks sazenic, z toho 2 200 ks smrku,
3 500 ks buku, 200 ks lípy, 3 200 ks dubu, 1 200 ks javoru klenu.
V lesích města bylo vysazeno o 1 400 ks sazenic více než bylo v plánu, protože v jarních měsících byly
provedeny rekonstrukce dvou porostních skupin napadených kůrovcem a václavkou.
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Druh (ks)
smrk ztepilý
modřín evropský
buk lesní
javor klen
jasan ztepilý
borovice lesní
jedle bělokorá
dub letní
lípa srdčitá
topol černý
Celkem

Zalesnění v letech 2003 - 2006
2003
2004
2005
2 000
3 100
5 425
x
x
150
1 000
4 100
3 300
x
x
150
x
500
x
500
200
900
x
x
x
x
400
300
100
850
1 300
x
100
x
3 600
9 250
11 525

2006
2 200
x
3 500
1 200
x
x
x
3 200
200
X
10 300

Státní správa
Od roku 2003 vykonává Městský úřad Kopřivnice státní správu lesů. V rámci této agendy vykonává dozor
nad řádným hospodařením v lesích podle lesního zákona a dbá na ochranu pozemků určených k plnění funkcí
lesa. Používat lesní pozemky k jinému účelu lze jen na základě rozhodnutí o jejich odnětí. Následující tabulka
uvádí rozsah odnětí pozemků z lesního půdního fondu (LPF) v m2.
Rok
území obce Kopřivnice
správní obvod města Kopřivnice

2003
0
4 765

2004
46 815
51 292

2005
971
1 340

2006
644
1 812

Vlivem extrémně nízkých srážek a poměrně vysokých teplot během letních a podzimních měsíců došlo
v měsících září a říjen k výraznějšímu nárůstu smrkových porostů napadených kůrovci na území celého
správního obvodu. Rozsah škod se začal projevoval od listopadu a vlivem nadprůměrně vysokých teplot
i v následujících zimních měsících. Prvořadým úkolem orgánu státní správy v předjaří bude dbát na řádné
zpracování napadených stromů v lesních porostech před dokončením vývoje kůrovců a napadením dalších
stromů v porostech.

Myslivost
V roce 2006 došlo k definitivnímu zániku honitby Kopřivnice, která na území města existovala od roku 1993.
O osudu honitby rozhodl až Nejvyšší správní soud v Brně, který rozsudkem zamítl stížnost Honebního
společenstva Kopřivnice proti rozhodnutí o neuvedení honitby do souladu s novým zákonem o myslivosti
účinným od 1. 1. 2003. Na území města Kopřivnice a místních částí se tak k 31. 12. 2006 nacházejí honitby
Lubina (cca 763 ha), Příbor I. (část katastrálního území Drnholec nad Lubinou), honitba Tichá (část katastrálního
území Mniší) a honitba Lichnov-Bordovice (část katastrálního území Vlčovice). V těchto honitbách se chová srnčí
zvěř, bažant obecný a zajíc polní. Výjimečně se zde objevuje migrující zvěř jelení a černá (prase divoké). Zvěř
chovají a loví uživatelé honiteb. V honitbách Kopřivnice (do doby zániku) a Lubina bylo v roce 2005 uloveno
18 ks srnčí zvěře, 1 ks prasete divokého, 18 ks zajíce polního a 2 ks bažanta obecného
V Okresním vlastivědném muzeu v Novém Jičíně se každý rok koná chovatelská přehlídka trofejí ulovené zvěře
za účelem posouzení chovné kvality zvěře a kontroly lovu zvěře. V roce 2006 se přehlídka uskutečnila v termínu
od 4. dubna do 7. května.

42

Veřejná zeleň
Výsadba, kácení a údržba veřejné zeleně ve městě
Výsadba
V roce 2006 bylo v Kopřivnici a místních částech vysázeno celkem 139 vzrostlých stromů a 3 067 kusů keřů.
V převážné většině případů šlo o náhradní výsadbu uloženou orgánem státní správy za povolené kácení.
Přehled vysazovaných stromů, místo a druh je uveden v následujících tabulkách. Z druhového hlediska
převažuje výsadba stromů listnatých stromů jejich méně vzrůstných forem, které jsou vhodnější do městského
prostředí.
Celkový přehled
Stromy *
Keře
* alejový strom se zemním balem, obvod kmene min 12 – 14 cm
Lokalita
Kopřivnice
alej u autobusového nádraží
alej podél Kopřivničky, centrum
alej na ul. Komenského
letní stadion Kopřivnice
keřový pás podél ul. Obránců míru
Regenerace sídliště Sever, realizace RC 8 a 9
ozelenění II. haly města v PAV
Ul. Pod Morávií
Ostatní drobné výsadby různě po městě
Místní části
fotbalový stadion Vlčovice
pomník Vlčovice
Součet

Stromy

Keře

14
20
14
12
19
17
11
32
139

1 100
148
1 493
276

139
3 067

Druh
okrasné třešně
okrasné třešně
okrasné třešně
sloupovité duby a douglasky
tavolník
hrušně, duby, okrasné třešně
lípy, jeřáby
kaliny, bobkovišně, magnólie, vilíny
hrušeň, javor, lípa

sloupovité duby
50 růže
3 067

Významné akce realizované v rámci správy a údržby veřejné zeleně
• Obnova (ořezy a výsadba) alejí podél vodního toku Kopřivnička a u autobusového nádraží – 43 kusů
• Inventarizace a pasport zeleně v podnikatelském areálu Kopřivnice – Vlčovice
• Pokračování v likvidaci alergenních dřevin ve městě (ul. Husova, Pod Bílou horou, Obránců míru) – celkem
34 kusů
• Pokračuje postupná obnova (kácení a výsadba) zeleně v okolí sportovišť (letní stadion Kopřivnice, fotbalové
hřiště ve Vlčovicích)
• Ořezy (bezpečnostní, tvarovací a speciální) na vzrostlé a významné zeleni na území města a v místních
částech – celkem cca 170 kusů.
Kácení dřevin
V roce 2006 bylo na městských pozemcích v Kopřivnici a místních částech pokáceno celkem 230 stromů a 9
kusů keřů. V převážné většině šlo o kácení z pěstebních a zdravotních důvodů. Přehled kácených stromů, důvod
kácení a druh je uveden v následujících tabulkách.
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Celkový přehled

Kopřivnice

Drnholec
nad Lubinou

Mniší

Větřkovice

Vlčovice

Celkový
součet

6
2
Keř jehličnatý
34
6
2
Strom jehličnatý
145
10
3
1
20
Strom listnatý
1
Keř listnatý
16
3
3
22
186
Celkový součet
Pozn. V kácení je zahrnuto i 22 stromů, které bylo nutno pokácet po sněhové kalamitě dne 6. 1. 2006
Důvody pro kácení
Kompoziční
Likvidace alergenich dř.
Občané podnět
Pěstební - probírka
Zdravotní
Živel
Výstavba
Stavební
Celkový součet

Vědecký název
Acer platanoides
Globosum
Populus x canadensis
Betula pendula
Sorbus aucuparia
Picea abies
Fraxinus excelsior
Tilia cordata

Kopřivnice

Drnholec
nad Lubinou

Mniší

Větřkovice

Vlčovice

8
42
179
1
230

Celkový
součet

2
34
18
44
49
22
19
186

15
1

3

1

16

3

3

17

Druhová skladba kácených dřevin
Drnholec
Český název Kopřivnice
Mniší
nad Lubinou

kulovitý javor
topol
bříza
jeřáb ptačí
smrk ztepilý
jasan
lípa srdčitá
borovice
Pinus strobus
vejmutovka
Juniperus sp.
jalovec
Acer negundo
javor jasanolistý
Pinus sylvestris
borovice lesní
Malus sp.
jabloň
Picea pungens Galuca smrk pichlavý
Pinus nigra
borovice černá
Prunus avium
třešeň
ostatní druhy do 5 kusů
Celkový součet

2
34
18
76
54
22
0
24
230

5
22

Větřkovice

Vlčovice

Celkový
součet

28

28

33
22
13
6
3
6

33
36
13
11
10
9

14
5
7
2

1

7
5
6
5
5
5
5
4
33
186

1

8

7
22

7
6
6
5
5
5
5
43
230

2
1

1
2
16

1
3

3

Údržba zeleně
Údržbu veřejné zeleně ve městě a v místních částech zajišťuje na základě mandátní smlouvy na náklady města
firma SLUMEKO, s. r. o., Kopřivnice.
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Ochrana přírody a krajiny
Ochrana přírody a krajiny
Lašská naučná stezka
Lašská naučná stezka vedoucí okolo Kopřivnice je cílem nejen vycházek turistů a návštěvníků města,
ale i terčem různých vandalů. Z tohoto důvodu je nutná její pravidelná údržba, kterou tvoří především výměna
rozbitých ochranných plexiskel a oprava poškozených tabulí. V roce 2006 byly opraveny i některé informační
tabule.
Údržba luk v oblasti Janíkova sedla a sjezdovky
Louky v oblasti Janíkova sedla a sjezdovky jsou významné především výskytem chráněných rostlin z čeledi
vstavačovitých a jako takové vyžadují pravidelnou údržbu, tedy sečení dvakrát ročně s důsledným
odstraňováním posečené hmoty.
Náklady na údržbu luk v roce 2006 ve výši 119 tis. Kč byly téměř plně hrazeny z dotace poskytnuté
Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci Programu péče o krajinu.
Zajištění migrace obojživelníků
Migrace obojživelníků z jejich zimovišť k místům rozmnožování probíhala s malými přestávkami od 27. 3. do 16.
4. 2006. Po celou tuto dobu byly podél komunikace I/58 mezi místní částí Lubina a Vlčovicemi u vlčovického
rybníka a v lokalitě Dražné umístěny zábrany s padacími pastmi, které bránily migrujícím obojživelníkům
svévolnému vstupu na vozovku. Obsluha pastí, tzn. jejich vybírání a přenos obojživelníků přes obě komunikace
do bezpečí, zajišťovalo již tradičně občanské sdružení Hájenka z Kopřivnice. Celkově bylo přeneseno 402
jedinců skokana hnědého, 13 jedinců ropuchy obecné a dvě samice čolka obecného. Náklady, které činily
14 tis. Kč, hradilo ze svého rozpočtu město.
Stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích
Město Kopřivnice poskytlo stanici, která pečuje o zraněná a jinak handicapovaná zvířata rovněž z okolí
Kopřivnice, dotaci na provoz a údržbu stanice ve výši 15 tis. Kč.

Státní správa
Územní systém ekologické stability
V roce 2006 byla provedena revize a upřesnění prvků územního systému ekologické stability na katastrálních
územích Kopřivnice, Drnholec nad Lubinou a Větřkovice u Lubiny. Vzniklé projekty poslouží jako podklad
pro změny územních plánů jak samotných obcí, tak velkého územního celku Beskydy. Náklady na zhotovení
dokumentace činily 50 tis. Kč.
Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les
V roce 2006 bylo podáno 30 oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les a na základě žádostí o povolení
kácení vydáno 59 rozhodnutí o povolení kácení stromů. Celkem tak bylo v roce 2006 na území města
Kopřivnice a v místních částech odstraněno 375 stromů (80 kusů jehličnatých a 295 listnatých) a 404 m2 keřové
plochy.
Rozhodnutím nebylo v loňském roce povoleno celkem 45 ks dřevin, u nichž bylo o kácení požádáno.
Nejčastějším důvodem (přesně v 190 případech) bylo kácení z důvodu špatného zdravotního stavu (dřeviny
proschlé nebo úplně suché) ať už v následkem mechanických poškození nebo působením jiných negativních
vlivů.
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Důvody ke kácení dřevin rostoucích mimo les uváděné v žádostech:
Důvod uvedený v žádosti o kácení
Špatný zdravotní stav
Pěstební a výchovné probírky
Bezpečnostní
Výstavba
Suchý
Kompoziční
Blizko u domu
Modernizace sítí města
Celkem

Počet ks.
190
44
20
14
54
12
15
26
375

Druhová skladba kácených stromů:
Vědecký název
Český název
počet ks
54
Betula sp.
bříza
44
Acer sp.
javor
40
Picea sp.
smrk
39
Prunus sp.
třešeň, slivoň
39
Populus sp.
topol
25
Alnus sp.
olše
25
Fraxinus sp.
jasan
19
Tilia cordata
lípa srdčitá
19
Pinus sp.
borovice
16
Sorbus sp.
jeřáb
15
Salix sp.
vrba
7
Larix sp.
modřín
6
Juniperus sp.
jalovec
27
ostatní druhy
375
Celkový počet
Povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les vydal na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny orgán státní správy ochrany přírody MÚ Kopřivnice. Jemu jsou také oznamovány výchovné a pěstební
probírky stromů a porostů.
Jako kompenzaci ekologické újmy způsobenou pokácením dřevin byla uložena náhradní výsadba v počtu 171
kusů vzrostlých stromů (strom s min. obvodem kmínku 12 – 14 cm) a 937 kusů solitérních keřů.

Podíl veřejnosti na rozhodování o životním prostředí
Jednou z možností, jak se veřejnost může podílet na rozhodování o záměrech a koncepcích, které mohou
závažně ovlivnit stav životního prostředí, je posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí známém i pod anglickou zkratkou EIA (Enviromental Impact
Assessment).

V průběhu roku byly dle tohoto zákona posuzovány záměry:
Kopřivnice výrobní hala II. pro fy Brose
Předmětem záměru je vybudování haly II. v souvislosti s rozšířením výroby společnosti Brose CZ, s. r. o.,
a parkovacích stání. V nově vybudovaném objektu budou vyráběny mechanismy spouštění oken automobilů. Do
haly bude rovněž rozšířena výroba z haly I - uzamykací systémy bočních dveří a zavazadlového prostoru
automobilů.
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Záměr byl projednáván ve zjišťovacím řízení, na jehož základě došel Krajský úřad Moravskoslezského kraje
k závěru, že tento záměr nebude dále posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Nový závod Seeber v Kopřivnici
Společnost Seeber CZ, s. r. o., má záměr vybudovat nový závod, ve kterém se budou vyráběny plastové
a kovové díly (opěrky, bočnice, kryty, víka, větráky apod.) pro automobilový průmysl. Jedna část bude vyráběna
na vstřikovacích lisech a druhá na zápustkových hydraulických lisech. Předpokládaná kapacita záměru je 200 t
zpracovaných polymerů za rok. Záměr byl projednáván ve zjišťovacím řízení, na jehož základě došel Krajský
úřad Moravskoslezského kraje k závěru, že tento záměr nebude dále posuzován podle zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí.
Vytápění výrobní haly sálavým systémem
Záměrem společnosti Taforge, a. s., je náhrada stávajícího horkovodního vytápění z centrální kotelny TATRA,
a. s., lokálním plynovým vytápěním, což se jedná o náhradu vytápění v prostorech lisovny, strojního opracování
a skladu materiálu pecí.
Záměr byl projednáván ve zjišťovacím řízení, na jehož základě došel Krajský úřad Moravskoslezského kraje
k závěru, že tento záměr nebude dále posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

V průběhu roku byly dle tohoto zákona posuzovány koncepce
Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
Tento program je základním koncepčním dokumentem pro čerpání prostředků z Evropského fondu regionálního
rozvoje. Hlavním cílem této koncepce je urychlit rozvoj regionu a zvýšit jeho konkurenceschopnost efektivnějším
využitím jeho potenciálu. Dosáhnutí tohoto cíle je navrženo zvyšováním kvality života obyvatel a atraktivity
regionu pro investory a návštěvníky, zlepšováním podmínek pro práci i volný čas, zejména modernizací dopravní
a technické infrastruktury a rozvojem dalších atributů spokojenosti obyvatel a návštěvníků regionu. Program
je rozdělen do pěti oblastí, a to: regionální infrastruktura a dostupnost, podpora prosperity regionu, rozvoj měst,
rozvoj venkova a technická pomoc.
Ministerstvo životního prostředí na základě návrhu koncepce, zpracovaného vyhodnocení koncepce dle zákona
č. 100/2001 Sb., včetně posouzení koncepce dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění, vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územně samosprávných celků a veřejnosti,
výsledků veřejného projednání a vypořádání připomínek vydalo souhlasné stanovisko k návrhu výše uvedené
koncepce.
Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje pro období 2005 – 2008
Předmětem této koncepce je střednědobý programový dokument zaměřený na podporu regionálního rozvoje
na úrovni kraje, jež specifikuje strategické cíle, opatření a rozvojové aktivity Moravskoslezského kraje, které
bude kraj ve své samostatné působnosti podporovat. Program je rozdělen do pěti prioritních oblastí, které
se dále člení na strategické cíle a opatření. Prioritní oblasti byly navrženy na základě sociálně-ekonomické
analýzy kraje takto: konkurenceschopné podnikání, úspěšní lidé, dynamická společnost, efektivní infrastruktura
a vzkvétající území.
Ministerstvo životního prostředí na základě návrhu koncepce, zpracovaného vyhodnocení koncepce dle zákona
č. 100/2001 Sb., včetně posouzení koncepce dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění, vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územně samosprávných celků a veřejnosti,
výsledků veřejného projednání a vypořádání připomínek vydalo souhlasné stanovisko k návrhu výše uvedené
koncepce.
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ŠKOLSTVÍ
Mateřské školy
Název, telefon
Počet
vedoucí učitelka
Zaměření vzdělávací činnosti
správních
tříd
dětí ped.
adresa
zaměstnanců
Mateřské školy Kopřivnice – příspěvková organizace města, Sídlo: Krátká 1105
Ředitelka: Zdeňka Krišková – organizace sdružuje 9 pracovišť, Tel: 556 813 305, 556 808 808
e-mail: zdenka.kriskova.ms-kratka@koprivnice.org, Internetová adresa: http://skolky.koprivnice.org
MŠ Jeřabinka, tel. 556 813 102
Zaměření na prvky enviromentální výchovy,
vedoucí učitelka
na výchovu dítěte ke zdravému způsobu života.
3
75
5,5
4,5
Věra Hanzlíková
Rozvoj ekologické výchovy včetně účasti
Zdeňka Buriana 967
v projektech, vytváření podmínek pro tělesnou,
ms-jerabinka@koprivnice.org
duševní i sociální pohodu, prožitkové učení.
MŠ Krátká, tel. 556 813 305
Rozvoj pohybových aktivit, zdravý životní styl,
vedoucí učitelka
ekologie, podpora rozvoje osobnosti dítěte
4
100
8
7,25
Hana Štrbáková
pomocí prožitkového učení a vhodných her,
Krátká 1105
spolupráce s rodinou.
ms-kratka@koprivnice.org
Zaměření na ekologii, soužití člověka s přírodou,
MŠ Francouzská, tel. 556 821 328
Dana Lörinczová
na estetickou výchovu s využíváním přírodních
4
100 7,5
5
materiálů, jazykovou a pohybovou výchovu,
Francouzská 1180
rozvíjení mezilidských vztahů.
ms-francouzska@koprivnice.org
Práce se smíšenými skupinami dětí, rozvoj
MŠ Pionýrská, tel. 556 812 416
mezilidských vztahů, směřování ke zdravému
Anna Dětská
3
75
5,5
4,5
Pionýrská 727
životnímu stylu, třída s péčí o děti s vadami
zraku.
ms-pionyrska@koprivnice.org
MŠ Ignáce Šustaly,
Spolupráce s rodinou při výchově a vzdělávání,
tel. 556 812 971
výuka dětí formou praktických činností, důraz
3
75
5,5
4,5
Soňa Miková
kladen na tradiční hodnoty a na tělesnou
Ignáce Šustaly 1120
zdatnost a zdraví dětí.
ms-sustaly@koprivnice.org
MŠ Záhumenní, tel. 556 812 735
Vytváření podmínek a podnětů k získání pocitu
Lenka Šafářová
bezpečí, jistoty a důvěry v lidi. Hra, zpěv,
3
75
6
4,5
Záhumenní 1148
tanečky a cvičení jak samostatně, tak s rodiči.
ms-zahumenni@koprivnice.org
Ekologická výchova, rozvíjení pozitivního vztahu
MŠ Česká, tel. 556 812 097
k živé i neživé přírodě včetně péče o les
Hana Maková
3
75
6
4,5
a zvířátka, recyklace surovin. Rozvoj estetického
Česká 549
cítění dětí – kroužky výtvarný a hudební, tělesný
ms-ceska@koprivnice.org
rozvoj dětí – kroužek tělovýchovný a plavecký.
MŠ Lubina, tel. 556 813 557
Program zaměřen na posilování zdraví, odolnosti
Ivana Rečková
a tělesné zdatnosti dětí, rozvoj dětské osobnosti,
2
45
3
2
Lubina 199
zdravého způsobu života, partnerských vztahů,
ms-lubina@koprivnice.org
zaměření i na ochranu životního prostředí.
Úzká spolupráce s rodinou a jejími zvyky
MŠ Mniší, tel. 556 810 558
a tradicemi. Koncepčním záměrem školy
Eliška Greplová
1
25
2
2
je výchova dětí s pěkným vztahem k ostatním
Mniší 132
lidem. Výchova se zaměřením na ochranu
ms-mnisi@koprivnice.org
přírody.
Celkem
26
645
49
38,75
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Základní školy
Základní škola
ředitel
adresa
telefon, e-mail

Počet
zaměstnanců

Počet

pedagogů
a externistů
správy
k datu
30. 6. 1. 9.
30. 6.
1. 9.
Příspěvkové organizace zřízené městem Kopřivnice – školy úplné
ZŠ dr. Milady Horákové
Mgr. Lumír Pospěch
Obránců míru 369
tel. 556 802 288
pospech@zsmilhor.edunet.cz
ZŠ Emila Zátopka
Mgr. Jan Mužík
Pionýrská 791
tel. 556 812 166
honmuz@zsemzat.edunet.cz
ZŠ Alšova
Mgr. Milan Chaloupka
Alšova 1123
tel. 556 810 176
reditel@zsals.edunet.cz
ZŠ 17. listopadu
Mgr. Jiří Stoško
17. listopadu 1225
tel. 556 812 566
stosko@zskop17.edunet.cz

žáků a tříd
k datu

žáci
829

žáci
772

ped.
58

ped.
57

třídy
35

třídy
33

exter.
0

exter.
0

žáci
577

žáci
550

ped.
39

ped.
38

třídy
24

třídy
23

exter.
0

exter.
0

žáci
460

žáci
453

ped.
29

ped.
28

třídy
19

třídy
19

exter.
0

exter.
0

žáci
451

žáci
420

ped.
28

ped.
27

13

- sportovně orientované třídy
(plavání, lední hokej),
třída IX.E - s rozšířenou
výukou TV

10

5

- poskytování základního
vzdělávání, sportovní třídy
– házená, krasobruslení,
florbal, důraz kladen
na estetickou výchovu,
ekologii a prevenci v oblasti
kriminality mládeže

7

7

- rozšířená výuka jazyků,
informatiky a výpočetní
techniky

14

- informatika, rozšířená výuka
tělesné výchovy
– kopaná, volejbal, školní
sportovní klub, žurnalistika,
enviromentální výchova

1

- výtvarné činnosti
- informatika
- anglický jazyk

1

- všeobecné zaměření, důraz
kladen na výuku anglického
jazyka od
1. ročníku a na výtvarnou
výchovu

16

10
třídy
20

třídy
18

exter.
0

Zaměření školy
ŠJ

exter.
0

Příspěvkové organizace zřízené městem Kopřivnice – školy malotřídní
ZŠ Mniší
Mgr. Ivana Volná
Mniší 66
tel. 556 812 013
zsmnisi@quick.cz
ZŠ Lubina
Mgr. Ivana Davidová
Lubina 60
tel. 556 813 490
zslubina@centrum.cz

žáci
17

žáci
20

ped.
2

ped.
3
1

třídy
1

třídy
2

exter.
0

exter.
0

žáci
53

žáci
50

ped.
4

ped.
5

1

třídy třídy
exter. exter.
3
3
0
0
Nezisková organizace zřízená Biskupstvím ostravsko – opavským, od 13. 5. 2006 je školskou právnickou osobou
ZŠ sv. Zdislavy
žáci žáci
ped.
ped.
- výchova a vzdělávání podle
Ing. Pavel Janek
191
176
16
17
schváleného vzdělávacího
6
2
Štefánikova 117
programu s důrazem
třídy třídy
exter. exter.
tel. 556 821 457
na tradiční hodnoty
9
9
2
2
zdislava@applet.cz
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Příspěvková organizace zřízena Moravskoslezským krajem
Základní škola, Kopřivnice,
Štramberská 189, p. o.
Mgr. Aleš Čabla
Štramberská 189
tel. 556 813 175
zvs-koprivnice@applet.cz

žáci
61

žáci
64

ped.
13

ped.
10
4

třídy
8

třídy
6

exter.
0

Základní škola
ředitel
adresa
telefon, e-mail

exter.
0

Počet

žáků a tříd
pedagogů
k datu
a externistů k datu
30. 6. 1. 9.
30. 6.
1. 9.
Příspěvková organizace zřízená Moravskoslezským krajem

ZŠ a MŠ Motýlek
Mgr. Dagmar Jančálková
Smetanova 1122
742 21 Kopřivnice
tel. 556 810 242
detske-centrum@iol.cz

žáci
42

žáci
43

ped.
28

- posláním školy je speciálními
vzdělávacími a výchovnými
prostředky a metodami
poskytnout žákům s lehkým
0
mentálním postižením
základní vzdělání.
Vzdělávací program:
22 980/97-22
Počet
zaměstnanců
Zaměření školy
správy
ŠJ

ped.
30
6

třídy
7

třídy
7

exter.
1

4

exter.
1

- MŠ i ZŠ zaměřena
individuálně
na každého žáka,
poskytuje komplexní
péči /logopedickou,
speciálněpedagogickou,
rehabilitační/ všem
dětem na vysoké
úrovni.

Obecná charakteristika školy
Právo všech dětí na vzdělání bez odloučení od rodiny je základní ideou výchovy a vzdělávání
handicapovaných dětí ve věku od tří do dvaceti šesti let. Cílem základní školy speciální je rozvíjet psychické
i fyzické schopnosti a předpoklady žáků cíleně ke kultivaci a rozvoji osobnosti žáka. Předstupněm tříd základní školy
speciální je zřízení přípravného stupně v délce 1 až 3 let a mateřské školy speciální a logopedické. Mimo
to je souběžně poskytována komplexní (rehabilitační, logopedická, speciálně pedagogická a poradenská) péče těmto
handicapovaným dětem a mládeži ve spádové oblasti. Rehabilitační třídy, které jsou součástí speciální školy, ovšem
se specifickým vzdělávacím programem, umožňují žákům s těžkým mentálním či kombinovaným postižením,
realizovat jejich rozvojový tělesný a duševní potenciál. Pro děti s diagnózou autismus jsou zřízeny autistické třídy.
Odborná pracoviště: zdravotní tělesná výchova, logopedie, speciální pedagogická péče
Členění školy, jednotlivé součásti: mateřská škola speciální, mateřská škola logopedická, přípravný stupeň
pomocné školy, základní škola speciální, pomocné třídy, rehabilitační třídy, autistické třídy. Děti jsou denně sváženy
svozovými auty z těchto oblastí: Kopřivnice, Štramberk, Příbor, Frenštát p. R., Studénka, Bílovec.

Střední a vyšší školy
Vyšší odborná škola, střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, p. o.
Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj
Ředitel:
Ing. Jaroslav Ponec
Sídlo:
Husova 1302, 742 21 Kopřivnice,
Kontakt:
tel.: 556 833 300, e-mail: sekret@voskop.cz, www.voskop.cz
Počty žáků
Obor
Strojírenství
Obchodní akademie
Technické lyceum
Management strojírenství (dálková forma)

k 31. 8. 2006
200
192
149
24

50

k 30. 9. 2006
192
199
160
47

Celkem SOŠ
Mechanik seřizovač
Autotronik
Automechanik
Autoelektrikář
Klempíř
Lakýrník
Zámečník
Mechanik elektrotechnických zařízení
Nástrojař
Provozní technika
Celkem SOU

565
110
0
86
35
54
21
35
31
44
47
463

598
109
19
79
33
58
32
25
18
43
44
460

Střední školy celkem
Ekonomika podniku a management
Strojírenství
Celkem VOŠ *)

177
48
225

182
44
226

1 253

1 284

Vyšší a střední školy celkem

Počet
pedagogických pracovníků
30. 6.
1. 9.
122 116

Údaje o zaměstnancích VOŠ, SOŠ a SOU v roce 2006
Počet
Počet
externích pedagogů
správních
zaměstnanců
30. 6.
1. 9.
78
46

Ostatní školské organizace
ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace
Zřizovatel:
KÚ MSK
Ředitel:
Mgr. Babinec Zdeněk
Sídlo:
Kopřivnice, Štramberská 294
Tel:
556 821 847
E-mail:
info@zuszb.cz
Pobočky:
Štramberk, Rybí
Obory (včetně počtu žáků): hudební – 284, taneční – 235, výtvarný – 126
Počet pedagogů interních:
18
Počet pedagogů externích: 12
Počet žáků celkem:
645
První soukromá zuš mis music, o. p. s.
Ředitel:
Petr Suttner
Sídlo:
Obránců míru 892, 742 21 Kopřivnice
Telefon:
556 802 353
E-mail:
petr.suttner@cbox.cz
Pobočky:
Šenov u Nového Jičína, Štramberk, Sedlnice
Obory:
hudební 350, výtvarný 44, taneční 25, literárně-dramatický 16
Počet pedagogů interních:
14
Počet pedagogů externích: 12
Počet žáků celkem:
410
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Počet
zaměstnanců
ve školní jídelně
7

Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace, zřízená moravskoslezským krajem
Ředitelka:
Bc. Eva Müllerová
Kontakt:
556 812 204, dum@ddmkoprivnice.edunet.cz
www.ddmkoprivnice.edunet.cz
Sídlo:
Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077,
Pobočky:
Štramberk, Nádražní 450, tel. 556 813 019
Mateřské centrum Klokan, ul. Francouzská Kopřivnice, tel. 556 811 737
Turistická stanová základna Kletné 64, tel. 556 736 819
Počet kroužků:
115 kroužků, počet účastníků 1 426
Počet zaměstnanců:
15 interních, 68 externích
Počet pořádaných akcí:
497 – účast 19 984 osob
Počet táborů:
23 – účast 777 osob
Návštěvnost Mateřského centra Klokan za rok:
1 367 dospělých, 1 486 dětí
Počet soutěží
2 – účast 1 747 soutěžících
Dětské zastupitelstvo
Koordinátor: David Monsport
Obdoba zastupitelstva města, jehož členové jsou zástupci jednotlivých základních a středních škol ve městě –
vždy dva zástupci základní školy a tři zástupci střední školy. Celkem má dětské zastupitelstvo 17 členů. Při
své činnosti úzce spolupracuje s městským úřadem. Dle projednávané problematiky se jednání účastní
představitelé města spolu s vedoucími jednotlivých odborů. V roce 2006 se členové zúčastnili setkání
zastupitelstev Moravskoslezského kraje.

Občanská sdružení zabývající se mimoškolní činností dětí a mládeže
PIONÝRSKÁ SKUPINA OBRÁNCŮ MÍRU
vedoucí:
Božena Klimecká
telefon:
556 492 929 do práce, mobil 606 445 245
sídlo:
Francouzská 1197, Kopřivnice
počet oddílů:
3
počet členů:
91
JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČESKÉ REPUBLIKY
– STŘEDISKO KOPŘIVNICE
vedoucí střediska:
Ing. Zdeněk Michálek
telefon:
606 760 130
e-mail:
zmichalek@hmpartners.cz
kontaktní osoba:
Ing. Marie Nováková, tajemník
telefon, e-mail
556 882 360, marie.novakova@kop.os.ds.mfcr.cz
sídlo:
Kopřivnice, Husova 1312
počet oddílů:
6
počet členů:
191
JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČESKÉ REPUBLIKY – STŘEDISKO PŘÍBOR, ODDÍLY LUBINA
vedoucí střediska:
Jiří Linart
telefon:
606 142 665
e-mail:
junakpribor@post.cz
kontaktní osoba v Lubině:
Pavel Žáček
telefon:
731 106 734, 732 548 769
e-mail:
pavelo@centrum.cz
sídlo:
Lidická 51, Příbor
počet oddílů
5
z toho v Lubině:
2
počet členů
107
z toho v Lubině:
40
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Mateřské a základní školy ve spádovém obvodu města Kopřivnice
jako pověřené obce třetího stupně
Název školského zařízení
Zřizovatel město Příbor
ZŠ Npor. Loma, Školní 1510
ZŠ Jičínská 486
ŠJ Komenského 458
MŠ Kamarád, Frenštátská 1370
MŠ Pionýrů 1519
Ostatní zřizovatelé
ZŠ Trnávka 89
ZŠ Závišice 110
ZŠ Mošnov 159
ZŠ Zauličí 485, Štramberk
ZŠ Petřvald 372
ZŠ Ženklava 204
MŠ Skotnice 34
MŠ Kateřinice 127

Ředitel

Telefon

e-mail

Mgr. Ján Drtil
Mgr. Milada Maščuchová
Olga Skřivánková
Yvona Gadasová
Věra Jařabáčová

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

zs_loma@applet.cz
zs_jic@quick.cz
sj.pribor@tiscali.cz
ms.kamarad@tiscali.cz
mspionyru@tiscali.cz

Ivana Vidličková
Mgr. Anna Zemanová
Mgr. Zdenka Filipová
Mgr. Bronislava Hyklová
Mgr. Xenie Valušáková
Mgr. Hana Vidličková
Naděžda Nývltová
Dagmar Hlavatá

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

i.vidlickova@centrum.cz
zs.zavisice@seznam.cz
reditelkaskoly@tiscali.cz
zs_stramberk@stramberk.cz
zspetrvald@sendme.cz
zs.zenklava@sendme.cz
skolka@skotnice.cz
ms@katerinice.cz
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KULTURA
Kulturní, společenské a vzpomínkové akce
(pořádané městem Kopřivnice)
Datum konání
21. 1. 2006
7. 3. 2006
28. 3. 2006
21. 1. 2006
8. 5. 2006
29. 6. 2006
16. 9. 2006
27. 10. 2006

Akce
Velký obecní ples
Položení kytice k památníku TGM u příležitosti 156. výročí narození TGM
Den učitelů
Sportovec roku 2005
Položení kytice k pomníku Obětí světových válek - výročí osvobození ČR
Poslední zvonění
Běh rodným krajem Emila Zátopka – IV. ročník
Oslavy státního svátku Vznik samostatného Československa

Organizace vykonávající činnost v Kulturním domě Kopřivnice
Kulturní dům Kopřivnice, příspěvková organizace
Sídlo:
Ředitel:
Předmět činnosti:
Správa a provoz:
Kontakt:
A) Městská knihovna
Provozovatel:
Vedoucí:
Adresa:
Kontakt:
Pobočky:

Kopřivnice, Obránců míru 368
Mgr. Vladan Jílek
Zabezpečování informačních, propagačních, vzdělávacích, osvětových
a kulturních služeb a služeb v oblasti cestovního ruchu, určených veřejnosti
Městské knihovny
Městského informačního centra
Loutkového divadla
tel. 556 871 385, www.kdk.cz, e-mail: kdk@kdk.cz

Kulturní dům Kopřivnice, p. o.
Bc. Eva Mikušková
Kopřivnice, Obránců míru 368
tel. 556 871 361, 556 871 365,
e-mail: knihovna@kdk.cz, www.kdk.cz
knihovny v místních částech Lubina, Mniší, Vlčovice,
knihovna Sever na ul. Francouzské
knihovna v DPS na ul. České

Některé výstupy činnosti roku 2006:
- almanach dětských literárních a výtvarných prací „Dům, ve kterém chci bydlet“
- vydání Zpravodaje knihovny 2006
- představování členských států EU - Co víte o EU
- tvůrčí dílny pro děti
- internet zdarma pro nezaměstnané (celoročně)
- otevření IV. a V. ročníku Akademie třetího věku v Kopřivnici
- rozšíření otevírací doby na pobočce Sever
- rekonstrukce osvětlení v knihovně a čítárně

54

Městská knihovna - statistika
Počet registrovaných čtenářů
Návštěvnost
Výpůjčky celkem
Nové knihovní přírůstky
Stav knihovního fondu
Vzdělávací a výchovné akce

2004
2 625
40 693
159 122
1 467
64 399
95

2005
2 645
44 919
159 037
1 853
64 532
136

2006
2 553
41 304
147 599
2 346
64 452
193

B) Městské informační centrum (MIC)
Provozovatel:
Kulturní dům Kopřivnice, p. o.
Adresa:
Kopřivnice, Obránců míru 368,
Vedoucí:
Dagmar Hyklová
tel. 556 821 600, fax: 556 821 488
mobil: 737 207 294
e-mail: ic@kdk.cz
www.kdk.cz
Hlavní zaměření:
Shromažďování a bezplatné podávání informací:
- turistických (historie, kultura, folklor, přírodní zvláštnosti, turistické trasy včetně cyklistických stezek,
sport, ubytování, stravování, dopravní spojení apod.)
- o službách, firmách, výrobcích, institucích ve městě a okolí
- o kulturním, společenském a sportovním dění ve městě a okolí
- vkládání informací do internetových databank, předávání informací na ostatní IC a agentury cestovního
ruchu
Propagace:
- propagace města (zajišťování propagačních materiálů města, propagace v médiích, na internetu,
na veletrzích)
- cestovního ruchu (spolupráce s ostatními informačními centry, cestovními kancelářemi, agenturami
a dalšími subjekty cestovního ruchu, prezentace na výstavách a veletrzích)
Některé výstupy činnosti roku 2006:
- vydání brožury Průvodce Lašskou branou aneb Kopřivnicko, jak ho neznáte…
- vydání brožury Průvodce Lašskou naučnou stezkou
- vydání dvou komixů pro děti (Ignác Šustala a Emil Zátopek)
- výroba nových dřevěných turistických známek – MIC a Šostýn
- spolupráce na projektu Podpora cestovního ruchu na Kopřivnicku
- zprostředkování ekologické poradny v prostorách MIC
MIC
statistika
Osobně
Telefonicky
Celkem

všeobecné
2004
2005
8 333 12 290
7 652 11 018
15 985 23 308

rok
2004
2005
2006

2006
15 153
12 639
27 792

2004
2 886
2 525
5 411

Informace
turistické
2005
2006
5 966
6 810
4 656
4 773
10 622 11 583

Počet poskytnutých informací celkem
všeobecné
turistické
kulturní
15 985
5 411
9 070
23 308
10 622
11 703
27 792
11 583
13 058

Počet zahraničních turistů v MIC: 659
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kulturní
2004
2005
4 725
6 358
4 345
5 345
9 070 11 703

celkem
30 466
45 633
52 433

2006
7 153
5 905
13 058

Regionální muzeum Kopřivnice, o. p. s.
zakladatelé Město Kopřivnice a TATRA, a. s.
Ředitelka:
Bc. Lenka Hodslavská
Zástupce řed.:
Mgr. Daniel Šigut
Sídlo:
Kopřivnice, Záhumenní 369
tel. 556 871 106, 556 871 237, fax. 556 821 415
e-mail: regmuko@tatramuseum.cz,
www.tatramuseum.cz
IČ:
25394509
Počet návštěvníků:
Technické muzeum – 74 806
Muzeum Fojtství – 2 550
Šustalova vila – 2 368
Správa a provoz:
a) Technického muzea TATRA, Kopřivnice, Záhumení 369, tel. 556 871 106
b) Muzea Fojtství, Kopřivnice, Záhumenní 1, tel. 556 812 610
c) Šustalovy vily, Kopřivnice, Štefánikova 226, tel. 556 801 138
Ludvík Moravia, s. r. o.
Provozovatel Kulturního domu Kopřivnice a kina Puls.
Ředitel:
Lubomír Sazovský
Sídlo:
Kopřivnice, Obránců míru 368
Kontakt:
tel. 556 871 411
www.lmsro.cz, e-mail: info@lmsro.cz

Akce

počet

Obecní ples
Ples seniorů + zahrádkáři
Juvenalis Musica
Kopřiva
Seniorské odpoledne (Rozmarýnka)
Sl. Koncert - Komorní orchestr Kopřivnice
studentská přehlídka
DEN DĚTÍ
Koncert Cizinci na akci Běh TF
Konc.P.Streichl na BTF
Evropský svátek hudby
POSLEDNÍ ZVONĚNÍ
VODNÍ DISKO SHOW
Divadlo líšeň - park u Šustalovy vily
Tankový prapor
Koncert Vrkoč
Život a neobyč. dobrodružství vojáka Ivana Čonkina
Bartolomějský večer
Jak se krotí krokodýli
Rafťáci
Odzvonění prázdninám - Div. Koráb, Burnout, Fleret
Slavnostní večer kopřivnických škol
MOTÝLEK
Seniorské odpoledne s Květou Fialovou
TATRA 2006

1
1
1
1
1
1
1
1
1

počet návštěvníků
přesný

počet
návštěvníků
odhad

328
130
14
140
170
45
39
800
60
40
380
600
300
45
15
25
21
85
300
300
800
380
200
239
698
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Mikuláš před KDK
Mikulášské odpoledne
Silvestr
Divadelní předplatné
Cyklus koncertů vážné hudby
Cyklus programů pro školy
Filmový klub
Film a škola
Představení pro seniory
Koncerty
Besedy
Akce pro děti - divadelní neděle
Akce pro děti - dětský karneval
Akce pro děti - koncert
zábavný program s hostem
Divadla a zábavné programy
Kino - Projekt 100
Kino - Bijásek představení pro děti
Kino - Promítání pro školy
Kino - Jednotlivá filmová představení
Akce ve spolupráci s jinými subjekty

1 500

7
7
28
30
21
9
9
5
5
1
1
1
3
10
33
16
484
34

205
82
1 795
459
5 461
237
2 271
111
1 540
206
349
252
55
609
544
148
2 652
1 549
10 241
4 035

ALTERNATIVE MUSIC NORA CLUB
provozovatel:
zástupce:
sídlo:
tel:
Internetové stránky
e-mail:

Vítězslav Váňa - 777 661 147
Miroslav Řezanka - 777 661 139
Obránců míru 368, Kopřivnice 742 21
556 811 442
www.noraclub.cz
vitavana@nora.cz, mirek@noraclub.cz, info@noraclub.cz

Počet návštěvníků:
- statistické číslo návštěvnosti na akcích klubu je 12 675 za rok.
Tato skutečnost bude patrně ještě vyšší, a to především z důvodů, že se na velkou část akcí neplatí vstupné.
Statistické číslo vychází z našich statistik, které si vedeme o každé akci, jež v klubu pořádáme.
Počet akcí za rok 2006: 120
Roční příspěvek města Kopřivnice na činnost: 500 000 Kč
Přehled uskutečněných akcí pořádané klubem Nora
Akce
Počet
Koncerty (rock, jazz, taneční hudba atd.)
10
Koncerty (začínající soubory)
20
Koncerty (nadregionálního významu)
5
Taneční party (rock, techno, hiphop atd)
30
Přednášky, workshopy a autorské čtení
5
Poslechové večery – videoprojekce
30
Výstavy
12
Divadla
5
Drogová problematika
6
Celkem
123
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Některé s námi pořádaných akcí jsou svým zaměřením multižánrové a jednotlivé druhy akcí se navzájem
prolínají nebo doplňují.

Další aktivity mimo klub:
Tak jako každý rok se i v roce 2006 klub Nora podílel na spolupořádání či realizaci mnoha hudebních festivalů
po celé ČR a pomáhal při realizaci několika desítek koncertů předních českých klubových skupin...
Výčet akcí za rok 2006
Festivaly
• Colours Of Ostrava – kompletní technická produkce festivalu
• Love Planet Praha – pódiová produkce a produkce zázemí
• Sázava Fest – pódiová a organizační produkce
• Rock For People – pódiová a organizační produkce
• Pohoda Trenčín – pódiová a organizační produkce
• United Islands Praha – pódiová a organizační produkce
• České Majálesy – pódiová a organizační produkce
• Hrachovka – pódiová produkce a produkce zázemí
• Summer Of Love – pódiová produkce a produkce zázemí
a další...
Koncerty a Tour
• Priessnitz, selFbrush, Nierika, Tata Bojs atd...
• dohromady cca 150 vystoupení nejen po ČR, ale i v zahraničí...
Klub Nora a Ludvík Morávia se společně podíleli na technickém zajištění těchto festivalů
(stavba pódií, stanů, elektro rozvody, osvětlení festivalů, produkce, speciální lešenářské práce atd...)
Colours Of Ostrava
• největší festival na Moravě a jeden z největších v ČR (Robert Plant atd.)
Boskovice 2006
• tradiční fetsival alternativní kultůry – jedna z největších akcí tohoto druhu v ČR
Love Planet Praha
• festival s nejvyšší účastí zahraničních hvězd (Pet Shop Boys, Franz Ferdinand, Ministri atd.

Ostatní kulturní zařízení
Osvětová beseda Vlčovice – organizační složka města
Vedoucí:
František Beseda
Kontaktní osoba:
Břetislav Vaněk, 723 538 133
Sídlo:
Vlčovice 190, tel. 556 802 477
Druh akce
Schůze - OB, MK, KDU-ČSL, TJ Sokol, KSČM,
veřejné schůze, rybáři, Club tenis
Trénink fotbalistů (žáci, dorost, muži)
Stolní tenis

Počet akcí
31
48
8
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Počet návštěvníků
400
720
32

Cvičení žen
Taneční trénink
OB ples
Dětský maškarní ples
Diskotéka
Soukromé akce (smuteční hostiny, svatby)
Volby
Knihovna
Předváděcí akce
Cvičení mladých hasičů
Vánoční turnaj ve stolním tenise
Počítačový turnaj
Výstava ručních prací
Hubertský večer
Sraz rodáků Vlčovic
Celkem

43
6
1
1
3
20
2
43
30
7
1
3
1
1
1
250

430
12
95
90
300
990
710
430
3 620
70
24
12
350
150
200
8 635

Osvětová beseda Mniší – organizační složka města
Vedoucí:
František Merta, 736 184 953
Sídlo:
Mniší 175, tel. 556 813 266
Druh akce
Okrsková schůze SDH s hudbou
Plesy, zábavy, diskotéky, letní večer
Sportovní akce – běh oborou
Soukromé akce oslavy
Koncerty (Petra Dudeška, Javořinky)
Klub důchodců a besídky pro děti
Schůze – složek, osvětové besedy, pol. stran
Výstavka dětských prací
Divadelní představení
Na hřišti – tréninky hasičů, mladých fotbalistů,…
Knihovna
Celkem

Počet akcí
1
6
1
12
25
41
16
1
1
43
147

Počet návštěvníků
180
1 530
60
1 150
4 230
1 180
715
300
80
1 200
430
11 055

Společnost KD Lubina
Předseda:
Jan Matula
Kontaktní osoba:
Marie Kořená, tel. 556 872 202
Sídlo:
Lubina 183
Druh akce
Divadla
Lidové zvyky
Výstava, koncert
Turnaj o Lubinského pěšáka
Celostátní přehlídka poezie Svatováclavská Réva
Pronájem – šachy, kulturisti, cvičení dětí ze ZŠ, cvičení žen, stolní tenis
Knihovna
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Počet akcí
2
3
2
1
1
1x týdně

Akce pořádané v Katolickém domě v Lubině Sborem dobrovolných hasičů Lubina I. (SDH I.), Sborem dobrovolných hasičů
Lubina II., TJ Spartakem Lubina a Českým svazem žen:

Druh akce
Plesy, zábavy

Počet akcí
5

Katolická beseda v Kopřivnici – občanské sdružení
Statutární zástupce:
Ing. arch. Kamil Mrva – předseda výboru KB
Kontaktní osoba:
Bc. Marián Kálna – provozní ředitel Katolického domu
www.katolickabeseda.org, e-mail: kat.beseda@tiscali.cz
Sídlo:
Kopřivnice, Štramberská 378, tel. 556 812 606, mobil 777 960 949
Přehled uskutečněných akcí pořádaných Katolickou besedou v Kopřivnici:
Druh akce
Divadlo
Koncerty
Akce pro děti
Semináře - kurzy
Ostatní (schůze apod.)
Výstavy
Kulturně-společenské akce
Celkem

Počet akcí
3
8
6
3
1
3
2
26

Další aktivity Katolické besedy:
V Katolickém domě také probíhají přednášky prof. Pastrňáka, přednášky Klubu zdraví, kurzy společenského
tance, plesy, kavárny, jazykové kurzy, setkání zdravotně postižených atd. V prostorách KD je také oddíl skautů
a má zde zkušebnu Pěvecké sdružení Kopřivnice.
Camerata – historická hudební společnost
Kontaktní osoba:
Zdeněk Demel, Dukelská 1058, Kopřivnice, tel. 604 624 498
www.camerata.wz.cz, camerata@seznam.cz
Počet členů:
5
Country skupina „Cizinci“
Kontaktní osoba:
Jiří Krbec, tel. 608 400 345, 556 811 761
Počet členů:
6
DREAM - taneční skupina se zaměřením na disco tance
Kontaktní osoba:
David Monsport, tel. 608 400 313
Počet členů:
10
Email:
davemonty@ktknet.cz, schody.koprivnice.org
Efekt – Taneční skupina
Kontaktní osoba:
Martina Hoďáková, tel. 737 355 940
Jana Francová, tel. 720 404 530
Počet členů:
21
Internetové stránky:
efekt.koprivnice.org
CHEMIX - hudební kapela
Kontaktní osoba:
Tomáš Münster, tel 604 137 696
Počet členů:
5
Email:
to.mu@tiscali.cz
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ILUZE – taneční divadlo
Kontaktní osoba:
Počet členů:
Email:
Jóga v denním životě
Sídlo:
Kontaktní osoba:
Počet členů:
Email:

Milada Fialová. tel. 603 837 474
8
malamidi@seznam.cz, www.iluze.unas.cz
Sokolovská 393
Mgr. Jan Vjaclovský, tel. 556 821 121
150
jogakopr@cbox.cz

Komorní orchestr Kopřivnice - zaměření na barokní a klasickou hudbu
Předseda:
Markéta Melčáková, Rybí 128, 742 65 , tel. 556 760 146,
tel.737 419 808
Kontaktní osoba:
Věra Kahánková, tel. 737 600 196
Počet členů:
20
LINE DANCE - taneční klub (krokové variace)
Kontaktní osoba:
Alena Geryková, tel. 556 852 825
Počet členů:
26
Moravský anděl – melodický rock
Kontaktní osoba:
Jan Odlevák, tel. 606 819 747
Internetové stránky:
www.webpark.cz/moravskyandel
Počet členů:
6
Občanské sdružení Život a zdraví Kopřivnice
Předseda:
Ferdinand Janek
Sídlo:
Katolický dům Kopřivnice, Štefánikova 1155
Kontaktní osoba:
Ferdinand Janek, tel. 777 120 222
Počet členů:
197
O. P. Jazz Band
Kontaktní osoba:
Počet členů:
Kontakt:

Daniel Olejník, tel. 605 782 523
Radim Hanák, tel. 602 749 493
4
www.opjazzband.cz

TS RELAX ORIENT a FLAMENGO, LATINSKOAMERICKÉ TANCE – taneční klub
Kontaktní osoba:
Miroslava Břusková, tel. 556 813 208, 724 933 707
Počet členů:
24
Email:
miroslava.bruskova@centrum.cz
Internetové stránky:
www.tsrelax.wz.cz
Pěvecké sdružení Kopřivnice
Předseda:
Mgr. Věra Hanzelková,tel.: 720 472 405
Sídlo:
Katolický dům Kopřivnice, Štramberská 378
Kontaktní osoba:
Jana Altrichtrová, Kopřivnice, tel. 556 49 43 41,
Internetové stránky:
http://psk.koprivnice.org/
E-mail:
vera.hanzelkova@centrum.cz
Počet členů:
50
Sága – taneční hudba
Kontaktní osoba:
Internetové stránky:
Počet členů:

Milan Holášek, tel. 603 502 497,
www.kapelasaga.cz
3
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Sdružení přátel městského dechového orchestru Kopřivnice
Předseda:
Ing. Dagmar Krestová
Sídlo:
Kulturní dům Kopřivnice, Obránců míru 368
Kontaktní osoba:
Alois Hrnčárek, tel. 556 813 265, 736 142 102
www.koprivnice.cz/web/medo, jakub.debef@seznam.cz
Počet členů:
70
Sdružení členů a přátel tanečního souboru Zdeňky Havlové
Předseda:
Dagmar Juráková
Sídlo:
Obránců míru 368, Kopřivnice
Kontaktní osoba:
Dagmar Juráková, tel. 556 811 501, 606 428 528
Počet členů:
8
Sdružení loutkového divadla Kopřivnice - Loutkoherecké divadlo Rolnička
Předseda:
Alena Svobodová, tel. 556 813 851
Sídlo:
Štefánikova 225, Kopřivnice
Počet členů:
22
Sdružení mladých loutkářů Schůdky Kopřivnice
Sídlo:
Štefánikova 225, Kopřivnice
Kontaktní osoba:
František Červenka, tel. 556 813 765
Počet členů:
20
Step klub Happy girls Kopřivnice
Sídlo:
Kulturní dům Kopřivnice, Obránců míru 368
Kontaktní osoba:
Marie Bartoňová, tel. 556 855 551, 603 984 551
Počet členů:
19
TNT – taneční kapela
Kontaktní osoba:
Počet členů:
Internetové stránky:

Pavel Růža, tel. 604 982 108
3–4
www.tntmusic.estranky.cz

LIMBO – funky-delic
Kontaktní osoba:
Počet členů:
Email:
Internetové stránky:

Viliam Kyselý, tel. 775 066 693
4
limbo.kontakt@seznam.cz
www.limbo.cz

BAD BOYS
Kontaktní osoba:
Počet členů:

Králíček, tel. 737 080 696
6

METEOR – hudební skupina
Kontaktní osoba:
Rudolf Grepl, tel. 723 218 218
email:
rgrepl@seznam.cz
Internetové stránky:
www.meteor.wz.cz
Duo „KIWI“, „p. ivo band“ – hudební skupina
Kontaktní osoba:
Ing. Ivo Kunčar, tel. 556 811 130, 605 738 966
email:
ikuncar@seznam.cz
Internetové stránky:
www.sweb.cz/ikuncar
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DOPRAVA
Doprava a silničního hospodářství
Oddělení zabezpečuje úkoly související s činností silničního správního úřadu, speciálního stavebního úřadu
a v oblasti taxislužby i jako úřadu dopravního. Připravuje taktéž podklady pro úpravu jízdních řádů ve veřejné
autobusové dopravě a stanoviska k licencím. Vede rovněž agendu stanic měření emisí a vykonává dohlídky
státního odborného dozoru u provozovatelů taxislužby a provozovatelů stanic měření emisí.
Silnice
Výkon funkce silničního správního úřadu ve věcech silnic a MK
• připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci
• omezení obecného užívání pozemních komunikací uzavírkami a objížďkami
• zvláštní užívání
• stanovisko ke stavbám
Výkon funkce speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic a MK
• stavební řízení
• stavební úpravy
Stanovení místní úpravy provozu na silnicích a MK
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích a MK
Stanovisko k místní a přechodné úpravě provozu na veřejně přístupných
účelových komunikacích
Stížnosti, podněty
Podnikání v taxislužbě
• zkoušky odborné způsobilosti
• stanovení a vyjmutí evidenčního čísla vozidla taxislužby
• vystavení průkazu způsobilosti řidiče taxislužby
• dohlídky státního odborného dozoru
Stanice měření emisí
• celkem
• nově zřízené
• dohlídky státního odborného dozoru
Celkem vybráno na správních poplatcích a pokutách
Z toho:
• pokuty v přestupkovém řízení
• správní poplatky za taxislužbu

8
8
8
42

MK
32
7
128
37
4
10
38
65
5
0
2
15
39
0

6
2
0
52 400,- Kč
0
8 400,- Kč

Oddělení přestupků a registru řidičů
Přestupky
Oddělení řeší záležitosti související s nehodami a jízdou pod vlivem alkoholu a taktéž problematiku zákonného
pojištění vozidel a ostatní přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a jiné správní delikty.
Přestupky celkem:
Z toho:
• Dopravní přestupky
• Zákonné pojištění vozidla
Projednáno a ukončeno přestupků
• Odloženo
Odebráno řidičských průkazů

1 044
354
690
1 035
137
50
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Vrácení řidičských průkazů po uplynutí poloviny trestu:
• Vyhověno
• Nevyhověno
Znalecké posudky
Cena posudků
Trvalé vyřazení vozidel dle § 15 zák. č. 168/1999 Sb.
Uložené pokuty + náklady řízení celkem
• Pokuty
• Náklady řízení
Zaplaceno v hotovosti
Nezaplaceno

113
113
0
6
20 300,- Kč
0
1 722 600,- Kč
1 577 100,- Kč
145 500,- Kč
769 500,- Kč
953 100,- Kč

Platby probíhají dle splátkovosti průběžně.

Registr řidičů
Úsek spravuje agendu řidičských oprávnění a řidičských průkazů. Jedná se o přijímání žádostí o řidičský průkaz,
jejich vydávání, odebírání a výměnu. Dále jde o zapisování údajů a změn do karet řidičů, vedení bodového
systému a další administrativní úkony s agendou související.
K datu 31. 12. 2006 bylo v územně správním obvodu evidováno 23 390 řidičů.
Počet vydaných národních řidičských průkazů
• z toho řidičů, kterým byl průkaz vydán poprvé
Počet vydaných mezinárodních řidičských průkazů
• vzor Vídeň
• vzor Ženeva
Výpis z evidenční karty řidiče
Osvědčení profesní způsobilosti
• vydáno
Revize karet řidičů
• zemřelých
• odstěhovaných
Počet úkonů a změn celkem
Celkem vybráno na správních poplatcích

2 877
532
59
90
735
401
100
279
26 451
98 378,- Kč

V důsledku novely zákona od 1. 7. 2006 vzrostl téměř dvojnásobně počet žádostí o výpis z evidenční karty
řidiče.

Oddělení evidence motorových vozidel
K datu 2. února 2007 bylo v územním obvodu registrováno 27 595 vozidel, 3 276 vozidel je zatím stále
nezařazeno v rámci celého okresu Nový Jičín.
Statistiku vede OŘ Policie ČR v Novém Jičíně.
Minulá statistika byla provedena k 26. říjnu 2006 a k tomuto datu bylo v našem územním obvodu registrováno
27 182 vozidel a nezařazených bylo 3 365.
Ze statistiky je patrný stálý nárůst vozidel.

Úkony při evidenci vozidel
1. evidování vozidla v ČR (včetně vývozu Tatra)
Evidování, změna registračního místa
Odhlášení z registračního místa (v rámci okr. N. Jičín)
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Počet
1 447
1 205
17

Vyřazení vozidla z provozu § 14 (trvalé)
Trvalý vývoz do zahraničí (již registrovaných starších vozidel)
Výměna motoru nebo podvozku
Změna barvy vozidla
Změna vlastníka (leasing)
Výměna RZ (SPZ)
Přestavba
Technická prohlídka (zapsání do evidence)
Blokace (Policie ČR, soudy, exekuce)
Vybavení (nestandardní provedení)
Výměna TP
Oprava v záznamu vozidla
Znovuzaevidování (v okrese)
Registrační kontrola
Osvědčení o registraci (ORV výměna)
Dočasné vyřazení vozidla z provozu (uložení do depozitu)
Vrácení statutu provozované (vyzvednutí z depozitu)
Změna registračního místa
Avizo změny provozovatele (odhláška)
Potvrzení změny provozovatele (přihláška)
Nastavení př. výjimka § 5 (hasiči, sanitky)
Vyřazení (§ 15 zák. č. 168/1999 Sb.) (zákonné pojištění)
Dovozy
Vývozy Tatra
Dočasný vývoz Tatra
Provedených změn celkem
Pošta
Lustrace
Exekuce
Usnesení
Spisy došlé
Vlastní popud
Autobazary
Celkem vybráno na správních poplatcích

239
27
28
68
261
339
11
152
99
292
290
1 283
78
4
542
599
329
75
2 169
1 006
5
0
449
253
98
10 606
387
169
159
522
478
255
2 591 850,- Kč

Tato částka byla vybrána v hotovosti na příjmové doklady přímo na přepážkách do doby, než se po přestěhování
začaly poplatky platit hromadně v centrální pokladně.

Autoškoly - zkušební komisaři
V územním obvodu bylo do července 2006 provozováno 6 autoškol. V červenci pak jedna autoškola provoz
ukončila.
Zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel provádí zkušební komisaři podle předem
projednaného plánu.
Skupina ŘP
A motocykl
B osobní vozidlo
C nákladní vozidlo
C+E přípojné vozidlo
T traktor
Celkem
Neuspělo napoprvé
Tj. %

I. Q.
0
62
5
9
0
76
36
47

II. Q.
11
73
6
5
2
97
50
52

III. Q.
5
70
4
7
0
86
48
56
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IV. Q.
0
82
10
9
0
101
49
49

Celkem 1 - 12/ 005
16
287
25
30
2
360
183
51

V případě opakovaných zkoušek se zkušební komisaři u žáků prostřídávají.
Oproti loňskému roku došlo k nárůstu o 35 uchazečů.
Od 1. 7. 2006 jsou zkoušky zpoplatněny. Na poplatcích bylo zaplaceno 216 000,- Kč.

Kontrolní činnost.
V období prvého čtvrtletí 2006 byly provedeny kontroly státního dozoru u všech 6 subjektů provozujících
Autoškolu, které zde působily. Kontrolou byly zjištěny jisté nedostatky, z nichž některé byly neprodleně
odstraněny. Některé nedostatky bude nutno řešit správními úkony.

Příjmy a výdaje
Celkem příjmy za rok 2006 (dle závěrečné účetní sestavy)
Celkem výdaje za rok 2006 (dle závěrečné účetní sestavy)
Rozdíl
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5 678 298,- Kč
1 241 370,- Kč
4 436 928,- Kč

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
Pořizování územně plánovacích dokumentací
Je zajišťováno tzv. pořizování územně plánovacích dokumentací (dále jen ÚPD), tj. územních plánů a jejich změn,
pro téměř všechny města a obce v působnosti Kopřivnice jako obce s rozšířenou působnosti. Pouze město Příbor si pořizuje
územně plánovací dokumentace vlastními silami. Pořizování ÚPD představuje především zajištění státní správy
v jednotlivých etapách pořizování:
a) Zadání ÚPD:
• připravit dokument „Zadání …“, tj. jeho textovou a grafickou část,
• projednat „Zadání …“ s dotčenými orgány státní správy (dále jen DOSS), právnickými a fyzickými osobami,
• dohodnout upravené „Zadání …“ s DOSSy,
• získat souhlasné stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k dohodnutému „Zadání …“,
• projednat a nechat schválit projednané „Zadání …“ v zastupitelstvu města či obce;
b) Koncept ÚPD:
• projednat „Koncept …“ s dotčenými orgány státní správy (dále jen DOSS), právnickými a fyzickými osobami,
• připravit dokument „Souborné stanovisko ke konceptu“, tj. poslední pokyny projektantovi ÚPD pro dopracování
další etapy pořizování ÚPD a to „Návrhu …“
• dohodnout „Souborné stanovisko ke konceptu“ s DOSSy,
• získat souhlasné stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k „Soubornému stanovisku ke konceptu“,
• projednat a nechat schválit projednané „Souborné stanovisko ke konceptu“ v zastupitelstvu města či obce;
c) Návrh ÚPD:
• projednat „Návrh …“ s dotčenými orgány státní správy (dále jen DOSS), právnickými a fyzickými osobami,
• dohodnout případně upravený „Návrh …“ s DOSSy,
• získat souhlasné stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k dohodnutému „Návrhu …“,
• projednat a nechat schválit projednaný „Návrh …“ včetně nové obecně závazné vyhlášky o závazných částech
územního plánu v zastupitelstvu města či obce;
Odbor územního plánování, památkové péče a marketingu pracoval v roce 2006 na těchto akcích:
OBEC
DRUH ÚPD
Činnosti
Nový územní
Výběr zodpovědného projektanta – 07/2006
Kopřivnice
plán
Průzkumy a rozbory – 09/2006 – 01/2007
Změna č. 8
Projednání konceptu
Projednání a schválení souborného stanoviska Kopřivnice
Koncept
27. 9. – 3. 10. 2005
16. 2. 2006
Změna č. 8
Odevzdání návrhu
Projednání návrhu
Schválení návrhu
Kopřivnice
Návrh
10. 3. 2006
24. 3. – 16. 6. 2006
22. 6. 2006
Změna č. 9
Schválení záměru
Projednání zadání
Schválení zadání
Kopřivnice
Zadání
21. 9. 2006
9. 11. - 27. 12. 2006
v roce 2007
Štramberk
Štramberk
Kateřinice
Trnávka
Závišice
Závišice
Ženklava
Petřvald
Mošnov

Změna č. 1
Návrh

Projednání návrhu
15. 6. – 20. 9. 2006

Schválení návrhu
25. 9. 2006

Změna č. 3
Zadání
Změna č. 1
Návrh
Změna č. 3
Návrh
Změna č. 2
Návrh
Změna č. 3
Zadání
Změna č. 1
Návrh
Změna č. 1
Návrh
Změna č. 1
Návrh

Schválení záměru
26. 6. 2006
Projednání návrhu
18. 5. 05 – 18. 4. 2006
Projednání návrhu
25. 10. 05 – 24. 4. 2006
Projednání návrhu
20. 09. – 03. 11. 2005
Schválení záměru
20. 12. 2005
Projednání návrhu
3. 2. – 21. 6. 2006
Projednání návrhu
6. 3. – 19. 7. 2006
Projednání návrhu
5. 6. – 15. 9. 2006

Projednání zadání
Schválení zadání
11. 9. – 14. 12. 2006
18. 12. 2006
Schválení návrhu
26. 4. 2006
Schválení návrhu
29. 6. 2006
Schválení návrhu
24. 4. 2006
Projednání zadání
Schválení zadání
13. 2. – 11. 10. 2006
22. 11. 2006
Schválení návrhu
27. 6. 2006
Schválení návrhu
27. 7. 2006
Schválení návrhu
20. 9. 2006
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Mošnov
Mošnov

Projednání návrhu
13. 1. – 3. 5. 2006
Projednání návrhu
13. 1. – 3. 5. 2006

Změna č. 2
Návrh
Změna č. 3
Návrh

Schválení návrhu
3. 5. 2006
Schválení návrhu
3. 5. 2006

Souhlasy s dělením a slučováním pozemků
Městský úřad Kopřivnice, odbor územního plánování, památkové péče a marketingu, jako orgán věcně a místně příslušný
vydává na základě § 32 odst. 2 písm e) a podle § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), souhlasy s dělením a slučováním pozemků
jednotlivým žadatelům.
V průběhu roku 2006 bylo vydáno celkem 57 souhlasů s dělením pozemků, z toho bylo 22 pro k. ú. Kopřivnice, 8 pro k. ú.
Drnholec nad Lubinou, 8 pro k. ú. Větřkovice u Lubiny, 4 pro k. ú. Vlčovice, 5 pro k. ú. Mniší a 10 pro k. ú. Závišice.

Vyjádření z hlediska územního plánu
Městský úřad Kopřivnice, odbor územního plánování, památkové péče a marketingu, vydává pro potřeby stavebních řízení,
podávání žádostí o úvěry, odhady pozemků apod. vyjádření k jednotlivým pozemkům k možnostem využití těchto pozemků
z hlediska územního plánu – co územní plán umožňuje a jaké využití je podle něho nepřípustné.
V průběhu roku 2005 bylo vydáno celkem 74 vyjádření z toho bylo 42 pro k. ú. Kopřivnice, 8 pro k. ú. Drnholec nad Lubinou,
3 pro k. ú. Větřkovice u Lubiny, 10 pro k. ú. Vlčovice, 1 pro k. ú. Mniší, 8 pro k. ú. Závišice, a 2 pro k. ú. Kateřinice.

Památková péče
Státní památková péče vykonává státní správu v souladu se třemi základními právními předpisy jenž doznaly v nedávné
době závažných změn a navíc jejich právní výklad se dosud různí: jedná se o nový správní řád, nový stavební zákon
a novelizovaný zákon o státní památkové péči.
Nový správní řád upřesňuje pojem závazné stanovisko jako úkon učiněný správním orgánem na základě zákona. Státní
památková péče vydává závazná stanoviska dvou zcela odlišných režimů:
- závazné stanovisko podle §14 zákona o státní památkové péči (dále jen zákona), které je nutno i nadále vydávat
v intencích správního řádu jako rozhodnutí ve správním řízení.
- závazné stanovisko pro postupy dle stavebního zákona, které nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení.
Městský úřad Kopřivnice vykonává státní správu na úseku státní památkové péče ve správním obvodu obcí Kateřinice,
Kopřivnice, Mošnov, Petřvald, Skotnice, Trnávka, Závišice, Ženklava a především Příbor a Štramberk, což jsou dvě ze tří
vyhlášených Městských památkových rezervací v Moravskoslezském kraji (tou třetí je MPR Nový Jičín).
Počet památek podle jednotlivých obcí a podle druhu památky:
Rok 2006
Zapsané památky
Objekty v MPR
Objekty v OP MPR
Celkem dle obcí:
Celkem:

MPR Příbor
14
27
13
54

MPR Štramberk
25
39
64

Kopřivnice
7

Ostatní obce
4

7

4

129

Přehled počtu rozhodnutí vydaných obcemi s rozšířenou působností v oblasti státní památkové péče za rok 2006:
Obec
s rozšířenou
působností:
Kopřivnice
z toho:
Příbor:
Štramberk:
Kopřivnice:
ostatní:

Rozhodnutí
vydaná
do 30 dnů:

Rozhodnutí
vydaná
do 60 dnů:

Rozhodnutí
vydaná za
> 60 dnů:

39

64

4

18
18
2
1

36
27
1

1
3
-

68

INFORMACE Z BYTOVÉ OBLASTI
K 31. 12. 2006 bylo ve vlastnictví města 1 822 bytových jednotek a 36 nebytových jednotek v bytových domech.
V roce 2006 se uskutečnil následující prodej bytových domů:
č. p.
1173
1174
960
961
1293

ulice
Družební
Družební
Pod Bílou horou
Pod Bílou horou
Pod Zahradami
CELKEM

rok výstavby
1980
1980
1965
1965
1984

počet
bytů
12
12
12
12
18
66

kupní cena
(Kč)
2 409 590
2 213 740
2 416 730
7 040 060

V průběhu roku 2006 bylo vynaloženo městem Kopřivnice na opravy a údržbu bytových domů 22 mil. Kč.
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STAVEBNÍ ÚŘAD

Typ řízení
Územní
Stavební
Kolaudační
Terénní úpravy
Těžební práce
Reklama
Předčasné užívání
Prozatímní užívání
Změna užívání
Údržba stavby
Nezbytné úpravy
Nařízení odstranění
Odstranění stavby
Zabezpečovací práce
Dodatečné povolení
Přestupky, sankce
Nařízení dokumentace
Vyvlastnění
sloučené U a S
výjimka z OTP
Celkem
Poplatky celkem

Typ řízení
Drobná stavba
Stavební úpravy
Udržovací práce
Zařízení
Zkušební provoz
Stavební dohled
Výzva dokumentace
Dopis
Ostatní opatření
Celkem

Správní řízení celkem
Zahájeno
Rozhodnuto
59
56
401
398
288
294
0
0
0
0
1
1
3
3
7
5
12
11
1
1
3
1
0
0
13
7
0
0
5
5
3
1
0
0
9
9
7
5
3
3
812
797

Právní moc
46
375
279
0
0
1
3
5
11
1
2
0
6
0
5
1
0
10
5
3
753

Poplatky
50 000
189 200
6 500
0
0
0
0
0
6 000
0
0
0
1 450
0
3 600
0
0
0
2 500
0
259 250

Ostatní vyjádření celkem
Zahájeno
Rozhodnuto
71
71
214
217
90
90
4
4
0
0
0
0
0
0
9
9
113
113
450
448
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Právní moc
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Poplatky
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Rodinné domky
r. 2005
celkem
Kopřivnice
Lubina
Vlčovice
Mniší
Závišice
povolené
44
22
10
4
1
7
kolaudované
25
9
11
0
2
3
Stavební úpravy v bytových domech
rekonstrukce bytových jader, plynoinstalace starších bytů
1
přibližně ⁄3 vydaných stavebních povolení
povolené
137
přibližně 1⁄2 vydaných kolaudačních rozhodnutí
kolaudované
115
ohlášené
200
celkem
337
Celkem vydáno
r. 2006
(pro porovnání r. 2005)
územní rozhodnutí
59
40
stavební povolení
401
284
kolaudační rozhodnutí
288
200
ostatní rozhodnutí
70
88
všech rozhodnutí
748
612
sdělení k ohlášení
450
334
pokuta (varovná)
20 000
1 500
počet podání celkem
1 861
1 586
Počet písemností vlastních
5 894
7 256
Z toho do vlastních rukou
1 468
1 174
Z toho doporučeně
2 086
1 973
Z toho osobně
1 290
2 467
Z toho interně
1 050
999
Správní poplatky [Kč]
259 250
199 400
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INVESTIČNÍ AKCE, REKONSTRUKCE, OPRAVY
Investiční akce, rekonstrukce a opravy majetku města Kopřivnice financované z rozpočtu města
Kopřivnice v roce 2006
Čís. Název akce
PD/R/ost.
Nákl. v tis. Kč
1 Výkupy pozemků od TATRA, a. s.
výkup
400,0
2 Daň z převodu nemovitostí - výkupy pozemků
daň
676,5
3 Regenerace sídl.SEVER (2. etapa)
R
4 099,9
4 KDK - VZT - kuchyň,restaurace - dokončení
R
411,6
5 VO - ul. Květinová Kopřivnice
PD
135,0
6 Hřbitov Kopřivnice - kolumbárium
PD + R
523,4
7 ZŠ Lubina - tělocvična
PD
424,8
8 Vyklizení pozemku (Galia)
příspěvek
50,0
9 Rekonstrukce budovy Fojtství č. p. 1
R
739,7
10 Výstavba tepelného zdroje
PD
1 761,8
11 ZŠ Alšova - školní jídelna - oprava rozvodů plynu
R
34,0
12 Dešťová kanalizace č. p. 23 a 195 Mniší
pozastávka
20,0
13 ZŠ Mniší - oprava hydroizolace
pozastávka
10,0
14 Modernizace tepelných sítí města
PD
95,2
15 PPK - autorský dozor projektanta
AD
193,0
16 Chodník Lubina
pozastávka
135,0
17 Rekonstrukce budovy MÚ č. p. 1163
R
53 620,2
18 Instalace žaluzií budova - MÚ č. p. 1163
R
714,9
19 Příprava nebytových prostor pro Českou poštu - č. p. 1163
PD
430,5
20 Budova MÚ - č. p.1163 - klíčový systém
R
359,2
21 Budova MÚ - č. p.1163 - orientační systém
R
441,9
22 Vývěsní skříňky před budovou MÚ č. p. 1163
R
434,5
23 Ostatní výkupy pozemků
výkup
691,4
24 Předlažba chodníku u č. p. 1016 - 1018
R
1 233,1
25 ZŠ M. Horákové - stavbení úpravy chodby
R
526,1
26 ZŠ 17. listopadu - terasa nad krytem CO - průzkum
PD
62,4
27 ZŚ E.Zátopka - rekonstrukce elektroinstalace suterénu
PD
29,4
28 ZŚ Alšova - oprava podlahy u vpustí v kuchyni
R
119,2
29 ZŠ Alšova - oprava venkovních schodů - atrium
R
142,9
30 ZŚ Em. Zátopka - spojovací chodba - statické posouzení
PD
96,2
31 ZŠ 17. listopadu - výměna PVC v jídelně
R
150,3
32 MŠ Krátká - výměna osvětlení kanceláře
R
17,7
33 MŠ Pionýrská - kanalizace
R
643,9
34 Letní stadion Kopřivnice - rekonstrukce areálu - studie
PD
82,6
35 Modernizace sauny bazénu - ozvučení, osvětlení
PD + R
92,8
36 Zimní stadion - rekonstrukce střešního pláště
PD
594,3
37 Zimní stadion - výměna čerpadel
R
610,1
38 Fotbalový areál Vlčovice - rekonstrukce travnaté plochy
R
496,9
39 PPK - komunikace pro MGG
R
4 722,1
40 PPK - autobusové zastávky
R
99,6
41 PPK - podíl města na 22 kV v PPK
příspěvek
33,3
42 ÚSP Vlčovice - úprava vnitřních povrchů
R
45,6
43 DPS č. p. 650 - střecha
R
51,6
44 DPS č. p. 320 - výměna rozvodů vody - suterén
R
226,3
45 Sokolovská č. p. 407 - studie (bývalý DDM)
PD
111,4
46 VO - lokalita RD proti LPG, Lubina
R
16,2
47 Řešení zatáčky směr Velová - Lubina
PD
100,0
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Sanace hasičské zbrojnice - Lubina 1
Hasicí přístroje - hasičské zbrojnice, Kopř., Vlč., Lub., Mniší
KD Vlčovice - Tepelnětechnické opatření - okna
Výstavba chodníku u I/58 - Vlčovice
SDH Mniší - výměna oken a dveří
Komunikace Mniší-Měrkovice, výhybny
Kaple Mniší-stropní malby, nátěr střechy
Odvodnění komunikace u č. p. 47 - Mniší
MŠ Mniší - sanace suterénu
MŠ Mniší - výměna plynového sporáku
ZUŠ Zd. Buriana - nátěr střechy
Šustalova hrobka - krytina, střechy (výroba a oprava)
KDK - bezbariérový vstup, rampa, odvodnění sklepa
KDK - rekonstrukce osobního výtahu
ZUŠ Zd. Buriana - taneční sál - výměna osvětlení
MIS MUSIC - demontáž a výměna oplocení
Opravy hromosvodů budova MÚ č. p. 1163 (z revize)
Příprava žádosti o dotace z EU na odkanalizování Lubiny
Zjišťovací výkopové práce u katolického domu Kopřivnice
Výstavba pískoviště za 1196 - 1197, ul. Francouzská
Hydrogeologický průzkum lokality u krytého bazénu
68
v Kopřivnici
Rekonstrukce schodiště a sanace teras č. p. 890, ul. Školní
69
(kavárna)
70 MŠ pionýrská - opravy omítek
71 MŠ Mniší - žlab a krytina
72 ZŠ náměstí - sněhové zachytávače
73 ZUŠ Zd. Buriana - oprava omítek
74 Krytý bazén - závěsná táhla
75 Útulek pro psy - dodávka a montáž zateplených psích bud
76 Oprava venkovní kanalizace - ÚSP Vlčovice
77 Koupě inž. sítí v PPK od MGG
Ostatní opravy majetku města a odstraňování havarijních stavů
78
(zahrnuto 108 položek)
Investiční akce, rekonstrukce a opravy v roce 2006 celkem
Vysvětlivky použitých zkratek
KDK Kulturní dům Kopřivnice
VZT Vzduchotechnika
VO Veřejné osvětlení
ZŠ
Základní škola
MŠ Mateřská škola
PPK Podnikatelský park Kopřivnice
ÚSP Ústav sociální péče
DPS Dům s pečovatelskou službou
KD
Kulturní dům Kopřivnice
SDH Sbor dobrovolných hasičů
ZUŠ Základní umělecká škola
MÚ Městský úřad
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PD + R
R
R
PD
R
PD
R
R
PD + R
R
R
R
PD
PD + R
R
R
R
PD
R
R

248,1
6,2
822,9
233,5
203,8
100,0
103,7
291,7
263,5
21,9
29,0
31,3
44,8
1 350,2
216,1
114,4
259,3
30,0
17,6
59,7

průzkum

223,7

R
R
R
R
R
R
R
R
odkoupení IS

950,9
55,3
2,5
26,2
50,8
46,7
202,1
126,6
12 635,4

R

1 110,2
96 584,6

GRANTY MĚSTA KOPŘIVNICE UDĚLENÉ V ROCE 2006
Název projektu
Pojďte s námi do Betléma
Náhoda není nehoda
Vodní svět – hry bez bariér
Korálky
Sportovní den s hyporehabilitací v areálu
Bubla City Ranch
LAN party Phoenix
Lyžařská škola sluníčko – 1. ročník
Celkem

Realizátor
Základní škola Kopřivnice – Lubina, p. o.
Základní škola Kopřivnice – Lubina, p. o.
Základní škola a mateřská škola MOTÝLEK,
Kopřivnice, B. Smetany 1122, příspěvková
organizace
Mateřské školy Kopřivnice, p. o.
Radim Kuboš
Michaela Kurcová
Dům dětí a mládeže, p. o.
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Grant (Kč)
4 900
2 200
10 000
12 500
40 000
30 000
30 500
130 100

MEZINÁRODNÍ VZTAHY KOPŘIVNICE
Akce konané v Kopřivnici
Datum
26. - 28. 8. 2006

14. - 17. 9. 2006

15. - 17. 9. 2006

24. – 29. 9. 2006

3. – 4. 11. 2006

2. – 5. 11. 2006

Akce
Oficiální delegace z Castiglione del Lago (Itálie) navštívila Kopřivnici.
Hosté během pobytu navštívili Technické muzeum – automobilů, expozici E. a D. Zátopkových,
průmyslový park, rozhlednu Bílá hora a Štramberk. Během návštěvy byly projednány možnosti
spolupráce v roce 2007.
Delegace z partnerských měst navštívily Kopřivnici
Trappes (Francie), Zwönitz (Německo), Congletonu (Anglie) a města Lancutu (Polsko). Delegace
navštívily Technické muzeum, expozici Emila a Dany Zátopkových, Šustalovu vilu, podnikatelský
areál, Štramberk a skanzen v Rožnově pod Radhoštěm. Během pobytu proběhla jednání
o spolupráci mezi partnerskými městy v dalších letech.
4. ročník Běhu rodným krajem Emila Zátopka
Akce se zúčastnili běžci z partnerských měst - Trappes (Francie), Zwönitz (Německo), Myszkowa
(Polsko) a Castiglione del Lago (Itálie). Běžkyně z Trappes získala ve své kategorii 2. místo.
V rámci výměnného pobytu Kopřivnici navštívili. žáci z Matthes-Enderlein-Gymnasia
ze Zwönitz (Německo)
Děti byly ubytovány v rodinách a během svého pobytu byly přijaty na městském úřadě. Dopoledne
děti navštěvovaly vyučování a odpoledne byl pro ně připraven doprovodný program: návštěva
Technického muzea, lanového centra v Ostravě, bowling, atd.
Děti z polského Myszkowa se zúčastnily přehlídky Motýlek v Kopřivnici.
X. ročníku přehlídky tance, zpěvu a dramatické tvorby handicapovaných dětí Motýlek 2006
se zúčastnila delegace dětí a doprovodu z Myszkówa. Děti byly přivítány na městském úřadě,
prohlédly si Technické muzeum, novou expozici Emila a Dany Zátopkových a ZŠ a MŠ Motýlek
(Dětské centrum).
Kopřivnici navštívila delegace z Trappes (Francii).
Návštěva jednala o účasti handicapovaných dětí z Trappes na akci Motýlek v Kopřivnici. Během
pobytu delegace navštívila Dětské centrum v Kopřivnici a Ústav sociální péče Kopretina ve
Vlčovicích, ZUŠ Z. Buriana, Technické muzeum, expozici Emila a Dany Zátopkových, Šustalovu
vilu a akci Motýlek 2006. Delegace se setkala se starostou města – Ing. Josefem Jalůvkou. Při
setkání se jednalo o možnosti další spolupráce mezi městy Kopřivnice a Trappes.

Akce konané v partnerských městech
Datum

Akce
V Castiglione del Lago (Itálie) se konal mezinárodní fotbalový turnaj mládeže.
Turnaje se zúčastnili mladí fotbalisté ve věku 15 - 17 let z Kopřivnice. Ubytováni byli v rodinách
21. - 25. 4. 2006
a mimo účasti v jednotlivých zápasech byl pro ně připraven i doprovodný program – prohlídka
pamětihodností města, výlet po hradbách, atd. Turnaje se zúčastnilo 16 týmů.
XII. Festival MUZYCZNA SCENA INTEGRACII – CZENSTOCHOWA 2006.
18. 5. 2006 Na festivalu vystoupily děti se Základní školy a mateřské školy MOTÝLEK Kopřivnice s tanečním
číslem Taneční rej. Děti a doprovod navštívily i Základní školu Nr. 5 Myszkow.
Prezentace města Kopřivnice ve Zwönitz (Německo).
Na základě projektu „Podpora cestovního ruchu na Kopřivnicku“ proběhla prezentace Kopřivnice
formou výstavy v partnerském městě Zwönitz. Prezentace proběhla u příležitosti tradiční
společenské akce „Setkání ponocných“, v místní knihovně byly prezentovány propagační
26. - 28. 5. 2006
materiály Kopřivnice, Lašské brány, Regionálního muzea v Kopřivnici, atd. Efekt výstavy byl dále
umocněn nabídkou tradičních produktů, jako jsou štramberské uši a slivovice. Prezentační výstava
posílila vazby mezi oběma partnerskými městy a přiblížila Kopřivnici, Beskydy a Moravskoslezský
kraj jako možnou turistickou destinaci.
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Prezentace Kopřivnice v italském partnerském městě Castiglione del Lago.
Na základě projektu Podpora cestovního ruchu na Kopřivnicku proběhla formou dvoudenní
výstavy prezentace města. K dispozici byly propagační materiály a tradiční produkty (štramberské
31. - 5. 6. 2006
uši, slivovice, atd.). Výstava posílila vazby mezi oběma partnerskými městy a přiblížila
návštěvníkům Kopřivnici, Beskydy, Moravskoslezský kraj a obecně Českou republiku jako možnou
turistickou destinaci.
Návštěva dětí výtvarníků z Kopřivnice ve francouzském partnerském městě Trappes.
Žáci ze ZUŠ Z. Buriana navštívili Trappes. Během pobytu navázali kontakty se dvěma uměleckými
školami v Trappes – vyměnili si zkušenosti, vyzkoušeli si společnou práci v ateliéru a byl
23. - 29. 10. 2006
rozpracován projekt výtvarné spolupráce. Mimo jiné navštívili: Versailles, Muzeum naivního umění
Vicq, galerii, hudební školu v Trappes, Paříž (Eiffelova věž, La Defence, Notre Dame, Centre
Pompidou, Louvre, atd.)
Volejbalový turnaj v německém Markgröningenu.
Klub volejbalu Kopřivnice udržuje kontakt s klubem v Markgröningenu již od roku 1988. Turnaje
26. – 30. 10.2006 se zúčastnilo družstvo žáků a juniorů z Kopřivnice. Dále byl pro ně připraven bohatý doprovodný
program (prohlídka sportovišť ve městě Bietigheim, návštěva muzea Mercedes-Benz
ve Stuttgartu, atd.). Kopřivnické družstvo turnaj vyhrálo.
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PREVENCE KRIMINALITY A PROTIDROGOVÁ PREVENCE
Koordinátor a metodik sociální prevence: Blanka Mikundová

Komise prevence kriminality a protidrogové prevence
Předseda komise prevence kriminality a protidrogové prevence: Pavel Obrátil
Komise iniciovala vznik plánu pro osoby bez přístřeší v zimním období.
V rámci Projektu Zdravé město Kopřivnice a prevence kriminality ve spolupráci s OŘ P ČR se uskutečnil 18. 5.
2006 Den zabezpečení osob a majetku aneb jak se nestat obětí trestného činu. V rámci tohoto dne proběhla
beseda s PČR pro ZŠ, seniory a odpoledne beseda k zabezpečení vozidel a jízdních kol. Účastníci se mohli
dozvědět jak co nejefektivněji zabezpečit svůj majetek a vlastní osobu. Součástí akce byly ukázky výrobků firem
zabývajících se prodejem a instalací zabezpečovacích zařízení. V rámci dne proběhla tematická soutěž pro děti
o drobné ceny. Z důvodu velkého zájmu ze strany škol proběhla beseda pro první ročníky střední školy
v Kopřivnici ještě v úterý 23. 5. 2006. Beseda se setkala s velkým zájmem jak ze strany žáků, tak i přítomných
učitelů, probíhala v kinosále na středním odborném učilišti a byla rozdělena do dvou skupin (v 9:00 a 11:00)
pro celkový počet 140 studentů.

NZDM - Klub Kamarád
Vedoucí Klubu Kamarád do 14. 6. 2006 Blanka Mikundová, od 15. 6. 2007 Ivana Fojtů
•
•

je nízkoprahový klub pro děti a mládež. Vznikl v rámci aktivit směřujících k humanizaci sídliště
Sever.
je zařízení sociálně výchovné a preventivní činnosti a je určen především ke smysluplnému využívání
volného času dětí, které vyžadují zvláštní pozornost proto, že žijí v nepříznivých sociálních nebo
výchovných podmínkách

Provozní doba:
Francouzská - od pondělí do pátku od 13,00 do 18,00 hodin.
Pobočka Horní - každé úterý od 13,00 do 18,00 hodin
Návštěvnost:
Francouzská
Klub navštěvuje v průměru 39 klientů denně. Některé akce přilákají i 60 klientů. Národnostní poměr klientů
je 80 % Romové a zbytek ostatní. Největší návštěvnost byla zaznamenána v únoru (v průměru 50,25), nejmenší
návštěvnost byla v červenci (v průměru 27,50). Kumulovaná návštěvnost v období od 3. ledna
do 29. prosince 2006 byla 8 125 klientů, otevřeno bylo 207 dní v roce.
Horní
Průměrný počet dětí, které navštěvují tuto pobočku, je 10. Některé dny přišlo i 18 klientů. Počet klientů, kteří
alespoň jednou navštívili pobočku, je 32. Poměr národností je 70 % Romové, 30 % ostatní. Kumulovaná
návštěvnost byla 519 dětí, otevřeno bylo 42 dnů.
Dobrovolníci
S Klubem Kamarád v roce 2006 spolupracovali: Emílie Filová, Pavel Obrátil, Miroslav Přívětivý, Michal Oračko,
David Monsport, Zuzana Hrnčiárová, Petra Jašková, Roman Polehla, Vojtěch Horváth, Josef Horváth, Alice
Uherková, Tomáš Milušek, Blanka Mikundová.
Většina výše jmenovaných je sdružena v Občanském sdružení Máš čas?.
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Aktivity Klubu Kamarád v rámci prevence
Miniškolička:
Ve školním roce 2005/2006 využilo možnosti doučování 14 žáků a ve školním roce 2006/2007 je to zatím 13
žáků 1. - 4. tříd. Vyučování probíhá každé úterý a čtvrtek v době od 14.00 - 18.00 a výuku zajišťuje aprobovaná
učitelka.
Krizová poradna Paprsek:
Provoz zabezpečoval tým složený z psychologa a dvou pracovníků školených v krizové intervenci. Otevřeno bylo
každé úterý od 14.00 do 18.00 hodin. V loňském roce proběhlo 62 konzultací, kdy se klienti vyhledali pomoc
v krizové poradně.
Víkendové vícedenní akce a podzimní tábor:
Byly uspořádány 2 víkendové akce s přespáním v Klubu nebo mimo Kopřivnici a čtyřdenní podzimní tábor. Akcí
se zúčastnilo 58 dětí.
Rekreačně výchovný tábor
Tábor se konal 1. - 15. 8. 2006 na táborové základně v Olbramkostele (okr. Znojmo). Zúčastnilo se 29 dětí a 3
dospívajících v tzv. instruktorském oddíle. Z toho 22 dětí bylo z rodin, které žijí na hranici životního minima
Personálně byl zajištěn 13 pracovníky.
Na uspořádání tábora byla poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Protidrogová prevence
Protidrogový koordinátor: Michal Raška
Výzkumná studie:
"Zhodnocení stavu užívání návykových látek a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu
Nový Jičín". Byla dokončena výzkumná studie v oblasti drog pro celé území bývalého okresu Nový Jičín. Studii
zpracovalo sdružením SCAN Tišnov, o. s. Projekt byl zaměřen na zhodnocení stavu užívání návykových látek
a služeb určených jeho uživatelům v regionu bývalé územně-správního celku, okresu Nový Jičín. Studie
bla realizována v rámci pěti pověřených obcí: Bílovec, Frenštát pod Radhoštěm, Kopřivnice, Nový Jičín a Odry.
Terénní práce:
Renarkon, o. p. s. realizuje na území města výměnný terénní program.

Další aktivity v oblasti prevence
Sociální začleňování
V průběhu roku 2006 jsme prováděli v rámci terénní práce v Kopřivnici mapování situace osob bez přístřeší .
Tato činnost, tedy kontaktování lidí přímo na ulici začala z důvodu dlouhotrvajícího mrazivého počasí na začátku
roku 2006. Oslovování lidí bez domova mělo mít informativní charakter o možnosti přespání na provizorních
lůžkách v azylovém domě. Od dubna probíhalo intenzivnější mapování situace osob na ulici.
Při šetření v terénu bylo kontaktováno 66 osob.
Byly zjišťovány především tyto otázky: zdroj obživy, způsob bydlení, trvalý pobyt, věk, stav, společenské
kontakty, vzdělání, národnost, jestli mají klienti doklady potřebné k základním úkonům, jak dodržují hygienu
a také jaký je jejich zdravotní stav.
Při kontaktech bylo zjištěno, že bez střechy nad hlavou, tj. spí venku 17 osob, 13 osob žije v nevyhovujících
podmínkách (1 osoba v nezákonně obsazené budově a 11 osob bydlí v nouzovém bydlení – rekreační chatky,
chatrče apod.). 22 osob má nejisté bydlení (8 bydlí různě u známých a přátel, 1 osoba měla bydlení na dobu
určitou, 1 měla soudně ukončené bydlení, 11 osob bydlelo v bytě bez právního nároku), dalších 5 osob
kontaktovaných v terénu bydlelo v AD a vzhledem k jejich způsobu života bylo i toto bydlení značně nejisté. U 8
osob způsob bydlení nebyl zjištěn (lze považovat za nejisté).
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Na základě získaných informací vypracoval odboru sociálních věcí zimní krizový plán, který řeší otázku
přenocování osob bez přístřeší v případě velmi nepříznivých klimatických podmínek. Radnice proto hledala
prostory, kde by mohla zřídit na období zimy noclehárnu, přičemž nejpřijatelnější možnost se byl suterén
azylového domu na ulici Horní. Rada na své schůzi schválila finance na zřízení prostor pro krizové nocování
i zimní krizový plán pro osoby bez přístřeší pro území Kopřivnice. Prostor byl upraven a vybaven nejnutnějším
nábytkem a základním hygienickým zařízením a v zimě by zde přespat až deset lidí.
Vznikla tak noclehárna, která bude v případě nepříznivých klimatických podmínek otevřena v krizovém
po omezenou dobu, a to od 19.30 do 6.30 hodin. Klientům budou poskytnuty zdarma tyto služby: přenocování,
umožnění hygieny – toaleta, sprcha, pitná voda, teplý nápoj, polévka, chléb, základní sociální poradenství,
za předpokladu, že nebudou pod vlivem návykových látek a nesmí mít s sebou alkohol.
Předmětem zimního krizového plánu je tedy řešení noclehu osob bez přístřeší zdržujících se na území města
Kopřivnice pro překlenutí extrémních klimatických podmínek. Cílem je ochrana zdraví a života osob bez přístřeší.
Romské poradenství:
Romská poradkyně: Blanka Mikundová

• Zajišťuje komunikaci a další vztahy romských komunit na území správního obvodu města Kopřivnice
s orgány samosprávy a jinými orgány
• Provádí potřebné poradenské a konzultační činnosti k romské problematice
• Pomáhá při řešení problémů romských komunit
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MĚSTSKÁ POLICIE KOPŘIVNICE
Celkový počet strážníků 22, 1 adm. pracovnice.
Statistické údaje:

Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč

Městská policie na rok 2006
rozpočet
279
9,329

skutečnost
472,8
8,667

Vybrané druhy příjmů MP za rok 2006
blokové pokuty částka
191 750 Kč
blokové pokuty počet uložených
1 933 ks
BPNN uloženo v částce
191 200 Kč
BPNN uloženo počet
398 ks
blokové pokuty + BPNN celkem
382 950 Kč
blokové pokuty + BPNN celkem
2 331 ks
K prosinci roku 2006 bylo na pult centralizované ochrany napojeno 83 objektů.

Dopravní přestupky za rok 2006
počet nasazení technického prostředku „botička“
výzva pro nepřítomné řidiče
počet řešených cyklistů
počet odtažených vozidel
počet přestupků vyřešených v dopravě
z toho řešeno blokově + BPNN
z toho postoupeno správnímu orgánu
z toho řešeno domluvou
uloženo blokových pokut + BPNN
pachatelé do 18 let
pachatelé nad 18 let
celkem bodových přestupků
- přestupky za rychlost
- ostatní (světla, zákaz vjezdu ...)

425
586
223
98
1 709
856
51
722
209 900 Kč
54
2 655
80
62
18

Přestupky – veřejný pořádek
§ 30 ochrana před alkoholem a jinými toxikom.
§ 47 neuposlechnutí výzvy
rušení nočního klidu
veřejné pohoršení
znečištění veřej. prostranství
zábor veřejného prostranství (automobily)
černá skládka počet nalezených
§ 49 narušení občanského soužití
§ 50 přestupek proti majetku
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14
16
104
175
25
3
7
87
228

přestupky proti veřejnému pořádku celkem
z toho řešeno blokově + BPNN
z toho řešeno domluvou
z toho postoupeno správnímu orgánu
uloženo BP + BPNN
pachatelů přestupků do 18 let
pachatelů nad 18 let

659
206
298
155
159 900 Kč
201
458

Přestupky proti vyhláškám města
5/2004 - Zabezpečení veřejného pořádku
- pohyb psů
- stanování
- rozdělávání ohňů
- vylepování plakátů
- prodej mimo místa k tomu určená
3/2004 - Pálení rostlinných odpadů
1/2006 - Podmínky hudební produkce
počet přestupků proti vyhláškám města celkem
z toho předáno správnímu orgánu
z toho řešeno domluvou
z toho řešeno blokově + BPNN
uloženo blokových pokut + BPNN
pachatelů přestupků do 18 let
pachatelů přestupku nad 18 let

88
74
6
3
3
2
28
1
117
18
53
46
13 150 Kč
38
79

Ostatní činnost za rok 2006
poskytnutí první pomoci
23
kontroly mladistvých na hracích automatech
16
kontroly podávání alkoholu mladistvým
27
doručeno nedoručitelných dopisů
185
nálezy
124
předání nálezů občanům
66
počet oznámení občanů
2 721
otevření bytů na žádost občanů
100
zjištěné události pomocí kamerového systému
266
spolupráce z RZS
79
spolupráce s HZS
58
výjezdy na signál PCO
324
z toho zadrženo pachatelů při narušení objektů
6
asistence u požárů
11
zjištěné závady – postoupeny k jejich nápravě
- poškozené veřejné osvětlení
56
- poškozené dopravní značení
53
- zjištěný počet vraků
35
- jiné poškození (veřejná zeleň, lavičky, kontejnery, komunikace …) 116
Zajišťování akcí na území města: dozor při sportovních a kulturních akcích města
• cyklistický závod
• Běh Terryho Foxe
• Běh E. Zátopka
• Hry zdravotně postižených
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Preventivní činnost:
• ukázky cyklistů MP ve školkách a školách
• pravidelné exkurze žáků ZŠ na služebně MP
• umisťování přenosného radaru v jednotlivých lokalitách města

Spolupráce s jednotlivými odbory města Kopřivnice
Městská policie Kopřivnice spolupracuje dle potřeby se všemi odbory.
Ve větší míře spolupracuje:
• odbor sociální – asistence při šetření v rodinách, sociálně slabí občané, krádeže nezletilých, požití
alkoholických nápojů u nezletilých atd.,
• odbor bytový – kontroly bytů na žádost OB, asistence při vyklízení bytů, doručování zásilek do vlastních
rukou,
• odbor dopravy a SH - kontrola a dodržování údajů stanovených v jednotlivých rozhodnutích (překopy,
dopravní značení, uzavírky),
• odbor ŽP – spolupráce při řešení černých skládek, protipovodňová opatření, dodržování vyhlášek města.

Spolupráce s Policií ČR
celkem předáno záležitostí
zjištěno podezření ze spáchání trestných činů
zadrženo pachatelů TČ
zadrženo hledaných osob
zajištění místa trestného činu
předvedeno osob na P ČR
nalezeno vozidel v pátrání

568
80
37
6
24
70
1

Materiálové vybavení městské policie zůstává i nadále na vysoké úrovni.
• V roce 2004 byl pořízen radar k měření okamžité rychlosti daného vozidla. Ve spolupráci s Policií ČR
byl využíván při společných měřeních a od července 2006 ho městská policie využívá i samostatně. Na
blokových pokutách za překročení rychlosti bylo vybráno v roce 2006 přes 60 tis. Kč.
• V červenci 2006 došlo k přestěhování služebny městské policie do upravených prostor objektu č. p. 1163.
Stěhováním došlo k modernizaci dispečinku stálé služby městské policie (vybavení nábytkem, rozšíření
počítačové sítě).

Útulek pro opuštěné a nalezené psy
Rozpočet na útulek pro psy
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč

rozpočet
240
380

Celkový počet umístěných psů za rok 2006
Z toho Kopřivnice
Nový Jičín
Frenštát
Štramberk
Příbor
Závišice
Ženklava
Mořkov
Havířov
Horní Suchá
Bernartice n/O.
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skutečnost
259,7
267,0
214
92
60
14
4
1
1
1
2
8
2
1

Umístěno psů na hotel
z toho poplatky ze hotel
Předáno psů novým majitelům
Poplatky hrazené novými majiteli za odebrané psy
Předáno psů původním majitelům

30
59 200 Kč
87
22 180 Kč
60

V letošním roce došlo díky sponzorskému daru ve výši 100 tis. Kč a přispěním města ve stejné výši k modernizaci kotců
(zateplené a vyhřívané boudy, gumové podlážky).
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