ÚVOD

Rok 2007 byl rokem startovním.
Jednak prvním kalendářním rokem nově zvoleného zastupitelstva, ale také rokem formulování strategických
záměrů pro budoucnost Kopřivnice.
Výsledkem práce mnoha pracovních týmů složených z řad nejen zastupitelů a pracovníků města, ale i občanů,
podnikatelů a neziskových organizací, je vize rozvoje Kopřivnice na dalších 15 let.
Tato vize je mozaikou konkrétních projektů, které povedou k dalšímu zatraktivnění Kopřivnice pro občany, firmy
i návštěvníky.
Děkuji všem, kteří pracovali pro naše město, těším se na pokračování.

Ing. Josef Jalůvka
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VOLENÉ ORGÁNY MĚSTA
Zastupitelstvo města
Nejvyšší samosprávný orgán města zvolený ve volbách na podzim roku 2006 v počtu 21 členů, jehož
činnost bude ukončena na podzim roku 2010 uplynutím volebního období.
Zastupitelstvo pracovalo na úkolech, které vycházely z plánu činnosti na rok 2007 (podle zákona o obcích), a na
úkolech, které vyplynuly z potřeb města.
V roce 2007 se uskutečnilo celkem šest zasedání ZM a šest pracovních seminářů ZM, na nichž se zúčastňovalo
zastupitelstvo v tomto složení:

Příjmení a jméno

Politická příslušnost

MUDr. Rudolf BABINEC
Mgr. Dagmar JANČÁLKOVÁ
Alois JANEK
Ing. Josef JALŮVKA
Ing. Oldřich JAŠEK
Mgr. Sylva JEŽOVÁ
Milan KAPICA
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

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

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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Účast na
zasedáních ZM/
seminářích ZM
5/1
6/4
4/4
6/6
5/4
6/6
5/6
6/4
6/4
6/6
6/5
5/3
6/0
6/2
6/5
6/5
5/4
5/6
6/3
6/6
6/5

Nejdůležitější rozhodnutí zastupitelstva města v roce 2007
vydání obecně závazných vyhlášek města Kopřivnice
• č. 1/2007 o místních záležitostech veřejného pořádku
• č. 2/2007 o zřízení Městské policie Kopřivnice a o podrobnostech stejnokroje strážníků Městské policie
Kopřivnice a o jeho nošení
• č. 3/2007 o stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem Kopřivnice
• č. 4/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
• č. 5/2007 o místním poplatků ze psů
finanční a majetková rozhodnutí, různé
schválení:
• rozpočtu města Kopřivnice na rok 2007
• závěrečného účtu města Kopřivnice za rok 2006
• rozpočtových opatření k rozpočtu města Kopřivnice na rok 2007
• pravidel rozpočtového provizoria pro rozpočtové hospodaření města v období od 1. 1. 2008 do dne
schválení rozpočtu města na rok 2008
• strategického plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2007 - 2022
• zásad pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice
• poskytnutí dotace např.:
o Základní umělecké škole Zdeňka Buriana, Kopřivnice, p. o.
o Sdružení přátel Městského dechového orchestru Kopřivnice
o ASK Tatra Kopřivnice
o FBC Vikings Kopřivnice
o FC Kopřivnice
o FC Vlčovice - Mniší
o Klubu házené Kopřivnice
o Klubu vodního sportu Kopřivnice
o Klubu volejbalu Tatra Kopřivnice
o TJ Spartaku Lubina
o ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice
o Hockey Clubu Kopřivnice
o ZŠ svaté Zdislavy Kopřivnice
o Regionálnímu muzeu Kopřivnici, o. p. s.
o Organizaci Podané ruce - projekt OSA Frýdek Místek
o Společnosti SALUS, o. p. s., Kopřivnice
o Charitě Kopřivnice
o Organizačnímu výboru GRACIA ČEZ EDĚ
o Pedagogicko-psychologické poradně Nový Jičín, p. o.
o Junáku - svazu skautů a skautek ČR
o Římskokatolické farnosti Lubina
o Římskokatolické farnosti Kopřivnice
o Společnosti LUDVÍK MORAVIA, s. r. o., Kopřivnice
o Českému svazu ochránců přírody Nový Jičín
o České archeologické společnosti - sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska
o a další
• podání žádosti o státní účelovou dotaci na program prevence kriminality na místní úrovni - Partnerství
2007
• uzavření dohod o přistoupení k závazkům
• návrhu zadání změny č. 9 územního plánu města Kopřivnice včetně místních částí Lubina, Mniší a
Vlčovic
• prodeje a výkupu pozemků
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vzetí na vědomí:
• zprávy Policie ČR o bezpečnostní situaci v působnosti Obvodního oddělení Policie ČR v Kopřivnici
• zprávy o činnosti Finančního, Kontrolního a Školského výboru ZM Kopřivnice
vydání:
• změny č. 9 územního plánu města Kopřivnice včetně místních částí Lubina, Mniší a Vlčovic

Rada města
jako sedmičlenný výkonný orgán města působila v roce 2007 v tomto složení:
Starosta města:

Ing. Josef Jalůvka

Místostarostové:

Vladislav Kryške
Mgr. Zdeněk Krajčír
Dagmar Rysová

Členové:

Mgr. Dagmar Jančálková
Ing. Oldřich Jašek
Ing. Miroslav Kopečný

Jednání rady se pravidelně zúčastňoval tajemník městského úřadu Ing. Josef Jiřík.
Uspořádání - Působnost
Dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva města plnili úkoly v těchto stanovených oblastech:
1. Působnost starosty Ing. Josefa Jalůvky:
• Strategické plánování
• Evropské záležitosti, mezinárodní vztahy
• Vnější vztahy, komunikující město
• Marketing a cestovní ruch
• Koordinace investičních akcí v regionu
2. Působnost 1. místostarosty Vladislava Kryškeho:
• Rozpočet a finance
• Majetek a investice
• Rozvoj podnikání
• Územní rozvoj
• Doprava
3. Působnost 2. místostarosty Mgr. Zdeňka Krajčíra:
• Školství a sport
• Místní záležitosti veřejného pořádku
• Životní prostředí, vodní a lesní hospodářství a zemědělství
• Komunální služby
• Tepelné hospodářství
4. Působnost 3. místostarostky Dagmar Rysové:
• Sociální věci
• Zdravotnictví
• Prevence kriminality
• Bytové hospodářství
• Kultura
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Tajemník MÚ: Ing. Josef Jiřík
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 2007 se uskutečnilo celkem 24 schůzí Rady města Kopřivnice.
Rada města spolupracovala s těmito výbory a komisemi:
Výbory zastupitelstva města
finanční
kontrolní
školský
Komise zastupitelstva města
pro strategický rozvoj
Komise rady města
pro mezinárodní vztahy
pro prevenci kriminality a protidrog. prevenci
pro Projekt Zdravé město a Místní Agenda 21
Rada Kabelové televize
Komise místních částí:
Vlčovice
Lubina
Mniší

Předseda
Ing. Miroslav Kopečný
Milan Kapica
Ing. Jiří Sumbal
Ing. Josef Jalůvka
Mgr. Jarmila Filipová
Pavel Obrátil
Dagmar Rysová
Oldřich Rys
Václav Prašivka
Ondřej Raška
Ing. Jan Jalůvka
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MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
Sídlo: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077
DIČ CZ00298077
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Kopřivnice
Číslo účtu: 1767241349/0800
Telefon: (+420) 556 879 411
Fax: (+420) 556 812 758
Email: posta@koprivnice.cz
Internetové stránky: www.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, mládeže a sportu
Odbor životního prostředí a zemědělství
Stavební úřad
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Odbor správy majetku města a investic
Odbor bytového hospodářství
Odbor územního plánování a památkové péče
Odbor informací a vnějších vztahů
Interní auditor
Oddělení kontroly
Oddělení krizového řízení
Oddělení strategického plánování
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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. Pravidelné jednání bezpečnostní
rady se uskutečňuje 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
npor. Bc. Ivan Pilát
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 pro jeho část patřící do působnosti orgánu krizového
řízení,
• je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu krizového řízení nebo pro jeho
část,
• jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací,
• je k tomu vyzván ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací,
• jde o úkol prováděný při cvičení.

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:

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

Počet členů
26
16
14
13
25

Velitel jednotky, kontakt
Milan Mikušek, 736 757 904
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:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

zřizuje jednotku dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelných
pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve
svém územním obvodu,
udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů,
zabezpečuje odbornou přípravu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů a požární ochrany,
zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči o zaměstnance zařazené
v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, členy jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů
obce nebo podniků, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území
obce,
poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který se ve své
pracovní době zúčastní zásahu při požáru nebo jiných záchranných prací při živelních pohromách nebo
jiných mimořádných událostech nebo nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy,
zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce preventivní zdravotní prohlídky,
zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, zejména
pro potřeby svého územního obvodu,
zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany,
zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost,
umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce podle nařízení
kraje a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek,
organizuje preventivně výchovnou činnost,
obecně závaznou vyhláškou
o vydává požární řad obce - vydán jako obecně závazná vyhláška města č. 2/2002,
o stanoví podmínky pro zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet
osob - stanoveny v obecně závazné vyhlášce města č. 1/2005.

Významná akce realizovaná v roce 2007:
od 1. 4. 2007 zajišťují členové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kopřivnice výjezd jednotky do pět minut
od vyhlášení poplachu jednotce v době od pondělí do čtvrtku od 15.00 hod. do 5.00 hod. následujícího dne, od
pátku 15.00 hod. do pondělí 5.00 hod. Rozšířilo se podstatně spektrum zásahů k nimž jednotka vyjíždí, rovněž
vzrostl počet výjezdů. Zvyšující se nároky na odbornost jednotlivých členů jednotky jsou realizovány v rámci
odborných příprav a speciálních kurzů.
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STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ, EVROPSKÉ PROJEKTY
A PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21
V roce 2007 na městském úřadě vzniklo nové oddělení strategického plánování (dále jen OSP), které po celý rok
koordinovalo průběh zpracovávání Strategického pánu rozvoje města Kopřivnice a koordinovalo Projekt Zdravé
město a místní Agenda 21. Během tohoto roku se pracovníci OSP rovněž intenzivně věnovali analýze dotačních
titulů strukturálních fondů EU, aby navrhli další možnosti financování budoucího rozvoje města.
Díky výše uvedeným událostem loňského roku se začalo na MÚ pracovat na zavedení projektového řízení při
přípravě a realizaci projektů (tzv. horizontální a týmový princip řízení) a byly schváleny tyto významné rozvojové
projekty, na které se soustředila pozornost příslušných odborů a oddělení strategického plánování:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modernizace a rekonstrukce sportovních a dětských hrišť v Kopřivnici,
Bezbariérové město Kopřivnice,
Cyklostezky a cyklotrasy,
Pokračování v Regeneraci sídliště "Sever",
Regenerace sídliště "Jih",
Rekonstrukce tepelného hospodářství města Kopřivnice - výstavba tepelného zdroje a modernizace
tepelných sítí,
Příprava pozemků pro bydlení,
Dopravní obslužnost Podnikatelského parku Kopřivnice,
ZŠ Alšova - energetická opatření - I. etapa,
ZŠ 17. listopadu - energetická opatření - I. etapa,
Rekreačně sportovní areál "Pod Červeným kamenem",
Odstranění starých ekologických zátěží.

Více informací o připravovaných projektech najdete na www.koprivnice.cz v sekci ROZVOJ MĚSTA.

Strategický plán rozvoje města
Strategický plán přispívá k vytvoření lepší konkurenceschopnosti města při řešení konkrétních rozvojových
projektů, které umožní další rozvoj města a přispějí ke zvýšení kvality života jeho občanů.
Vytvoření Strategického plánu není jednorázovým krokem vedení města, ale zahájením systému jeho
implementace jako kontinuálního procesu zkvalitňování systému strategického řízení města. Předpokladem
přitom je, že tento dokument bude sloužit jako opora pro rozvojové aktivity všech kopřivnických subjektů, které
připravují k realizaci záměry, které jsou v souladu s danou strategií. Tím si vytváří město Kopřivnice silnou
stránku a konkurenční výhodu, kterou ocení jak občané města, tak i potenciální (místní i zahraniční) investoři
a návštěvníci města.
Město využilo možnosti získat pro zpracování plánu metodickou podporu v rámci projektu Moravskoslezského
kraje „Partnerstvím k prosperitě“ podpořeného ze Společného regionálního programu (SROP). Díky tomuto
projektu město získalo metodiky a zpracovatele výstupů a návrhové části - Agenturu pro regionální rozvoj, a. s.,
Ostrava. Zpracovatelem analytické části Strategického plánu byla firma SPF Group, v. o. s. Profil vycházel také
ze souběžně zpracovávaného průzkumu podnikatelského prostředí provedeného Centrem podnikání a rozvoje,
s. r. o., a z průzkumu veřejného mínění z roku 2005 zpracovaném firmou Augur Consulting, s. r. o.

Postup, metodika a zapojení veřejnosti do zpracování plánu
Zpracování plánu bylo zahájeno v únoru 2007, kdy byla ustavena Komise pro strategický rozvoj, která
následně řídila celý proces vytváření Strategického plánu a do budoucna bude dohlížet nad jeho realizací.
Členové Komise pro strategický rozvoj reprezentují různé názorové a zájmové skupiny jednotlivců i organizací
veřejnoprávních, soukromých firem, finančních institucí, škol a úřadů.
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Požadavkem zástupců města bylo zapojit do celého procesu co nejvíce veřejnost a obyvatele místních částí:
Lubina, Mniší a Vlčovice. Proto byly zřízeny i Místní strategické komise složené z členů komisí pro místní části,
kteří si k sobě přizvali osoby, o nichž si mysleli, že by mohly mít zajímavé podněty a nápady pro rozvoj místních
částí.
První fáze řešení zpracování plánu byla zaměřena na získání konkrétních údajů o městě, které se staly základem
při vytváření Profilu města Kopřivnice. Na jeho vytváření se podílely příslušné odbory Městského úřadu
Kopřivnice, již zmíněné komise, Český statistický úřad a další instituce, které poskytly aktuální informace a data
o obyvatelstvu, místní ekonomické základně a ekonomickém prostředí, infrastruktuře, bydlení, životním prostředí
apod. Členové zpracovatelského týmu v této fázi vycházeli z průzkumu podnikatelského prostředí ve městě
a průzkumu veřejného mínění. Z takto získaných podkladů byla provedena socioekonomická analýza města,
která se stala základem dokumentu Profil města Kopřivnice.
Specifické informace pro místní části vytvořeny také „subprofily“ místních částí Lubina, Vlčovice a Mniší,
které obsahují vybrané informace o rozvojových specifikách jednotlivých místních částí a umožnily místním
strategickým komisím spolu s občany místních částí využít zpracovaný text k návrhu - z hlediska místních částí
specifických - cílů a opatření, a zvýšit tak význam všech doporučovaných kroků i v „konkurenci celoměstských
opatření“.
Na základě výstupu profilu města a SWOT analýz města a jeho místních částí schválila Komise pro strategický
rozvoj vizi města Kopřivnice a dohodla se na čtyřech prioritních oblastech rozvoje, kterými je nutno se
především zabývat, aby bylo možno naplnit vizi a zajistit potřeby a předpoklady pro další rozvoj města.
Pro období následujících 15 let byla definována tato vize rozvoje města Kopřivnice:
Do roku 2022 se Kopřivnice změní na prosperující regionální centrum.
• Bude městem přitažlivým pro občana, investora i turistu.
• Bude svou ekonomickou prosperitu stavět na silné automobilové tradici, na širokém spektru
podnikatelských aktivit, rozvoji turistických atraktivit a vzdělaných lidech.
• Bude Zdravým městem s moderním centrem nabízejícím široký rozsah kvalitních služeb
rostoucímu počtu obyvatel.

Prioritní oblasti byly stanoveny takto:
•
•
•
•

Ekonomický potenciál a rozvoj lidských zdrojů,
Doprava, infrastruktura, životní prostředí,
Sociální zázemí,
Image města.

Dále Komise pro strategický rozvoj na svých pravidelných zasedáních přijímala a schvalovala dílčí výstupy
strategického plánu, které vzešly ze čtyř pracovních skupin, které komise zřídila.
Komise pro strategický rozvoj vytipovala členy z řad odborné a zájmově organizované veřejnosti. Bylo navrženo,
aby jednání pracovních skupin byla otevřena veřejnosti - aby veřejnost byla o setkání skupin informována
a mohla se jich účastnit. Díky tomuto procesu se pracovní skupiny mnohdy rozšířily z 15 - 20 nominovaných
členů na 30 - 40 členů, kteří se pod metodickým vedením členů zpracovatelského týmu pravidelně scházeli mezi
zasedáními Komise pro strategický rozvoj a připravovali jí dílčí výstupy strategického plánu ke schválení. Kromě
dopracování SWOT analýzy se pracovní skupiny podílely především na podrobném rozpracování priorit, opatření
a aktivit v návrhové části plánu. Seznam členů pracovních skupin je uveden v jedné z příloh tohoto dokumentu.
Kromě toho, že všech pět jednání pracovních skupin bylo veřejných, byla dále zorganizována dvě veřejná
projednání ve všech třech místních částech a jedno velké veřejné fórum v centru města. V rámci celého
procesu bylo postupně sesbíráno množství připomínek, námětů a nápadů, které veskrze potvrzují potřebu mnoha
věcí, které byly do plánu naformulovány pracovními skupinami.
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Prostřednictvím pracovních skupin, místních strategických komisí v Lubině, Vlčovicích a Mniší a zapojení
veřejnosti se díky tomuto postupu na tvorbě plánu podílelo téměř 200 Kopřivničanů (bez účastníků fóra). Fóra
se dle prezenční listiny zúčastnilo 190 občanů. Rozdáno kolemjdoucím bylo cca 370 brožur s pracovní verzí
plánu, které si lidé odnesli domů.
Nejdůležitějším výstupem strategického plánu je jeho návrhová část - nadefinované priority, opatření k jejich
řešení a konkrétní aktivity s určením přínosu a výstupů, zúčastněných subjektů, měřitelných ukazatelů, odhadu
finanční náročnosti a vztahu k územnímu plánu. V následující části strategického plánu byla vyjádřena
návaznost na komunitní plánování, projektové řízení a na zdroje financování z EU. Členové
zpracovatelského týmu spolu s vedením města a Komisí pro strategický rozvoj rovněž navrhli systém
implementace a kontroly realizace strategického plánu.

Kontrola plnění přes semafor na internetu

Kontrola plnění Strategického i Akčního plánu bude velmi jednoduchá. Na internetu budou moci nejen
zastupitelé, ale především občané sledovat plnění plánu, které bude zobrazováno jednoduše jako na semaforu.
Podle jednoduché analogie červená - stop, oranžová - připravuje se a něco děláme, zelená - jedeme, plní
se nebo je splněno.

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21
Projekt Zdravé město není ani o lékařích, ani o lékárnách, ale o zdravém
„organismu“. Jak je zdravý člověk, tak může být zdravé i město. Jde tedy
o soubor, sladění mnoha oblastí rozvoje, jako např. životní prostředí, doprava,
bezpečnost, volný čas...!
Město Kopřivnice je řádným členem asociace Národní síť Zdravých měst ČR
od 1. 1. 2004. Tuto asociaci tvořilo v roce 2007 - 83 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 záměrech města.
Projekt Zdravé město se opírá o městskou samosprávu, tedy o město a městský úřad, které mu poskytují
základní zázemí. Je však projektem komunitním a to znamená, že se na něm podílejí i partneři z řad neziskového
a soukromého sektoru a především i veřejnost.

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 ...“
Na základě partnerské spolupráce by mělo město každoročně zjišťovat názory a potřeby občanů ve všech
oblastech života ve městě a tím aktualizovat tzv. Komunitní Plán zdraví a kvality života Kopřivnice, který dále
slouží jako podklad pro expertní plánování - jak pro celkovou strategii rozvoje, tak pro expertní zdravotní plán.

Průběh roku 2007
Na konci roku 2006 rozhodlo zastupitelstvo města, že je potřeba zpracovat nový Strategický plán rozvoje města
a zároveň se měl jako každý rok aktualizovat Komunitní Plán zdraví a kvality života Kopřivnice z roku 2006.
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Jelikož bylo potřeba „vytvořit“ oba tyto plány doporučila Komise Projektu Zdravé město a místní Agenda 21
následující postup. Ve spolupráci s veřejností (jako by se tvořil komunitní plán zdraví) byl vytvořen expertní
(strategický) plán za dozoru expertů. Tímto způsobem se ve městě Kopřivnice podařilo vytvořit pomocí
komunitního přístupu vytvořit Strategický plán rozvoje Kopřivnice na léta 2007 - 2022. Došlo tak k vytvoření
hlavního rozvojového dokumentu města ve spolupráci s veřejností.

Zapojování veřejnosti do rozhodování v r. 2007
Fórum v centru města - září 2007
Veřejné projednání Strategického plánu, se kterým jsme šli „za lidmi“, umožnilo široké veřejnosti, pracovním
skupinám, zastupitelům, ale i náhodným kolemjdoucím seznámit se s výsledkem celoroční práce - obsahem
Strategického plánu. Přímo na pěší zóně před kulturním domem mohli lidé připomínkovat tento dokument
a doplnit jej o poslední pozměňujícími návrhy. Tohoto netradičního veřejného projednání se zúčastnilo přes 370
lidí (určeno podle rozdaných brožur SP).

Školení pro nevládní, neziskové organizace - září 2007
Zdravé město Kopřivnice připravilo na konec měsíce září ŠKOLENÍ PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ
ORGANIZACE (a nejen pro ně) v oblasti projektového řízení, aneb Jak napsat projekt. Na tomto školení se
představitelé NNO shodli na společném postupu a za první krok bylo zvoleno doplnění ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ
v internetové databázi DataPlán.

Veřejná projednání roku 2007
Stejně jako v předchozích letech město Kopřivnice v průběhu roku zorganizovalo několik veřejných slyšení
a projednání a to vždy, když potřebovalo, nebo chtělo znát názor obyvatel. Lidé se v loňském roce mohli vyjádřit
například k návrhu řešení centra města, vybrali lokalitu pro výstavbu nového dětského hřiště a v neposlední řadě
na dvou veřejných projednáních připomínkovali i návrh rekonstrukce ul. Štramberské. Celkem třikrát byly
pořádány diskusní kulaté stoly se zahrádkáři k problematice poplatků za odpady pro zahrádkáře a zároveň se
v roce 2007 uskutečnila i Sekce Národní sítě Zdravých měst na téma Regenerace sídliště SEVER.

Mezinárodní kampaně roku 2007
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, CykloArt Kopřivnice, Šitavanc Sport Kopřivnice, o. s. Hájenka, Policie ČR, městská policie, MŠ a ZŠ
v Kopřivnici, Ludvík Moravia, s. r. o., Junák - svaz skautů a skautek aj.
22. dubna Den Země - Oslavy Dne Země v Kopřivnici nabídly v průběhu několika dní tři zajímavé akce spojené
s touto mezinárodní kampaní.
V pátek 20. dubna upozornily na problematiku třídění odpadu svou ekovýstavou v centru města děti z místních
osmi mateřských škol a ze školních družin.
V sobotu 21. 4. se uskutečnila pro děti a rodiče Cesta pohádkovým lesem. Děti s rodiči procházeli lesem po
vyznačené trase cca 1,5 km dlouhé. V lese čekalo na děti a rodiče celkem osm stanovišť s různými pohádkovými
postavami, které měly připraveny pro děti zábavné úkoly, které byly převážně zaměřeny na tematiku znalosti
přírody a její ochrany.
V rámci Dne Země proběhla v sobotu dne 22. května pro občany Kopřivnice po třetí „Bezplatná likvidace
autovraků“. V letošním roce bylo na autovrakoviště dopraveno 32 vozů.
1. června Dny bez úrazů - Preventění na Den Dětí - Kopřivnice propojila prevenci s oslavou Dne dětí a propojila
tak několik záměrů a účelů v jedno: Den Integrovaného záchranného systému, Národní dny bez úrazu, Den Dětí
a STOP KRIMI v rámci projektu prevence kriminality“Partnerství 2007“. 1. 6. 2007 byl pro děti připraven bohatý
celodenní program Dne Dětí, který se letos konal pod záštitou projektu Podpory zdraví pro rok 2007. V průběhu
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dne byly vidět zásahy hasičů, policistů, policejních koní, psovodů, … děti porovnávaly své vědomosti
v preventivní soutěži a mohly si i vyzkoušet své sportovní dovednosti na během Cyklohrátek.
13. a 14. 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.
22. září - Evropský Den bez aut - V sobotu 22. září se od 14h uskutečnilo na Bubla City ranči soutěžní
a zábavné odpoledne pro veřejnost: „Jak zahnat auta do autu“. V prostoru ranče byl pro děti připraven soutěžní
okruh plný zábavných úkolů. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na dospělé. Ti se se svými ratolestmi mohli
zúčastnit doprovodného programu, ve kterém pro ně byla připravena například projížďka kočárem z ranče až do
Šramberka, Cyklojízda pro všechny generace a jiné. Celkem se akce zúčastnilo cca 400 lidí
6. října - Pochod všech generací - Recesní pochod pro seniory a jejich rodinné příslušníky se uskutečnil v roce
2007 podruhé a snad proto přilákal o dvě desítky seniorů více než vloni. Cestou byla pro účastníky připravena ve
spolupráci s domem dětí jednotlivá zastavení s plněním různých úkolů, která vyvrcholila v cíli jízdou na koni,
pouštěním draků, posezením při hudbě a vylosováním dárků.
15.listopadu - Den seniorů - V tento den, který byl věnován seniorům 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. Všichni se skvěle bavili až do
večerních hodin.
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ODBOR SPRÁVNÍ
Všeobecné údaje o obyvatelstvu k 31. 12. 2007
Počet občanů ČR s trvalým pobytem:
z toho:

23 238
11 814 žen (50,84 %)
11 424 mužů (49,16 %)

Věkové složení obyvatel - stav k 31. 12. 2007
(podíly jednotlivých věkových skupin)
Věková skupina
Podíl v procentech
Dětská složka (0 - 15)
16,94
16 - 20
8,06
21 - 25
7,67
26 - 30
7,93
31 - 35
9,16
Mladší produktivní věk (16 - 35)
32,82
36 - 40
7,34
41 - 45
7,88
46 - 50
6,46
51 - 55
6,72
56 - 60
7,02
Starší produktivní věk (36 - 60)
35,42
Produktivní věk celkem (16 - 60)
68,24
61 - 65
5,38
66 - 70
3,84
71 +
5,60
Poproduktivní věk
14,82
Obyvatel celkem
100,00
Počet obyvatel v městských částech
Městská část
Velikost území
Počet obyvatel
Kopřivnice
2 506
20 332
Lubina
152
1 594
Mniší
45
716
Vlčovice
45
596
Celkem
2 748
23 238
Počet obyvatel

7%

3%

3%

87%
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Počet
3 936
1 874
1 782
1 844
2 129
7 629
1 705
1 831
1 501
1 561
1 632
8 230
15 859
1 250
893
1 300
3 443
23 238

Vývoj počtu obyvatel v letech 2001 - 2007
2001
2002 2003 2004 2005

Rok
2006
2007
Počet obyvatel ČR
23 753 23 565 23 495 23 465 23 399 23 285 23 238
s trvalým pobytem
Celkový počet obyvatel
vč. cizinců a občanů ČR
23 854 23 824 23647 23 823 23 828
dlouhodobě mimo
republiku
z toho občané ČR s ukončeným trvalým pobytem
220
227

Vývoj počtu obyvatel v letech 2001 - 2007
23 800
23 700
23 600
23 500
23 400
23 300
23 200
23 100
23 000
22 900
2001

2002

2003

2004

2005

Vývoj demografických procesů
Ukazatel
Absolutní počet
Živě narození
285
- v tom chlapci
131
- v tom děvčata
154
Zemřelí
155
- v tom muži
79
- v tom ženy
76
- z toho do 1 roku věku
0

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

2001
123
117
240
145
95

2002
103
102
205
167
38
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2003
119
107
226
174
52

2004
124
129
253
170
83

2006

2007

Procenta
45,97
54,03
50,97
49,03

2005
116
115
231
181
50

2006
117
112
229
146
83

2007
131
154
285
155
130

Srovnání vývoje demografických procesů v letech 2001 - 2007
Ukazatel/rok
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Živě narození na 1 000 obyvatel
10,1
8,7
9,5
10,8
9,9
9,8
Zemřelí na 1 000 obyvatel
6,1
7,1
7,3
7,2
7,7
6,3

2007
12,3
6,7

Srovnání vývoje demografických procesů letech 2001 - 2007
14
12
10
8
6
4
2
0
2001

2002

2003

2004

2005

živě narození na 1 000 obyvatel

2006

zemřelí na 1 000 obyvatel

Přehled správních činností v letech 2004 - 2007
Vydané doklady
2004
2005
Počet vydaných cestovních pasů
5 193
5 449
z toho bez strojově čitelných údajů
486
410
Počet vydaných cestovních průkazů
2
6
Počet provedených změn v cestovním pasu
263
199
Počet vydaných občanských průkazů
6 123
9 168
z toho prvních občanských průkazů
633
609

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

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

2006
5 338
335
1
308
6 605
613

2007
2 456
341
0
0
7 089
518

2004
474,0
33,4
1 232,4

2005
630,0
60,2
1 227,1

2006
521,0
45,1
1 267,2

2007
283
37,2
1 235,0

2004

2005

2006

2007

27
0
6
77
48

20

2007

22
0
1
108
93

16
0
5
72
111

4
0
8
102
171

Matriční činnosti
Zápis v matričních knihách:

Přehled matriční činnosti v letech 2004 - 2007
2004
narození
1
manželství
84
úmrtí
131

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
Počet ověřených výstupů z IS
Správní poplatky (v tisících Kč)
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2005

2006

2007

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

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

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

0
77
114
8
2
1
6
3
54
76
10
9
7
3
63
1 971
164
0

7

4

4

3

10 031

10 795

11 180

378,0

452,0

467,3

11 005
564
492,2

SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2007
I. oblast plnění příjmů (zdrojů) a výdajů (plateb, rezerv) rozpočtu
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 úhrnný objem se ve srovnání s r. 2006 meziročně zvýšil o cca 7,4 % (o 13 359,7
tis. Kč) z 180 510,5 tis. Kč na 193 870,2 tis. Kč. Daňové výnosy obce, které v letech 2002 - 2005 dosahovaly
v průměru cca 8 % ročního přírůstku, se tak po meziročním poklesu v roce 2006 (0,8 %) opět zvýšily. Růst
daňových výnosů byl v roce 2007 příznivě ovlivněn stávajícím tempem hospodářského růstu s tím, že budoucí
vývoj v oblasti daňových výnosů bude ovlivněn dopadem reformy veřejných financí, udržením tempa
hospodářského
růstu
a případnou
další
změnou
zákona
o rozpočtovém
určení
daní.
K meziročnímu 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 2007 tak bylo dosaženo nejnižšího inkasa této daně od 1. 1. 2001, kdy nabyl
účinnosti nový zákon o rozpočtovém určení daní.
Tabulka vývoje výnosů daně z příjmů fyzických podle vnitřní struktury inkasa daně (tis. Kč)

Rok
2003
2004
2005
2006
2007

Sdílená část daně se
státním rozpočtem
(tj. podíl na 20,59 %)
4 412,9
5 095,7
5 199,6
3 642,3
3 285,2

Část daně inkasovaná
podle trvalého bydliště
fyzické osoby
6 666,0
11 007,7
8 729,9
2 988,7
2 342,2

Celkem
11 078,9
16 103,4
13 929,5
6 631,0
5 627,4

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 celkovém inkasu daňových příjmů se nejvíce podílela daň z přidané hodnoty ve výši 77 720,9 tis. Kč, daň
z příjmů právnických osob ve výši 51 309 tis. Kč a daň fyzických osob ze závislé činnosti ve výši 44 506,7 tis. Kč
(viz tabulka č. 1).
Tabulka č. 1 - Analýza daňových výnosů v roce 2007 (v tis. Kč) - měsíční

Leden 07
Únor 07
Březen 07
Duben 07
Květen 07
Červen 07

Daň z
příjmů
fyzických
osob
ze závislé
činnosti
4 737,4
3 371,1
3 060,9
2 922,5
3 298,1
4 280,9

Daň z
příjmů
fyzických
osob
z přiznání
(svč…)
789,1
103,6
830,0
1 347,0
6,2
2,2

Daň z
příjmů
právnických
osob
4 066,7
468,6
4 957,3
5 566,0
126,6
8 700,5
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Daň z
příjmů fyz.
Daň z
Osob
přidané
z kapit.
hodnoty
Výnosů
241,9
231,4
177,9
190,2
195,4
256,4

5 860,0
11 827,5
1 033,3
5 801,7
10 756,4
3 002,8

Daň z
nemovitostí

18,7
28,8
0,9
2,8
110,0
6 455,0

Celkem

15 713,8
16 031,0
10 060,3
15 830,2
14 492,7
22 697,8

Červenec
07
Srpen 07
Září 07
Říjen 07
Listopad 07
Prosinec 07
Celkem

3 555,7

6,0

13 495,5

254,2

5 812,6

4 334,8
2191
3 813,6
4 181,6
4 759,1
44 506,7

5,1
176,5
511,5
230,5
1 619,7
5 627,4

0
1 848,0
7 466,9
862,1
3 750,8
51 309,0

295,1
233,9
232,1
285,8
231,5
2 825,8

10 926,3
1 838,1
5 611,2
11 504
3 747,0
77 720,9

251,6

23 375,6

263,3 15 824,6
6 411,6
124,1
9,5 17 644,8
9,1 17 073,1
4 606,6 18 714,7
11 880,4 193 870,2

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 představují rozhodující a opakující se zdroj financování výdajů
rozpočtu města. Vzhledem k tomu, že byly přijaty legislativní změny ve smyslu snížení přímých daní (daně
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, přiznání, daně z příjmů právnických osob) - lze očekávat výrazný vliv
těchto změn na zdroje rozpočtu města. Z důvodu omezení možných negativních dopadů přijatých změn do
daňových příjmů obcí pro rok 2008 byla již v závěru roku 2007 přijata novela zákona o rozpočtovém určení daní
a to zejména ve smyslu zvýšení procentního podílu obcí na sdílených daních se státním rozpočtem a to
z hodnoty 20,59 % na 21,4 %. Další změny se připravují pro rok 2009, protože rozhodující dopady legislativních
změn se projeví až od roku 2009.
Dotace (ze stát. rozpočtu, rozpočtu kraje apod.) se na zdrojích rozpočtu podílejí ve výši cca 149 333,8 tis. Kč
(zahrnují i převod z odpisů majetku v bytové oblasti a převod výsledku hospodaření z vedlejší hospodářské
činnosti v úhrnné výši 14 122,7 tis. Kč).
Přehled dotací je součástí samostatné přílohy (viz tabulka č. 2).
Tabulka č. 2 - Poskytnuté dotace městu Kopřivnice v roce 2007
Položka
dle RS
4112
4112

4111
4111

4111

4111

4116
4116

Název dotačního titulu
Dotace SR - souhrnný finanční
vztah ke státnímu rozpočtu
Příspěvek SR na výkon
st.správy v obcích
s rozšířenou působností
Mezisoučet za položku 4112
Dotace SR - financování
výdajů v souvislosti s výkonem
sociálně - právní ochrany dětí
Dotace SR - prevence
kriminality - Partnerství 2007
Dotace SR - úhrada výdajů
v souvislosti s výkonem
působnosti v oblasti sociálních
služeb
Dotace SR - účel.neinvestiční
dotace - CzechPOINT
Mezisoučet za položku 4111
Dotace SR - dávky sociální
péče, dávky pomoci v hmotné
nouzi …
Dotace SR - činnost
odborného lesního hospodáře

4116

Dotace SR - účelová
neinvestiční

4116

Dotace SR - aktivní politika

Výše
dotace

Účel

Dotace na školství (v závislosti na
počtu žáků)
Na úhradu zvýšených nákladů
28 242,2 spojených s výkonem státní správy
v obcí s rozšíř. Působností
32 176,3
Kompenzuje osobní a věcné náklady
3 400,1 u pracovníků OSV, kteří zajišťují výkon
agendy sociálně-právní ochrany dětí
Informační kampaň STOPKRIMI, Klub
271,0
Kamarád
3 934,1

Kompenzuje osobní a věcné náklady
830,9 u pracovníků OSV, kteří zajišťují výkon
agendy v oblasti sociálních služeb
50,0

Příspěvek na zabezpečení provozu
kontaktního místa - CzechPOINT

3 934,1
28 242,2
32 176,3
1 686,1
265,7

830,9

50,0
2 832,7

4 552,0
78 678,1

Čerpáno
k 31. 12. 2007

Sociální dávky vyplácené odborem
svaz

290,9 Činnost odborného lesního hospodáře
Částečná úhrada nákladů na posouzení
120,0 vlivů strateg. Plánu kopřivnice na
životní prostředí
114,5 Dotace Úřadu práce na aktivní politiku
23

75 332,6
290,9
120,0
114,5

zaměstnanosti

4116

4116
4116

4216

4216

4216

4211

4122

4122
4122
4122
4122

4222
4222

4121

Dotace SR - na reralizaci
projektu " Šuplíky 2007 "
Dotace SR - výsadba
melioračních a zpevňujících
dřevin
Dotace SR - program péče
o krajinu
Mezisoučet za položku 4116
Dotace SR - rozšíření
kamerového systému
o mobilní kamer.systém
Dotace SR - knihovnický
software
Dotace SR - rekonstrukce
informačně - orientačního
systému
Mezisoučet za položku 4216
Dotace SR - dostavba
tělocvičny v Lubině
Mezisoučet za položku 4211
Mezisoučet dotace ze SR
Dotace MSK - komunitní
plánování sociálních služeb
Dotace MSK - na činnost
jednotky sboru
dobrovol.hasičů
Dotace MSK pro Dům dětí
a mládeže
Dotace MSK - na činnost
jednotky sboru
dobrovol.hasičů
Dotace MSK - hospodaření
v lesích
Mezisoučet za položku 4122
Dotace MSK - pro dům dětí
a mládeže
Dotace MSK - odkanalizování
místní části Lubina
Mezisoučet za položku 4222
Mezisoučet dotace z MSK
Platba za žáky od cizích obcí
a ostatní platby

4221

Dotace od města Nový Jičín

4221

Příspěvky obcí

4132

Převod z depozitního účtu

zaměstnanosti (určena pro Kulturní
dům Kopřivnice, p. o.)
Dotace určena pro Kulturní dům
10,0 Kopřivnice, p. o. (literární soutěž 3.ročník)
Dotace SR na částečnou úhradu
10,1 zvýšených nákladů na výsadbu
melioračních a zpevňujících dřevin
108,4 Péče o krajinu

Rozšíření kamerového systému
o mobilní kamerový systém

Přechod z knihovnického systému
141,0 Lanius na knihovnický systém Clavius
(určeno pro KDK, p. o.)
Rekonstrukce informačně-orientačního
402,0 systému miniregionu Kopřivnice,
Štramberku, Hukvald a Příboru
943,0
Určeno na úradu výdajů v souvislosti
15 883,0
s dostavbou tělocvičny v Lubině
15 883,0
132 886,3
Komunitní plánování sociálních služeb
245,0 (zařazeno pod odborem sociálních
věcí)
64,0
2,8

10,1
108,4
75 986,5

79 332,0
400,0

10,0

Na mzdové výdaje a zákonné pojištění
kat. JPO II - pracovní pohotovost
Navýšení příspěvku na provoz pro
DDM, p. o.

400,0

141,0

402,0
943,0
15 883,0
15 883,0
127 821,5
210,0

64,0
2,8

80,8

Na výdaje spojené s činností SDH (dle
smlouvy)

80,8

75,1

Dotace na hospodaření v lesích
(obnova a výchova lesních porostů)

75,1
432,7

467,7
Investiční dotace určena pro dům dětí
a mládeže
Odkanalizování místní části Lubina 180,0 aglomerace Kopřivnice (příprava
projektové dokumentace)
181,6
649,3
Platba za žáky z cizích obcí, kteří
203,6
navštěvují kopřivnické školy
Na nákup a instalaci bud v útulku pro
100,0
psy
Příspěvek obcí na spoluúčast akce
107,7 "Rekonstrukce tabulí Lašské brány
Beskyd"
Převod finančních prostředků
1 264,2 z depozit.účtu, které nebyly použity na
výplatu mezd za 12/2006
1,6
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1,6
180,0
181,6
614,3
203,6
100,0
107,7

4131

Převod odpisů z bytového hospodářství
14 122,7 a převody části výsledku hospodaření
do rozpočtu
149 333,8

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

Převody mezi vlastními účty

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
28 151,4 tis. Kč (v porovnání s rokem 2006, kdy byly inkasovány ve výši 24 822 tis. Kč, došlo k jejich nárůstu
o cca 13,4 %).
• Výnos místního poplatku ze psů ve výši cca 583,2 tis. Kč se zvýšil o cca 11,5 % ve srovnání s rokem 2006,
kdy byl inkasován ve výši 522,9 tis. Kč.
• Zvýšení lze zaznamenat i u výnosu místního poplatku z veřejného prostranství, kde celkový výnos dosáhl
výše cca 435,3 tis. Kč.
tis. Kč
1999
732,3
•

•
•
•
•
•

2001
668

2002
636

2003
504,8

2004
638

2005
283,3

2006
333,5

2007
435,3

Výnos správního poplatku z výkonu státní správy na úseku obecního živnostenského úřadu se ve srovnání
s rokem 2006 zvýšil o cca 117,7 tis. Kč na hodnotu 729,7 tis. Kč.
tis. Kč
1999
500

•

2000
872,9

2000
424

2001
355

2002
373,6

2003
842

2004
804,2

2005
649,4

2006
611,9

2007
729,6

Významnou položku v rámci poplatků představuje místní a správní poplatek za výherní hrací přístroje
v celkové výši cca 6 051,9 tis. Kč - zaznamenal zvýšení o 11,6 % ve srovnání s rokem 2006, kdy byl
inkasován ve výši 5 422,6 tis. Kč. Výtěžek z provozu výherních hracích přístrojů dosáhl částky 1 774,4 tis. Kč
a ve srovnání s rokem 2006, kdy dosáhl částky 1 793,6 tis. Kč, zaznamenal mírné snížení o cca o 1 %.
Poplatek za komunální odpad byl inkasován ve výši cca 11 089,5 tis. Kč - došlo ke zvýšení o cca 15,7 % ve
srovnání s rokem 2006, kdy byl inkasován ve výši cca 9 586,9 tis. Kč.
Správní poplatky na úseku odboru dopravy a silničního hospodářství dosáhly výše cca 5 105,2 tis. Kč
a celkový výnos tak zaznamenal zvýšení o 26,7 % ve srovnání s rokem 2006, kdy bylo dosaženo částky ve
výši cca 4 027,7 tis. Kč.
Za správní poplatky na úseku životního prostředí vč. poplatků za znečišťování životního prostředí a odvodů
za odnětí půdy - byla inkasována částka cca 533 tis. Kč, což znamená mírné zvýšení o cca 3,3 % ve
srovnání s částkou inkasovanou v roce 2006 ve výši cca 515,7 tis. Kč.
Za správní poplatky na úseku matriky byla inkasována v roce 2006 částka cca 1 727,4 tis. Kč, která
zaznamenala ve srovnání s rokem 2006, kdy bylo inkasováno cca 1 735,5 tis. Kč, mírné snížení o 0,5 %.
Poplatky na úseku stavebního úřadu dosáhly výše cca 114,9 tis. Kč (v roce 2006 = 262,8 tis. Kč), poplatky
na úseku sociálních věcí ve výši 6 tis. Kč a ostatní poplatky na úseku odboru financí 0,8 tis. Kč.

Vlastní (nedaňové) příjmy města ve výši cca 16 488,3 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, převod z depozitního účtu apod.
Úvěr (půjčka) byl do zdrojů rozpočtu v roce 2007 zapojen ve výši 11 793,5 tis. Kč.
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Kapitálové příjmy dosáhly výše cca 11 607,7 tis. Kč (byly ovlivněny zejména příjmy z prodejů bytů, nebytových
prostor, pozemků) a ve srovnání s rokem 2006, kdy bylo dosaženo výše cca 28357 tis. Kč, došlo k poklesu
o 60 %.
tis. Kč
2000
9 073

2001
41 246

2002
17 736

2003
19 458,7

2004
7 258,3

2005
57 936,3

2006
28 357

2007
11 607,7

Současně byl do zdrojů rozpočtu města zapojen zůstatek finančních prostředků z r. 2006 ve výši cca 89 094,2 tis.
Kč. Dále je příjmem rozpočtu obce daň z příjmů právnických osob za obce ve výši 8 957,3 tis. Kč a ostatní daně
jinde nezahrnuté ve výši cca 12 tis. Kč. Do zdrojů fondu oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF) byla
převedena částka 10 950 tis. Kč, do sociálního fondu 2 070 tis. Kč a do fondu rozvoje a rezerv 300 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 ap - dosáhly hodnoty cca
333 443,7 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2006 se mírně snížily o cca 4 839,7 tis. Kč (cca o 1,4 %). Již při
schvalování rozpočtu na rok 2007 nebyla část projednávaných výdajů provozního charakteru zařazena do
rozpočtu a převedena „pod čáru“ - jejich zařazení bylo podmíněno dodatečnými zdroji z prodeje majetku,
který se v průběhu roku 2007 nerealizoval a k zařazení akcí do rozpočtu nedošlo. Současně se v roce 2007
ve srovnání s rokem 2006 snížila částka převáděná do FOMBF o cca 8 363 tis. Kč (výše částky je odvozena
z příjmů z prodeje bytů a je dána pravidly pro tvorbu Fondu oprav a modernizace bytového fondu), došlo ke
snížení normativních výdajů OSM vč. výdajů z titulu mandátní smlouvy vůči firmě SLUMEKO, s. r. o., v úhrnu
o cca 4 000 tis. Kč a i výdajů odboru financí v souvislosti s finančním vypořádáním o cca 1 500 tis. Kč.
• Investiční (kapitálové) výdaje dosáhly výše 59 340,7 tis. Kč (v roce 2006 ve výši 122 261,8 tis. Kč) jsou
reprezentovány zejména výdaji na přípravu nebytových prostor pro Českou poštu, dostavbu tělocvičny
v Lubině (částečně kryto dotací ze státního rozpočtu), výstavbou chodníku ve Vlčovicích, vybudováním
dětského hřiště apod. Tyto výdaje jsou zejména soustředěny v rozpočtu odboru správy majetku.
• Dluhová služba dosáhla výše 32 265,6 tis. Kč (tj. výdaje na splátky úvěru a půjček vč. úroků) a ve srovnání
s rokem 2006 se zvýšila o cca 12 557,6 tis. Kč (z částky 19 708 tis. Kč).
• Současně byl z rozpočtu města proveden převod do FOMBF ve výši 10 950 tis. Kč, do sociálního fondu ve
výši 2 070 tis. Kč a do fondu rozvoje a rezerv ve výši 300 tis. Kč.
• Celková zadluženost města (nesplacený zůstatek úvěrů a půjčky) byla k 31. 12. 2007 ve výši 53 223,4 tis. Kč
a ve srovnání s rokem 2006 se snížila o 25 503,3 tis. Kč.
tis. Kč
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
107 155 90 152,4 83 195,8
55 414,7
35 876,2 52 637,5 49 034,7 78 726,7 53223,4

Závěr
Jak vyplývá ze zpracovaných účetních výkazů, dosáhly příjmy dle rozpočtové skladby po konsolidaci
(tj. vyloučení vnitřních převodů mezi účty města, čerpání úvěru a zapojení zdrojů z minulých let) úrovně
408 420,8 tis. Kč. Výdaje dle rozpočtové skladby po konsolidaci (tj. bez splácení cizích zdrojů - úvěrů a rezerv)
byly uskutečněny ve výši 392 784,4 tis. Kč.
Ve smyslu rozpočtové skladby a Výkazu o plnění rozpočtů obcí k 31. 12. 2007 skončilo hospodaření města
v běžném roce 2007 přebytkem ve výši 15 636,5 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 pro rok 2007 rozpočtován schodek ve výši 24 656,3 tis. Kč je kladný finanční rozdíl mezi
rozpočtovaným a skutečným saldem příjmů a výdajů vyčíslen ve výši 40 292,8 tis. Kč (uvedená částka je dána
zejména nečerpáním celkových rozpočtovaných výdajů v úhrnné výši cca 34 789,7 tis. Kč a překročením
rozpočtovaných příjmů o 5 503 tis. Kč - za podmínky analytického zohlednění rozpočtované, ale neinkasované
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dotace v oblasti sociálních dávek dle rozhodnutí, které jsme obdrželi až v lednu 2008). 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 40 292,8 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 8 500 tis. Kč apod.) a při zohlednění
nečerpaných úvěrových zdrojů ve výši 2 923,4 tis. Kč tvoří úhrnný zůstatek finančních prostředků města na
účtech města v souhrnné výši cca 86 403,3 tis. Kč (pozn. zůstatek byl opět zapojen do zdrojů rozpočtu na rok
2008 a částečně je vázán prostřednictvím rozpočtových rezerv).

Výsledek hospodaření města za rok 2007 byl tak ovlivněn:
Na straně výdajů rozpočtu (viz souhrnná tabulka k čerpání výdajů).
Čerpání schválených rozpočtových výdajů bylo o 34 789,7 tis. Kč nižší než předpokládal upravený rozpočet pro
rok 2006 - v tom např.:
• odbor správy majetku - nižší čerpání o cca 19 416 tis. Kč s tím, že některé akce přecházejí do roku
2008,
• odbor sociálních věcí a zdravotnictví - nebyla vyčerpána dotace na sociální dávky ve výši 3 345,5 tis. Kč
(vratka pří finančním vypořádání),
• odbor informatiky a vnitřní správy - nižší čerpání o cca 1 305,5 tis. Kč.
Uvedená skutečnost tak umožnila do zdrojů rozpočtu 2008 zapojit vyšší částku než se původně přepokládalo
s tím, že do rozpočtu města 2008 přecházejí některé neuskutečněné výdaje z roku 2007 (nad rámec vytvořených
rezerv).
Tabulka č. 3 - analýza peněžního toku města v roce 2007.
Měsíční
Měsíc
Zdroje
Platby
Saldo
převod z r.2006
89 094,2
1 - 2/2007
80 919,7
63 983,0
16 936,7
3/2007
28 497,5
29 989,3
-1 491,8
4/2007
31 498,8
27 817,4
3 681,4
5/2007
24 204,0
28 516,5
-4 312,5
6/2007
37 719,5
25 559,2
12 160,3
7/2007
40 313,0
41 094,1
-781,1
8/2007
24 764,1
29 337,1
-4 573,0
9/2007
18 745,8
33 613,5 -14 867,7
10/2007
49 987,1
43 119,9
6 867,2
11/2007
35 823,0
41 294,7
-5 471,7
12/2007
47 741,8
58 580,3 -10 838,5
509 308,5 422 905,0
-2 690,7
Komentář :
- Rekapitulace zůstatku
k 1. 1. 2007

- Rekapitulace zůstatku
k 31. 12. 2007

Měsíc
1 - 2/2007
3/2007
4/2007
5/2007
6/2007
7/2007
8/2007
9/2007
10/2007
11/2007
12/2007

Zdroje

Kumulovaně
Platby

170 013,9
198 511,4
230 010,2
254 214,2
291 933,7
332 246,7
357 010,8
375 756,6
425 743,7
461 566,7
509 308,5

77 128,1
5 808,6
172,9
242,1
5 742,5
89 094,2

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

79 911,2
5 587,6
135,9
430,1
338,8
86403,6

(základní běžný účet)
(devizový účet)
(sociální fond)
(fond rozvoje a rezerv)
(fond oprav a modernizace bytového fondu)
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63 983,0
93 972,3
121 789,7
150 306,2
175 865,4
216 959,5
246 296,6
279 910,1
323 030,0
364 324,7
422 905,0

Saldo
106 030,9
104 539,1
108 220,5
103 908,0
116 068,3
115 287,2
110 714,2
95 846,5
102 713,7
97 242,0
86 403,5

Peněžní tok v r. 2007 ( měsíční )
100 000,0

tis.Kč

80 000,0
60 000,0
40 000,0
20 000,0
0,0
převod z
r.2006

1-2/2007

3/2007

4/2007

5/2007

6/2007

7/2007

8/2007

9/2007

10/2007

11/2007

12/2007

období
zdroje

platby

Peněžní tok v r.2007 (kumulovaně)
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
1-2/2007

3/2007

4/2007

5/2007

6/2007

7/2007

8/2007

9/2007

10/2007

11/2007

12/2007

období
zdroje

platby

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 2006 došlo ke
zvýšení vykázaného výsledku hospodaření o 5 142,6 tis. Kč. Celkové zvýšení je dáno zvýšením výsledku
hospodaření za oblast bytového, nebytového hospodářství (REKAZ) o cca 1 470,4 a za oblast sledovanou
z úrovně MÚ o 3 672,2 tis. Kč (zejména vlivem zvýšení výnosů za nájem nebytových prostor např. od České
pošty, s. p.)
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Druh hospodářské činnosti

Výnosy

Náklady

tis. Kč
Saldo
(+ zisk,
- ztráta)
+ 4 230,4

Oblast bytového,nebytového hospodářství (REKAZ)
28 808,5
24 578,1
mezisoučet za hospodářskou činnost zajišťovanou z úrovně
28 808,5
24 578,1
+ 4 230,4
REKAZU
Oblast nájmů nebytových prostor, pozemků a ostatních nájmů
13 779,5
3 084,4
+ 10 695,1
a výnosů z úrovně odboru správy majetku
Kopřivnické noviny
541,5
2 007
- 1 465,5
Lesní hospodářství
1 965,7
1 325,2
+ 640,5
Pult centrální ochrany
422,3
376,9
+ 45,4
Prodej dřeva (zeleň), nájem kompostárny
67,8
0
+ 67,8
OB Vlčovice, OB Mniší,nájem
537,0
0
+ 537,0
movitých.věcí v KDK, reklama
Režijní náklady spojené s výkonem hospodářské činnosti
689,1
4 462,1
*)
(vč. daně) a ostatní výnosy
Mezisoučet za hospodářskou činnost zajišťovanou přímo
18 002,9
11 255,6
6 747,3
z úrovně odborů města (resp. MP)
CELKEM
46 811,4
35 833,7
+10 977,7
*) 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 soc. věcí a zdravotnictví v r. 2007 podstatně ovlivnily zásadní legislativní změny v oblasti sociální,
které pro obce s rozšířenou působností přinesly zejména:
• zavedení zcela nových agend - v souvislosti s rozhodováním o příspěvku na péči (administrativně i v terénní
sociální práci) - v souvislosti s účinností zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.,
• radikální změnu v posuzování sociální potřebnosti občana - s účinností zákona o pomoci hmotné nouzi č.
111/2006 Sb. a zákona o životním a existenčním minimu č. 110/2006 Sb.,
• zavedení nového programového vybavení OKslužby a OKnouze, na němž jsou obě uvedené agendy
zpracovávány v jednotném celostátním systému.
Nejen uvedené legislativní změny a s tím související personální opatření, změna struktury odboru apod., ale také
nárůst žadatelů o novou sociální dávku - příspěvek na péči měly podstatný vliv opět na nárůst činností OSVZ
v průběhu r. 2007.

Oddělení péče o občany se zdravotním postižením
Na tomto oddělení je zpracovávána kromě stávajících činností nová agenda - příspěvek na péči. Z České správy
sociálního zabezpečení v Praze bylo elektronickou cestou předáno k výplatám příspěvku na péči celkem 745
případů - občanům, kteří do 31. 12. 2006 pobírali ke svému starobnímu či invalidnímu důchodu zvýšení důchodu
pro bezmocnost. Kromě těchto „překlopených“ uživatelů příspěvku na péči požádali zejména v průběhu 1. čtvrtletí
r. 2007 o tento nový příspěvek další žadatelé - za uvedené období jich bylo téměř 400. Další měsíce roku již byly
z pohledu počtu nových žádostí méně intenzivní - měsíčně cca 60 - 70 nových žádostí (včetně žádostí stávajících
uživatelů příspěvku o zvýšení stupně závislosti na péči jiné osoby).
Přehled o vyplacených finančních prostředcích zdravotně postiženým občanům v r. 2007 (správní obvod obce
s rozšířenou působností) - uvedeno v tis. Kč:
Druh sociální dávky
Příspěvek na péči
Příspěvek při péči o osobu blízkou
Příspěvek na provoz mot. vozidla
Příspěvek na individuální dopravu
Příspěvek na zakoupení, opravu
a úpravu motorového vozidla
Příspěvek na úpravu bytu
Příspěvek na opatření zvl. pomůcek
Příspěvek nevid. osobám na vod. psa
Příspěvek na zvýšené živ. náklady
(ORTO, komp. pomůcky)
Příspěvek na zvýš. náklady bezbariérový byt

Čerpání fin.
prostředků v r. 2007
51 521
63
5 853
162

Počet klientů
v r. 2007
970
7
823
26

1 500

20

157
949
9

5
42
1

1 807

901

24

5

Poznámka - změny
Nová dávka od 1. 1. 2007
Doplatky za r. 2006

Zrušen k 1. 1. 2008

Oddělení dávkové
Také činnost tohoto oddělení se v loňském roce výrazně změnila. V prvních 4 měsících roku 2007 byly dávky
soc. péče vypláceny ve dvou systémech - do 30. 4. 2007 dobíhaly výplaty dávek dle zákona o soc. potřebnosti (č.
482/1991 Sb.) a zároveň se nové žádosti zpracovávaly v systému dle zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné
nouzi. Souběžně probíhalo postupné přehodnocování vyplácených dávek dle tohoto zákona.
Během roku došlo k podstatnému snížení počtu žadatelů o tyto dávky a současní poživatelé dávek v hmotné
nouzi jsou motivováni k maximálnímu zkrácení doby, kdy jsou na těchto dávkách závislí. Důraz je kladen na
sociální práci s klientem, jeho motivaci a pomoc při řešení jeho nepříznivé soc. situace a na preventivní činnost,
která má zabránit sociálnímu vyloučení klienta.
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Přehled o vyplacených finančních prostředcích dle shora uvedených zákonů v r. 2007:
Druh dávky
Dávky dle zákona č. 482/91 Sb. o soc.
potřebnosti (do 30. 4. 2007)
Příspěvek na živobytí (dle zák.
111/2006 Sb. o hmotné nouzi (HN)
Doplatek na bydlení (HN)
Mimořádná okamžitá pomoc (HN)
Dávky HN celkem

Čerpání fin. prostředků v r. 2007
(údaje v tis. Kč)
4 453
(čerpány pouze do 30. 4. 2008)

Počet žádostí (klientů)
v r. 2007
705

6 630

495

1 947
282
8 859

441
108
1 044

Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)
Statistické údaje k výkonu státní správy na úseku sociálně právní ochrany dětí (výkon SPO obce s rozšířenou
působností)
Statistický údaj úkonů v SPO
Evidovaný počet případů rodin s dětmi k 31. 12. 2007
Z toho nově zaevidované případy během r. 2003
V r. 2007 bylo umístěno na základě rozhodnutí soudu:
do ústavní výchovy
do péče budoucích osvojitelů, pěstounů
do péče jiných občanů než rodičů
Počet dětí umístěných v ústavní a ochranné výchově
Počet návštěv sociálních pracovníků u dětí v ústavní péči
Počet návštěv soc. pracovníků ve věznicích
Návštěvy rodičů dětí s nařízenou ústavní (ochrannou) výchovou
Návštěvy soc. pracovníků v jiných zařízeních
Nad výchovou dětí je stanoven dohled soudem + obcí
Počet soudních jednání, kde děti zastupovali soc. pracovníci
Počet jiných jednání - osobní zástup nezl. dítěte soc. pracovníkem
Počet návštěv soc. pracovníků v rodinách s dětmi
Podněty na zahájení tr. stíhání pro tr. čin ohrožování mravní výchovy mládeže
Projednání poruchového chování chování dětí na OSPOD s rodiči (alkohol - drobné
krádeže - neoml. absence - intoxikace jinou látkou)
Počet žádostí o náhr. rodinnou péči (osvojení, pěst. péče) v r. 2007
Počet nevyřízených žádostí o návrh. rodinnou péči celkem

počet
2 630
189
6
0
5
18
54
3
36
27
87 + 14
121
52
713
4
41 - 14 - 17 - 4
6
15

V oblasti sociálně právní ochrany dětí zaznamenalo OSPOD nárůst počtu dětí, ohrožených negativními vlivy
nejen z vnějšího prostředí, ale i ve vlastních rodinách. Nejčastěji docházelo k výskytu:
•
•
•
•
•

nadměrného požívání alkoholu rodiči (zanedbávání péče o děti, nespolupráce se školami, nárůst
neomluvené absence dětí - umožnění zahálčivého způsobu života, trestná činnost dětí a mládeže.),
trestné činy, ohrožující život, zdraví a lidskou důstojnost, mravní vývoj, příp. jmění dítěte,
zvýšený počet dětí, které experimentují, popř. zneužívají návykové látky (pomoc v těchto případech
vyhledávají samotní rodiče),
nárůst případů, kdy je ohrožen psychický vývoj dětí narušenou komunikací v rodině (neschopnost rodičů řešit
své problémy bez zásahu institucí, neochota přijmout řešení problému dohodou, vědomé protahování
řešeného problému, zneužívání dětí k vyřizování účtů v partnerských vztazích),
zvýšený počet případů, kdy dochází ke změnám v úpravě práv a povinností k nezl. dětem - změna
výchovného prostředí (mezi rodiči, svěření dětí do péče jiné osoby než rodiče).
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V oblasti samosprávných činností zajišťuje odbor SVZ
V péči o staré a zdravotně postižené občany:
Kluby důchodců:
Městský klub důchodců (sídlo Kopřivnice, Štefánikova 1074)
Klub důchodců Vlčovice - Mniší (sídlo Kulturní dům Kopřivnice)
Asociace zdravotně postižených - smíšená organizace Kopřivnice ( občanské sdružení, jehož činnost město
podporuje finančně a možností využívat bezplatně prostory Klubu důchodců k vlastní činnosti)
Město Kopřivnice v r. 2007 podpořilo činnost klubů důchodců (mimo provozní náklady) částkou 63,3 tis. Kč

Zařízení soc. služeb na území města Kopřivnice
Město Kopřivnice je zřizovatelem Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvkové organizace
Sídlo: Česká 320, Kopřivnice
Ředitel organizace: Ing. Eva Mündleinová (od 5. 2. 2007)
Středisko soc. služeb města Kopřivnice spravuje:
domy s pečovatelskou službou
DPS na České 320 - 100 bytových jednotek
lůžek pro krátkodobé umístění občanů - domovinky (poskytovány odlehčovací služby)
DPS na Masarykově náměstí - 27 bytových jednotek
V tomto objektu je poskytována pečovatelská služba a domácí ošetřovatelská péče - další služby jsou
poskytovány prostřednictvím DPS na ul. České
Středisku soc. služeb města Kopřivnice byla v r. 2007 udělena registrace na Krajském úřadu Moravskoslezského
kraje na zákl. zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách u těchto sociálních služeb:
•
•
•
•
•

Pečovatelská služba (vykonávána v domech s pečovatelskou službou i v terénu - v domácnostech
občanů města Kopřivnice a místních částí)
Odlehčovací služby (časově omezená pobytová soc. služba - 14 lůžek v DPS č. p. 320)
Azylový dům pro muže a ženy (Kopřivnice, Horní 1114 - kapacita 20 lůžek)
Noclehárna (Kopřivnice, Horní 1114 - 10 lůžek)
Denní stacionář (Denní stacionář Kopretina Vlčovice - kapacita 20 míst, cílová skupina: osoby
s mentálním postižením, příp. kombinovaným zdrav. postižením)

Pečovatelská služba byla v r. 2007 poskytnuta celkem 212 občanům města.
Odlehčovací služby byly poskytnuty 37 občanům města (požadavky však převyšují nabídku)
Zvyšuje se počet občanů, u nichž je poskytována celodenní péče (v bytech i domovinkách na DPS Česká 320)
Pro příští období proto bylo schváleno rozšíření ubytovacích kapacit pro občany, jímž jsou poskytovány
odlehčovací služby (bezbariérová úprava 2 garsoniér - vytvoření 4 lůžek pro tento typ sociální služby)
Azylový dům pro muže a ženy
Sídlo Kopřivnice, Horní 1114
Vedoucí AD - p. Anežka Fabiánová
Kapacita zařízení je 20 osob - pro 16 mužů a 4 ženy
V r. 2007 využilo ubytovacích služeb celkem 32 mužů a 5 žen
Služby noclehárny na Horní ul. 1114 byly poskytnuty 28 mužům
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Denní stacionář Kopretina
Sídlo: Kopřivnice - Vlčovice 76
Vedoucí zařízení: p. Monika Petrová
Kapacita: 20 osob
Cílová skupina: dospělí občané s mentálním postižením, příp. přidruženým kombinovaným postižením
V průběhu roku 2007 navštěvovalo toto denní centrum 18 uživatelů těchto služeb.
Aktivity Kopretiny: společenské, kulturní, sportovní, rehabilitační zázemí.
Pracovní terapie: dílna tkalcovská, košíkářská, stolařská, ruční práce.
Taneční terapie, hipoterapie, plavání.

Nestátní zařízení soc. služeb ve městě
SALUS, o. p. s. - Domov pro rodiče a děti v nouzi, krizové centrum pro děti a mládež
Sídlo: Kopřivnice, Tyršova 1015
Ředitel zařízení: Mgr. Karel Radiměřský
Poskytuje dočasné ubytování a služby pro rodiče a děti v nouzi, v rámci Domova SALUS jsou k dispozici 3 pokoje
pro řešení krizových situaci - Krizové centrum pro děti a mládež.
Kapacita : 20 míst (z toho 6 míst pro krizové pobyty dětí)
V r. 2007 využilo služeb Domova SALUS celkem 56 osob, z tohoto počtu na Krizovém centru bylo umístěno 6
dětí.
Podpora zařízení ze strany města Kopřivnice v r. 2007: 600 000 Kč
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OBLAST SOCIÁLNÍ PREVENCE ZA ROK 2007
Koordinátor a metodik sociální prevence: Blanka Mikundová

Plánování sociálních služeb v roce 2007
Posláním plánování sociálních služeb je zajišťování dostupnosti sociálních služeb. Prakticky se jedná o zjišťování
stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto
dvou základních parametrů (dostupnosti, potřebnosti) a v souladu s množstvím finančních prostředků, které obec
na sociální služby vynakládá, vznikne v procesu vzájemných konzultací komunitní plán, který bude konsenzem
mezi tím, co je možné, a tím, co bude označeno jako potřebné či prioritní.
Plánováním služeb lze vytvořit systém služeb podle existujících (a předpokládaných) potřeb, v odpovídající
kvalitě a v souladu s místními specifiky.
Prostřednictvím plánování sociálních služeb můžeme vytvořit lepší podmínky pro čerpání financí ze státních
a jiných zdrojů.
Plánování sociálních služeb probíhá formou komunitní plánování, což je metoda, kterou lze otevřeně plánovat
služby v sociální oblasti tak, aby odpovídaly potřebám občanů. Je to otevřený, opakující se proces zjišťování
potřeb a hledání zdrojů a plánování vhodných služeb, a vyhodnocování efektivity i komplexnosti. Plán sociálních
služeb je plánem střednědobým.
Sociálními službami rozumíme činnost nebo soubor činností, jimiž se zajišťuje pomoc a podpora osobám
v nepříznivé sociální situaci, v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu. Rozsah a forma pomoci musí
zachovávat lidskou důstojnost, dbát na dodržování lidských práv a svobod, působit na osoby aktivně, posilovat
a motivovat je k činnostem, které nezhoršují jejich nepříznivou sociální situaci. Pomoc musí vycházet z potřeb
osob, kterým je určena, musí podporovat rozvoj samostatnosti a zabraňovat sociálnímu vyloučení.
Plánování sociálních služeb probíhá na území města Kopřivnice a místních částech (Lubina, Mniší, Vlčovice)
Účastníky mohou být: zadavatelé (subjekty odpovědné za zajišťování služby pro občany), poskytovatelé (fyzické
nebo právnické osoby realizující konkrétní službu), uživatelé (občané využívající službu pro řešení své nepříznivé
situace) a občané.
Komunitní plán sociálních služeb byl schválen v rámci Plánu zdraví.

Cíle plánování sociálních služeb
1. Cílem plánování je rozvinout sociální služby v Kopřivnici prostřednictvím Plánu sociálních služeb.
2. Vytvořit kvalitní systém sociálních služeb, který bude odpovídat potřebám občanů, bude reagovat na změny
jejich potřeb a bude pro občany dostupný.
3. Umožnit občanům podílet se na rozvoji sociálních služeb.
4. Zajistit efektivní využívání všech finančních prostředků v oblasti sociálních služeb.
5. Vytvořit rovné podmínky pro všechny poskytovatele služeb v sociální oblasti.
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Vysvětlení některých pojmů
Pracovní skupina
Je tvořena uživateli, poskytovateli a zadavateli a dalšími zájemci.
Řeší konkrétní problémy a úkoly, navrhuje priority, podává připomínky.
Skupinu řídí volený vedoucí pracovní skupiny, který pořizuje zápis sám, nebo pověří některého člena skupiny.
Pokud je zřízena funkce koordinátora, zápis pořizuje koordinátor. Vedoucí pracovní skupiny jsou členy řídící
skupiny a předávají informace z řídící skupiny na pracovní skupinu.

Řídící skupina
Řídící skupinu tvoří triáda - jeden zástupce zadavatele, jeden zástupce poskytovatele a jeden zástupce příjemce,
místostarosta pro soc. oblast, vedoucí odboru OSV a vedoucí pracovních skupin.
Řídící skupina je zodpovědná za průběh procesu PSS, činí zásadní rozhodnutí a předkládá Plán sociálních
služeb a zprávy o průběhu Radě města prostřednictvím vedoucího OSVZ.

Složení řídící skupiny roce 2007:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagmar Rysová - místostarosta - vedoucí řídící skupiny,
Jiřina Mikulenková - vedoucí odboru sociálních věcí,
Jiří Klečka - vedoucí pracovní skupiny „Senioři“,
David Monsport - vedoucí pracovní skupiny „Osoby v tíživé životní situaci“,
Mgr. Magdaléna Holubová - vedoucí pracovní „Osoby se zdravotním znevýhodněním a jiným
handicapem“ (od ……. Nahrazena p. Zuzanou Bárovou),
Zuzana Obrátilová - členka triády – uživatelé,
Mgr. Karel Radiměřský - člen triády – poskytovatelé,
Bc. Blanka Mikundova - členka triády – zadavatel.

Koordinátor
Koordinuje činnosti spojené s plánováním, svolává schůzky pracovních skupin, řídící skupiny, zpracovává
výstupy, zapojuje veřejnost, zajišťuje informovanost. Roli koordinátora triáda zajišťovala triáda (triáda =
Mikundová, Radiměřský, Obrátilová).

Stručný přehled aktivit v rámci plánování sociálních služeb v roce 2007
•
•
•

•
•
•
•
•

2007 - RM schválila usnesením č. 222 plán procesu komunitního plánování sociálních služeb v Kopřivnici na
rok 2007.
Seznamovací semináře pro veřejnost a zastupitele.
Vznik tří pracovních skupin:
o „Osoby v tíživé životní situaci“,
o „Osoby se zdravotním znevýhodněním a jiným handicapem“,
o „Senioři“,
o Celkem proběhlo 10 setkání pracovních skupin a 4 setkání řídící skupiny,
o Ttriáda se scházela zpočátku každý týden, od října 1x za 14 dní.
Základní listina plánu sociálních služeb v Kopřivnici byla schválena 11. 12. 2007 v RM (organizační struktura,
jednací řád pracovních skupin).
10. 7. 2007 byl podán projekt s žádostí o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Žádosti bylo vyhověno
koncem září, smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 29. 11. 2007.
Vydány propagační materiály - Mapa sociálních služeb, Kalendáře sociálních služeb.
Vzdělávání pro členy řídící skupiny.
Dotazníku pro seniory - bylo rozdáno 430 dotazníků, vrátilo 172 dotazníků.
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PREVENCE KRIMINALITY
Program Partnerství 2007
V roce 2007 byla Kopřivnice zařazena do programu Partnerství 2007. V rámci tohoto programu prevence
kriminality byly MV ČR předloženy 3 projekty s žádostí o dotaci. Meziresortní komise prevence kriminality
podpořila všechny 3 projekty.
Celkově bylo na projekty Partnerství 2007 vynaloženo 774 391 Kč, přičemž stát projekty financoval částkou
665 727 Kč.
Celkově
Vynaložené
náklady
na projekt

Název projektu
Rozšíření kamerového systému o mobilní kamerový
systém
Rekreačně výchovný tábor víkendy pro děti ze
sociokulturně znevýhodněného prostředí
Informační kampaň „STOP KRIMI“
Celkem

Z toho čerpání
Dotace MV

Příspěvek obce

449 130

400 000

49 130

162 704

131 727

30 977

162 557
774 391

134 000
665 727

28 557
108 664

Rozšíření kamerového systému o mobilní kamerový systém
Byly pořízeny 3 ks standardních mobilních kamer vč. příslušenství, které byly začleněny do stávajícího
městského kamerového dohlížecího systému. K obsluze byli vyškoleni 3 strážníci městské policie a 4 policisté
OO PČR. Zařízení je využíváno na místech nepokrytých stávajícím kamerovým systémem ve spolupráci s P ČR.

Rekreačně výchovný tábor víkendy pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
Celého projektu v rámci aktivit Klubu Kamarád se zúčastnilo celkem 74 dětí.
Rekreačně výchovného tábora v období letních prázdnin se zúčastnilo 35 dětí.
Víkendových pobytů:
září - Ostravice - 19 dětí
listopad - Hájenka - 7 dětí
prosinec - Ostrava - 13 dětí

STOP KRIMI
Byla uspořádána informační kampaň, jejíž součástí bylo pět větších aktivit. Cílem aktivit bylo zvýšit informovat
veřejnosti a poutavou formou informovat o kriminalitě a možné ochraně před ní s důrazem na bezpečné chování
především dětí a seniorů. K tomuto účelu sloužily informační tabule, letáky, audiovizuální technika - natáčení
videoklipů za aktivní účastí mládeže a jejich promítání, informační stánky spojené se soutěží pro děti a mládež,
informace prostřednictvím kabelové televize, Kopřivnických novin a besedy.
Aktivity:
1. Natáčení videoklipů „Jaký bude Tvůj den…“ - duben - květen 2007
Námět na scénář byl připraven ve spolupráci s PPP, pracovištěm v Kopřivnici a členy komise prevence
kriminality. Na natáčení se podílelo dětské zastupitelstvo, pracovníci chirurgické ambulance společnosti
Therápon 98, a. s., pracovníci Záchranné služby Moravskoslezského kraje v Novém Jičíně, Policie ČR a městská
policie, pracovníci Pohřební služby v Kopřivnici . Natáčení zajistila firma MHF, která byla vybrána ve výběrovém
řízení. Videoklipy měly premiéru na diskotéce pro mládež v rámci Dne Dětí.
2. Den prevence pod názvem „Preventění na Den Dětí“ - červen 2007
V rámci Dne Dětí proběhla soutěž pod názvem „Víte, kde a jak pomáháme?“, kde byly stanoviště organizací
pomáhající lidem, mezi které patřily především: hasiči, dětské zastupitelstvo, Klub Kamarád, Renarkon, Salus
a záchranná služba a policie. U jednotlivých stanovišť dostaly děti tři otázky týkající se dané organizace či
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sdružení a za správné odpovědi dostaly razítko do kartičky. Při návštěvě takového stanoviště se také dozvěděly
informace o jednotlivých organizacích a dostali propagační materiály. Soutěže se zúčastnilo cca 230 dětí.
Vyvrcholením celého Dne Dětí byla večerní diskotéka, ve velkém sále kulturního domu, které se zúčastnilo cca
250 dětí. Mnoho dětí si během celodenního klání vysoutěžilo vstup zdarma (74 dětí).
O kulturní program se postarala oblíbená skupina Burnout a jako zlatý hřeb večera vystoupil finalista soutěže
SuperStar Petr Poláček. Celé odpoledne a večer provázel moderátor.
3. Besedy pro seniory - listopad 2007
Uskutečnily se dvě besedy, jedna v rámci Dne seniorů 15. 11. 2007 a druhá v klubu důchodců 29. 11. 2007.
Besed se zúčastnilo cca 40 seniorů. Informace o kriminalitě a ochraně před ní přednášel a na dotazy odpovídal
nprap. Zbyněk Tomšík z Okresního ředitelství PČR v Novém Jičíně. Každý účastník besedy dostal bezpečnostní
řetízek na dveře a propagační materiály. Pokud mě někdol zájem byl mu řetízek přimontován strážníkem
městské policie v dohodnutém čase.
4. Informační cedule „Auto není trezor“
Bylo vyrobeno a na místech vytipovaných PČR nainstalováno 12 informačních cedulí, které upozorňují řidiče na
možné riziko a na to, aby své věci zabezpečili před krádežemi.
5. Zřízení „Schránek důvěry“ pro občany
Bylo nakoupeno 11 schránek. Dosud bylo graficky upraveno a nainstalováno 7 schránek. Schránky jsou umístěny
na městském úřadě, v poliklinice Therápon 98, a. s., v domě s pečovatelskou službou, v Základní umělecké škole
Z. Buriana, v Kulturním domě v Mniší, na potravinách Krmiček v Lubině a na Jednotě ve Vlčovicích. Pravidelné
vybírání schránek zajišťuje městská policie, oznámení jsou řádně zaevidována a řešena.
Účelem schránek je poskytnou občanům, kteří neradi oznamují různé události telefonicky, či osobní návštěvou
úřadů, možnost sdělit různé náměty, návrhy, oznámení, ale i stížnosti či podněty písemnou formou. Do schránky
lze umístit i různé nálezy.

Komise prevence kriminality a protidrogové prevence
Předseda komise prevence kriminality a protidrogové prevence: Pavel Obrátil
V roce 2007 se 11členná komise sešla celkem 4x. Na svých jednáních se komise projednávala celkovou
bezpečnostní situaci ve městě, projekty v rámci programu Partnerství 2007, dotačními programy vyhlášenými
v rámci města, situací v oblasti protidrogové prevence, problematikou požívání alkoholu a kouření dětí a mládeže
na území města Kopřivnice, novou strategiíí Vlády České republiky v oblasti prevence kriminality na léta 2008 2011, návrhem programu prevence kriminality na rok 2008, v rámci kterého navrhuje projekt informační kampaně
pro rodiče

NZDM - Klub Kamarád
Vedoucí Klubu Kamarád: Ivana Fojtů (od 1. 8. 2007 Ivana Bílková), http://kamarad.koprivnice.org/
Klub Kamarád je nízkoprahový klub pro děti a mládež, který byl v roce 2007 zaregistrován jako zařízení
vykonávající sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Posláním klubu je předcházet možnému sociálnímu vyloučení neorganizovaných dětí a neorganizované mládeže
a těch, kteří se mohou setkat se složitou životní situací a svým chováním se dostat do konfliktu s normami
společnosti. Klienti jsou podporováni k pozitivním změnám. Cílem je pomáhat zlepšovat kvalitu života klientů.
V listopadu 20072007 Klub Kamarád oslavil 10. let činnosti.
Provozní doba:
Francouzská - od pondělí do pátku od 13 do 18 hodin.
Pobočka Horní - každé úterý od 13 do 18 hodin
Návštěvnost:
Kumulovaná návštěvnost na ulici Francouzské v období od 2. ledna 2007 do 21. prosince 2007 byla 10 301
klientů, otevřeno bylo 212 dní v roce.
Kumulovaná návštěvnost na ulici Horní byla 391 dětí, otevřeno bylo 35 dnů.
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Evidenci výkonů:
výkon

Počet
38
100
8
4
4
0
1
0
23
3
14 - 18 dětí (2x týdně)

Kontaktní práce
Situační intervence
Informační servis klientovi
Poradenství
Krizová intervence. Pomoc v krizi
Zprostředkování dalších služeb
Kontakt s institucemi ve prospěch klienta
Případová práce
Skupinová práce, práce se skupinou
Práce s blízkými osobami
Jiné poskytované služby

Akce
V roce 2007 proběhlo 186 akcí, které se dají rozdělit do těchto základních skupin:
A - Volnočasové aktivity zaměřené na samostatnou činnost a tvorbu klientů: keramika, výtvarka, dílna, brigády
(51 programů, kumulovaný počet aktivně zapojených klientů 663),
B - Prožitkové aktivity: čajovnička, vánoce, kinematograf, křeslo pro hosta a čtení (48 programů, kumulovaný
počet aktivně zapojených klientů 926),
C - Hry: sportovní, společenské, psycho-sociální (43 programů, kumulovaný počet aktivně zapojených klientů
687),
D - Akce mimo prostory klubu: výlety do okolí, exkurze, víkendové pobyty a tábory (29 programů, z toho
vícedenních pobytových akcí bylo 6 v celkové délce trvání 27 dní, kumulovaný počet aktivně zapojených klientů
372),
E - Volnočasové aktivity zábavné: diskotéka, karneval, miss (15 dní, kumulovaný počet aktivně zapojených
klientů 652).

Dobrovolníci
Adam Obrátil, Blanka Mikundová, David Monsport, Jana Oračková, Lída Karlíková, Michal Oračko, Michal Raška,
Míla Filová, Mirek Přívětivý, Pavel Obrátil, Pepa Horvát, Petra Jašková, Veronika Paseková, Vojta Horvát,
Zuzana Hrnčiárová.
Alena Štěpánková, Doubravka Chudová, Kamila Ondrušková, Kristýna Tilová, Lenka Žlebková, Martin Kuboš,
Maruška Jalůvková, Pavel Vala, Petr Janík, Šárka Gachová, Tomáš Ukropec, Žaneta Hezká.

Další aktivity Klubu Kamarád v rámci prevence
Miniškolička:
Ve školním roce 2006/2007 využilo možnosti doučování 11 žáků a ve školních roce 2007/2008 je to již 18 žáků
1. - 4. tříd. Vyučování probíhá každé úterý a čtvrtek v době od 14 - 18 a výuku zajišťuje aprobovaná učitelka.
Krizová poradna „Paprsek“:
Provoz zabezpečoval tým složený z psycholožky a pracovníka školeného v krizové intervenci. Otevřeno bylo
každý čtvrtek od 15 do 18 hodin. V krizové poradně proběhlo 52 konzultací pro 69 klientů. Poradnu navštívilo 45
dospělých a 24 nezletilých.

Protidrogová prevence
Protidrogový koordinátor: Dagmar Oprštěná

Terénní práce:
Renarkon, o. p. s., realizuje na území města výměnný terénní program. Vedoucí terénního programu je Michal
Raška.
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Další aktivity v oblasti prevence
Terénní sociální práce
Terénní sociální pracovník: Katrin Hanáková
Terénní sociální práce byla zahájena v listopadu 2007.
Terénní sociální pracovník přichází za klienty přímo do jejich prostředí, zjišťuje okolnosti jejich problémů u nich
doma, ve škole, na úřadě, v zaměstnání, atp. Věnuje jejich případu podstatně více času, než si to mohou dovolit
úředníci za svých kanceláří.
Základním cílem terénní sociální práce je poskytnut lidem pomáhajícího pracovníka — poradce, průvodce,
mediátora, organizátora. Terénní sociální pracovník pomáhá řešit okamžité problémy, ale také vyhledává
souvislosti a příčiny propadu svých klientů do sociální izolace. Jeho úkolem je podporovat u klientů schopnost
řídit si svůj život samostatně, stabilizovat domácí rozpočet. Dále má terénní pracovník zprostředkovávat klientům
služby a aktivity, které jsou lokálně dostupné, ale poskytovatelé o klientech nevědí nebo klienti nevědí o službě.

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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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 r. 2004 je území města Kopřivnice opakovaně vyhlašováno ve Věstníku 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 Kopřivnice a dalších 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 prošel v průběhu roku 2007 zjišťovacím řízením dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní
prostředí. Na základě závěru zjišťovacího řízení byl MPZKO předán k dalšímu posuzování dle uvedeného
zákona. MPZKO bude oficiálně schváleným dokumentem po ukončení procesu dle zák. č. 100/2001 Sb., což je
záležitost přecházející do následujícího r. 2008.

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 2007 bylo orgánem ochrany ovzduší vydáno:
Název úkonu
Sdělení o nevyměření poplatku (vztaženo na počet středních zdrojů)
Rozhodnutí o vyměření poplatku (vztaženo na počet středních zdrojů)
Rozhodnutí o vyměření poplatku (vztaženo na počet malých zdrojů)
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 REZZO
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Množství
160
28
49
7
130
105
188

Hluk
V roce 2007 byly Městským úřadem Kopřivnice, odborem životního prostředí a zemědělství evidovány čtyři
podněty občanů týkající se zvýšené hlučnosti. Všechny byly podstoupeny Krajské hygienické stanici
Moravskoslezského kraje (dále jen KHS MSK) k vyřízení. Dva z těchto podnětů byly předloženy formou petice.
Obě petice směřovaly k hluku způsobovanému projíždějícími automobily na ulici Záhumenní. Měření hlučnosti,
která provedla akreditovaná laboratoř Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, ve druhém případě prokázalo
překročení hygienického limitu pro noční dobu a chráněný venkovní prostor staveb dle nařízení vlády č. 148/2006
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Výsledky měření byly proto postoupeny
příslušnému správnímu orgánu - KHS MSK k dalšímu řízení.

Odpady
Komunální odpad
V roce 2007 bylo na území města Kopřivnice a místních částí vyprodukováno a svezeno celkem 7 100 tun
komunálního odpadu, z toho 20 tun odpadu nebezpečného (N). Ostatní odpad (O) nevhodný k využití byl
předáván k odstranění na řízených skládkách odpadů, a to především na skládku komunálního odpadu ve
Staříči. Tříděný odpad po dotřídění na dotřiďovací lince byl předáván k využití zpracovatelům jednotlivých druhů
odpadů jako tzv. druhotná surovina, odpad ze zeleně na kompostárnu Točna v Příboře ke zpracování na
kompost.

Celkové množství odpadu
svezené firmou Slumeko, s. r. o.

Celkové množství odpadu (t)
2000
2001
2002
2003

2004

2005

2006

2007

5 564

5 995

6 470

6 362

6 612

5 631

6 532

7 100

Komunální odpad - skládkován
• - z toho objemný odpad
Odpad ze zeleně
Uliční smetky
Stavební odpad
Výkopová zemina, kameny
Separovaný odpad
Nebezpečný odpad
Ostatní odpady

3 958
137
564
278
180
22
387
31
126

4 271
171
773
279
150
40
395
36
132

4 706
241
804
293
203
15
370
29

4 577
127
606
133
344
9
418
60
88

4 636
264
493
308
298
455
60
98

3 962
225
491
127
146
484
64
132

4 988
338
611
89
132
551
31
130

5 334
565
721
105

Celkové množství odpasu svezené firmou Slumeko, s. r. o.
7500
7000
6500
6000
5500
5000
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2005

2006

2007

659
20

Nebezpečný odpad
Nebezpečný odpad odevzdávali občané města a místních částí především do mobilní sběrny nebezpečných
odpadů, která během roku objížděla určená stanoviště. V průběhu celého roku odevzdávali občané nebezpečné
odpady 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 2001 - 2007 podle jednotlivých druhů
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Kat.
Druh odpadu
množství množství množství množství množství množství množství
odpadu
(t)
(t)
(t)
(t)
(t)
(t)
(t)
Kovové obaly
O/N
0,474
se škodlivinami
1,181
1,872
3,426
3,106
2,832
3,557
Plastové obaly
N
0,410
se škodlivinami
Absorp.činidla,
N
0,082
0,084
0,358
0,283
0,453
0,240
0,421
Filtrační materiály
Rozpouštědla
N
0,405
0,481
0,428
0,782
0,425
0,258
0,369
Akumulátory
N
4,392
3,757
4,094
4,874
5,900
5,033
3,935
Oleje/tuky
N
0,800
0,660
0,970
0,677
1,360
1,207
1,563
Barvy, lepidla
N
3,217
3,606
5,744
4,527
4,462
4,356
3,338
Léky
N
0,029
0,040
0,036
0,165
Kyseliny
N
0,136
Zásady
N
0,005
Fotochemikálie
N
0,075
Pesticidy
N
0,101
0,161
0,414
0,100
0,206
0,168
0,256
Zářivky
N
0,017
0,085
0,257
0,089
0,062
0,010
Ledničky
N
10,357
18,069
18,263
22,330
25,229
6,984
Elektrotechnický
N
8,901
10,787
13,854
16,792
18,770
5,487
1,189
odpad
Asfaltové směsi
N
11,794
5,202
2,886
2,883
2,371
s obsahem dehtu
Stavební materiály
N
2,320
0,559
0,509
0,791
1,124
s obsahem azbestu
Ostatní nebezpečné
N
0,049
0,253
0,206
0,340
0,437
odpady
Tříděný odpad
Významným zkvalitněním prováděného třídění využitelných složek odpadu z komunálního odpadu je dotřiďovací
linka, kde probíhá průběžně finalizace třídění plastů, papíru a obalů typu Tetrapack předtříděných občany města
do barevně odlišených kontejnerů. Během roku 2007 bylo předáno k dalšímu využití 675 tun vytříděného odpadu.
Množství a složení vytříděného odpadu
Využitelná složka komunálního
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
odpadu (t)
Sběrový papír
177
197
135
187
167
194
225
312
Plasty
85
112
68
95
94
120
135
156
Sklo barevné a bílé
133
280
121
119
172
153
191
191
Kovy
21
17
17
16
Celkové množství
395
589
324
401
454
484
568
675
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Množství vytříděného odpadu (t)
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Sběr použitých baterií
Koncem roku 2004 se město Kopřivnice zapojilo ve spolupráci s firmou ECOBAT, s. r. o., Praha do sběru
použitých suchých baterií. Bylo zřízeno 25 sběrných míst - mateřské a základní školy, VOŠ, SOŠ a SOU a dále
Dětské centrum, Klub Kamarád, SLUMEKO, s. r. o., Kulturní dům Kopřivnice a Městský úřad Kopřivnice. Od roku
2004 probíhají každoročně soutěže ve sběru použitých baterií a to ve dvou kategoriích - mateřské školy
a základní školy. Jsou 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. Ve školním roce 2004/2005 se nasbíralo 520 kg baterií,
v roce 2005/2006 430 kg a ve školním roce 2006/2007 190 kg baterií. Baterie byly předány společnosti
ECOBAT, s. r. o., Praha k recyklaci.

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 Kopřivnice, 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 2007 bylo orgánem odpadového hospodářství vydáno:
Název úkonu
Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady
Souhlas ke společnému shromažďování odpadů
Vyjádření ke stavebním úpravám, stavbám, záměrům pro územní a stavební řízení,
posuzování vlivů na životní prostředí
Evidenční listy přepravy nebezpečných odpadů - evidence, zpracování
Hlášení o produkci a způsobu nakládání s odpady, včetně hlášení o autovracích,
zařízeních, sběrných dvorů, skladů odpadů a hlášení o vydaných rozhodnutích
Kontroly dodržování povinností původců dle zákona o odpadech
•
•

Množství
56
12
320
310
91
10

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.

43

Likvidace autovraků ve městě
Město Kopřivnice organizovalo v roce 2007 v rámci Dne Země a následně v říjnu pro majitele nepojízdných aut
likvidaci autovraků. Ti tak mají již třetí rok možnost zbavit se vraků včetně odtahu na autovrakoviště zdarma. Při
obou akcích bylo odstraněno celkem 39 nepojízdných vozidel. Protože ne všichni této možnosti využijí, postupuje
odbor životního prostředí a zemědělství v ostatních případech podle platné legislativy. V rámci výkonu státní
správy bylo odstraněno celkem 13 vozidel. V současné době je evidováno cca 45 automobilů, které prochází
procesem od výzvy k odstranění až po ekologickou likvidaci.
Výpočet nákladů na odstranění vraku
Úplný vrak
cca 880 Kč
119 Kč / den
max. 7 378 Kč / 2 měsíce
zdarma
8 258 Kč

Odtah
Parkování na určeném parkovišti
Likvidace
Celkem maximálně

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
Odbor životního prostředí a zemědělství zajišťuje každý rok udržovací práce na vodních tocích a nádržích, které
jsou v majetku nebo správě města.
Udržovací práce na mlýnském náhonu v Lubině
Na mlýnském náhonu v místní části Lubina byl po obou březích náhonu v délce cca 800 m posečen travní porost
a z koryta náhonu pod komunikací vedoucí do Větřkovic odstraněny sedimenty.
Udržovací práce na mlýnském náhonu ve Vlčovicích
Stejné práce, tzn. sečení břehových travních porostů a čištění koryta toku od nánosů bylo provedeno ve
Vlčovicích. Kromě toho byl rekonstruován mostek přes vodní náhon ke hřbitovu a vyčištěno koryta od mostku
směrem po proudu v délce cca 50 m.
Údržba Kopřivničky v pramenní oblasti
Práce na korytě vodního toku Kopřivnička v pramenné oblasti a jeho přítoku byly na základě zjištěného stavu
zaměřeny především na opravu jednotlivých stupňů, které byly částečně poškozeny průchodem vody při
vysokých vodních stavech po přívalových deštích.
Vodní nádrž Šostýn
V okolí vodní nádrže Šostýn byl posečen travní porost, odpady z nádrže a jejího okolí. Jsou odstraňovány
průběžně po celý rok. Na hrázi byl přetěsněn požerák, vyčištěno přívodní potrubí a opraveny příkopy kolem lesní
cesty nad vodní nádrží.

Odkanalizování místní části Lubina
V roce 2007 dokončila projekční firma dokumentaci stavby „Odkanalizování místní části Lubina“ a jménem města
požádala o vydání stavebního povolení. Vzhledem k některým nevyřešeným majetkoprávním vztahům v trase
budoucí kanalizace bylo stavební řízení ke konci roku přerušeno.
Protože náklady na realizaci projektu výrazně převyšují finanční možnosti města, je možno stavbu uskutečnit
pouze pomocí cizích finančních zdrojů. Z tohoto důvodu 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 ze strukturálních fondů Evropské unie
na odkanalizování všech měst a obcí ve Svazku.
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Státní správa
V rámci výkonu státní správy vydal vodoprávní úřad pro celé správní území Kopřivnice jako obce s rozšířenou
působností celkem 343 vodoprávních rozhodnutí. Z toho:
• povolení staveb vodních děl
66
• povolení k nakládání s vodami
188
• kolaudace staveb vodních děl
64
• schválení provozně manipulačních řádů
5
• jiná rozhodnutí
20
Vodoprávní úřad dále posuzoval a vyjadřoval se k 390 podaným záměrům doloženým projektovou dokumentací,
které se jakýmkoliv způsobem dotýkají zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách.

Havárie
Stejně jako v předchozích třech letech, tak i v roce 2007 zajišťoval odbor životního prostředí a zemědělství
nepřetržitou havarijní službu pro případ havárií na vodách, při nichž může dojít k ohrožení nebo znečištění
povrchových a podzemních vod. V průběhu roku vyjížděli pracovníci odboru k deseti ohlášeným nebo zjištěným
případům znečištění vod. K žádné větší havárii s úhynem ryb a vodních živočichů nedošlo. K nejzávažnější
havárii došlo vlivem pádu malého letadla a k následnému znečištění půdy. Úkolem pracovníků odboru životního
prostředí a zemědělství, kteří zajišťují nepřetržitou havarijní službu, jsou především tyto činnosti:
• být kdykoli k dispozici a neprodleně se dostavit na místo vzniklé havárie,
• organizovat a řídit průběh prací vedoucích ke zmírnění a odstranění následků havárie,
• zajistit veškeré dostupné informace o jejím původci, svědcích, časové údaje vzniku havárie a postupu
prací, údaje o látce, která havárii způsobila, neprodleně vyhodnotit možná rizika a ohrožení
povrchových, podzemních vod a půdy.

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). Kromě zařízení a objektů města byla deratizace provedena
i v kanalizačních sítích v místních částech Lubina, Vlčovice a Mniší. Nástrahy byly pokládány na základě
průzkumu výskytu hlodavců. Deratizaci provádí odborná firma vybraná městem na základě veřejné zakázky.
Deratizace byla prováděna ve dvou etapách, v termínu jaro a podzim. 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

2001
49 185

Množství půdy trvale odňaté ze ZPF
2002
2003
2004
64 404
12 549
65 511
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2005
72 754

2006
57 977

2007
13 005

V průběhu roku bylo celkem odňato:
• pro bytovou výstavbu 10 002 m2
• pro dopravu a sítě 2 248,5 m2
• pro rekreaci a sport 145 m2
• pro ostatní účely 622,56 m2.
• pro průmyslovou výstavbu nebylo žádné odnětí půdy ze ZPF.
Z celkového množství půdy odňaté za rok 2007 ze ZPF bylo na území města Kopřivnice a místních částí odňato
10 201 m2 zemědělské půdy. Výše odvodů za odnětí půdy ze ZPF činila v roce 2007 celkem 844 543 Kč.
Šedesát procent z této částky je příjmem Státního fondu životního prostředí ČR (376 112 Kč), čtyřicet procent
příjmem rozpočtu města či obce, v jejímž obvodu se odnímaná půda nachází (250 740 Kč).
Stejně jako v předchozích letech probíhal na základě rozhodnutí orgánu ochrany ZPF - Městského úřadu
Kopřivnice rozvoz zeminy skryté na pozemcích Průmyslového areálu Vlčovice. Zemina schopná zúrodnění, která
pocházela z pozemků dotčených stavbou přístavba haly - Erich Jaeger a Bang&Olufsen - 2. etapa (celkem asi
690 m3), byla poskytnuta cca 30 žadatelům v okolí Kopřivnice za účelem rekultivace či ozelenění pozemků.

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 2007 bylo provedeno šetření na 30 pozemcích
ve vlastnictví fyzických osob a 6 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
Těžební a pěstební práce prováděly na základě výsledků výběrových řízení 2 firmy:
• Miroslav Mareček z Kopřivnice,
• Luděk Mička z Veřovic.
Výkon odborné lesní správy provádí na základě rozhodnutí o udělení licence odborného lesního hospodáře od
1. 3. 2006 město Kopřivnice prostřednictvím odpovědného zástupce Ing. Jiřího Macíčka.

Těžba a prodej dříví
V roce 2007 bylo celkem vytěženo 1 409,95 m3 dříví. Mýtní úmyslná těžba byla provedena v porostech 3C9
(porost smrku u koupaliště soustavně prořeďovaný nahodilými těžbami o výměře 0,79 ha), 7C8b (porostní
skupina pod hájenkou na Janíkově sedle proředěná nahodilými těžbami z minulých let o výměře 0,2 ha),
8C11/6/3 (porostní skupina vedle řeky Lubiny, kterou tvořila netvárná tloušťkově i výškově diferenciovaná
kmenovina o výměře 1,1 ha).
Mýtní úmyslnou těžbou bylo na ploše cca 2,09 ha vytěženo celkem 534,1 m3 dřeva. Předmýtní úmyslnou těžbou
výchovnou bylo vytěženo 90,94 m3 a těžbou nahodilou (vývraty, souše, kůrovec, rekonstrukce, václavka, sníh,
námraza) 784,91 m3. Předmýtní nahodilá těžba byla snížena - nebyla provedena v porostech uvedených
v projektu prací na rok 2007, protože se zvýšila nahodilá těžba v důsledku přemnožení lýkožrouta smrkového
vlivem sucha a extrémních teplot. V roce 2006 odkoupilo město do svého vlastnictví lesní majetek pana Ing.
Josefa Drozda o rozloze 2,3 ha. V roce 2007 v něm byla provedena předmýtní úmyslná těžba v množství 71,1 m³
dříví, která byla započtena do celkové výše těžeb.

46

Výchova lesních porostů
Výchova lesních porostů se prováděla prořezávkami a předmýtními úmyslnými těžbami do 40 let věku na ploše
4,73 ha. Předmýtní úmyslné těžby byly kráceny z důvodu přemnožení lýkožrouta smrkového ve starších
porostech.

Zalesňování
Celková plocha zalesňování činila 2,82 ha, z toho na ploše 2,57 ha bylo provedeno první zalesnění po mýtní
úmyslné těžbě. Na ploše 0,25 ha bylo provedeno opakované zalesnění a doplnění sazenic uhynulých
a poškozených v minulých letech. Celkem bylo vysazeno 22 900 ks sazenic, z toho 1 800 ks smrku, 600 ks buku,
100 ks topolu, 14 450 ks dubu, 750 ks jedle a 1 200 ks modřínu.
V plantáži vánočních stromků bylo zalesněno 2 500 ks sazenic, což je o 500 ks méně než bylo uvedeno
v projektu zalesnění na rok 2007, protože se v projektu počítalo s výsadbou na celé ploše. Na plantáži však
zůstaly vánoční stromky ještě z předchozích výsadeb.

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

2007
1 790
3 145

Vhledem k tomu, že po roce 2006 byl i rok 2007 teplotně nadprůměrný a srážkově zejména v jarních a letních
měsících výrazně podprůměrný, vznikly příznivé podmínky ke gradaci napadení smrkových porostů kůrovci
na území celého správního obvodu. Vývoj během roku naznačoval, že v roce 2008 může za nevhodných
klimatických podmínek dojít ke zvýšeného či případně i kalamitnímu rozsahu škod působených kůrovci na
smrkových porostech.

Myslivost
V roce 2007 byly honební pozemky ze zaniklé honitby Kopřivnice přičleněny do honiteb Závišice-Štramberk,
Příbor I., Lubina a Lichnov-Bordovice. Došlo tak k nárůstu výměr uvedených honiteb. Na území města Kopřivnice
a místních částí se tak k 31. 12. 2007 nacházejí honitby Lubina, Příbor I. (část katastrálního území Drnholec
nad Lubinou), honitba Tichá (část katastrálního území Mniší) a honitba Lichnov-Bordovice (část katastrálního
území Vlčovice). V těchto honitbách se chová srnčí zvěř, bažant obecný a zajíc polní. Výjimečně se zde objevuje
migrující zvěř jelení a černá (prase divoké). Zvěř chovají a loví uživatelé honiteb - myslivecká sdružení.
V Okresním vlastivědném muzeu v Novém Jičíně se jako každý rok konala chovatelská přehlídka trofejí ulovené
zvěře za účelem posouzení chovné kvality zvěře a kontroly lovu zvěře. V roce 2007 se přehlídka uskutečnila
v termínu od 13. března do 1. dubna.

Veřejná zeleň
Výsadba zeleně
V roce 2007 bylo v Kopřivnici a místních částech vysazeno celkem 47 vzrostlých stromů. Jednalo se o stromy
listnaté v základních druzích nebo jejich kultivarech (odlišná velikost, tvar koruny, barva květů apod.) jako
náhrada za uhynulé dřeviny v nových výsadbách z předešlých let nebo o ostatní výsadby podle zpracovaných
projektů. Vysazovány jsou především dřeviny vhodné do městského prostředí, které se svými menšími nároky na
stanoviště lépe uplatní v nepříznivých podmínkách města. Přehled vysazovaných stromů je uveden
v následujících tabulkách.
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Celkový přehled
Stromy *
47
Keře
0
* alejový strom se zemním balem, obvod kmene min 12 - 14 cm nebo
u dřevin zavětvených k zemi velikost 250 - 300 cm

Akce + Lokalita

Stromy

REGENERACE NOVÝCH VÝSADEB - I. ETAPA
Prostor před ZŠ 17. Listopadu
Fotbalový stadion Vlčovice
Letní stadión Kopřivnice
REGENERACE NOVÝCH VÝSADEB - II. ETAPA
Komenského ul.
Trojúhelník u ZŠ Alšova
Alšova za domy
Ul. Česká
Trojúhelník I. Šustaly/Záhumenní
REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO HŘBITOVA - I. ETAPA
Součet

Druh

2
13
7

sloupovité duby
sloupovité duby
sloupovité duby

4
2
4
3
2
10
47

okrasné třešně
platany
jeřáby
okrasné hrušně
platany
třešně

Významné akce realizované v rámci správy a údržby veřejné zeleně
•
•
•

Regenerace nových výsadeb - I. etapa (odstranění 20 ks uhynulých stromů a nová výsadba stejného
počtu sloupovitých dubů v Kopřivnici a ve Vlčovicích u fotbalového stadionu).
Regenerace nových výsadeb - II. etapa (odstranění 15 ks uhynulých stromů a nová výsadba stejného
počtu stromů - okrasné třešně a hrušně, platany, jeřáby).
Rekonstrukce městského hřbitova - I. etapa (nová výsadba 10 ks třešní kolem cesty).

Kácení dřevin
V roce 2007 bylo na území města Kopřivnice a v místních částech odstraněno celkem 99 dřevin. Z toho 97
stromů (o 133 kusů méně než v r. 2006) a 2 solitérní keře. V tabulkách je uveden jejich přehled, důvody ke
kácení a druhové složení.
Celkový přehled
Drnholec
Mniší
nad Lubinou

Celkový
součet
Keř jehličnatý
1
1
Strom jehličnatý
20
20
Strom listnatý
76
1
77
Keř listnatý
1
1
Celkový součet
98
1
99
Pozn.: V kácení jsou zahrnuty i stromy poškozené kalamitními situacemi (např. větrná kalamita dne 18. 1. 2007 poškodila 5 stromů, které bylo nutné pokácet).
Kopřivnice
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Větřkovice

Vlčovice

Kopřivnice
Kompoziční
Likvidace alergen. Dřevin
Občané podnět
Pěstební - probírka
Zdravotní
Živel
Výstavba
Suché
Stavební
Celkový součet

Důvody pro kácení
Drnholec
Mniší
nad Lubinou

3
1
19

4

Větřkovice

12
1
5

4

18

4

Celkový
součet
0
0
3
21
25
5
0
45
0
99

Vlčovice

5

45
68

Vědecký název

Český název

Picea pungens
Tilia cordata
Picea abies
Sorbus aucuparia
Betula pendula
Populus x canadensis
Salix alba
Acer pseudoplatanus
Ostatní dřeviny do 3
kusů
Celkový součet

smrk pichlavý
lípa srdčitá
smrk ztepilý
jeřáb ptačí
bříza bělokorá
topol kanadský
vrba bílá
javor klen

4

5

Druhová skladba kácených dřevin
Drnholec
Kopřivnice
Mniší Větřkovice
nad Lubinou
6
1
1
3
3
1
2
36
3
3
4
4
28

2

88

3

3

Vlčovice

Celkový
součet
6
5
6
36
3
3
4
4

1

1

32

4

1
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Povolení ke kácení těchto stromů na pozemcích ve vlastnictví města Kopřivnice vydal na základě zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny příslušný orgán ochrany přírody - MÚ Kopřivnice, odbor životního
prostředí a zemědělství. Tomuto orgánu podává správa zeleně žádosti o kácení a oznamuje provádění
výchovných a pěstebních probírek.

Podněty občanů
Během roku 2007 bylo přijato celkem 133 podnětů občanů a 15 podnětů institucí nebo firem k zeleni ve městě.
Ve většině případů se jednalo o ořez větví nebo kácení stromů v okolí bytových domů. Řešeny byly také škody
na majetku způsobené zelení (např. pád větve na zaparkovaný automobil).

Údržba zeleně
Údržbu zeleně ve městě a v místních částech zajišťuje na základě mandátní smlouvy na náklady města firma
SLUMEKO, s. r. o., Kopřivnice.

Ochrana přírody a krajiny
Ochrana přírody a krajiny
Lašská naučná stezka
Lašská naučná stezka vedoucí kolem 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 2007 byly opraveny i některé informační
tabule. Náklady na údržbu dosáhly celkové částky 30 tis. Kč.
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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 2007 ve výši 121 114 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 7. 3. do 20. 4.
2007. 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 zachycovaly migrující obojživelníky a zabránily tak
jejich přechodu přes vozovku. Obsluhu pastí, tzn. vybírání obojživelníků a jejich přenesení přes obě komunikace
do bezpečí, zajišťovalo občanské sdružení Hájenka z Kopřivnice. Celkem bylo přeneseno 84 žab. Na lokalitě ve
Vlčovicích bylo přeneseno 67 žab, z toho 62 jedinců skokana hnědého (46 samců a 6 samic) a 5 jedinců ropuchy
obecné (3 samci a 2 samice) a na lokalitě Drážné celkem 17 žab, všechny z druhu skokan hnědý (11 samců a 6
samic). Náklady, které činily 10 920 Kč, financovalo město Kopřivnice vrámci svého rozpočtu.
Stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích
Město Kopřivnice poskytlo stejně jako v předchozích letech stanici, která pečuje o zraněná a jinak handicapovaná
zvířata mimo jiné také z okolí Kopřivnice, dotaci na provoz a údržbu. V roce 2007 do byla částka ve výši
20 000 Kč.
Natura 2000
V okolí Kopřivnice bylo navrženo několik lokalit k zařazení do soustavy Natura 2000, díky které jsou na základě
právních předpisů EU chráněna zvláště významná přírodní stanoviště a lokality s výskytem vzácných
a chráněných druhů rostlin a živočichů. K těmto navrženým lokalitám patří Červený kámen, Bílá hora
a Štramberk.

Státní správa
Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les
V roce 2007 bylo podáno 30 oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les a na základě žádostí o povolení
kácení vydáno 69 rozhodnutí o povolení kácení stromů. Na území města Kopřivnice a v místních částech bylo
v průběhu roku odstraněno 268 stromů (43 kusů jehličnatých a 225 listnatých) a 96 m2 keřové plochy.
Druhová skladba kácených stromů:
Vědecký název
Český název
počet ks
bříza
25
Betula sp.
javor
15
Acer sp.
smrk
28
Picea sp.
topol
49
Populus sp.
olše
30
Alnus sp.
jasan ztepilý
9
Fraxinus excelsior
lípa srdčitá
23
Tilia cordata
borovice
10
Pinus sp.
jilm
1
Ulmus sp.
jírovec maďal
1
Aesculus hippocastanum
dub
4
Quercus sp.
ořešák královský
3
Juglans regia
vrba
28
Salix sp.
30
Ovocné dřeviny
modřín opadavý
5
Larix decidua
7
ostatní druhy
268
Celkový počet
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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 187
kusů vzrostlých stromů (strom s min. obvodem kmínku 12 - 14 cm) a 945 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).
Podle tohoto zákona jsou posuzovány jak jednotlivé záměry (zejména stavby), tak koncepce, plány a jiné
strategické dokumenty, které se týkají rozvoje a využívání území.
Posuzované záměry v roce 2007, dotýkající se území města
Záměr
Nový závod Bang&Olufsen v Kopřivnici - etapa 2a
Hala dokončovacích operací
Vytápění haly č. 370
Zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů a jejich využívání
Tepelný zdroj města Kopřivnice
Kopřivnice - výrobní hala III. pro fy Brose
Odkanalizování vybraných měst a obcí regionu Novojičínska
Modernizace autobusového nádraží a Obchodní centrum v Kopřivnici
Kopřivnice - výrobní hala III. pro fy Brose - lakovna
Komplex obchodních jednotek, tř. Obránců míru, Kopřivnice
Rozšíření autobazaru Kopřivnice o autovrakoviště
Posuzované koncepce v roce 2007, dotýkající se území města
Koncepce (plán)
Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Kopřivnici
a obce v územně správním celku Kopřivnice jako obce s rozšířenou
působností
Program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje
Strategický plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2007 - 2013
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Oznamovatel
Bang&Olufsen, s. r. o., Kopřivnice
CIREX CZ, s. r. o., Kopřivnice
TATRA, a. s., Kopřivnice
ATERRAKOV, s. r. o., Nový Jičín
Tenza, a. s., Brno
S-projekt plus, a. s., Zlín
Svazek obcí regionu Novojičínska
Sey Development, a. s., Metylovice
S-projekt plus, a. s., Zlín
BASPRO, s. r. o., Kopřivnice
Aleš Procházka, Ženklava

Oznamovatel
město Kopřivnice

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
město Kopřivnice

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Počet podnikatelů celkem
Tuzemské
5 839
503
6 342

Fyzické osoby
Právnické osoby
Celkem

Zahraniční
61
3
64

Celkem
5 900
506
6 406

Koncesované
11
11
0
9
8
1
20

Celkem
426
401
14
221
207
14
647

Zrušeno z podnětu žú
6
0
6

Celkem
165
16
181

Zahraniční
11
0
11

Celkem
923
30
953

Živnostenská oprávnění vydaná za rok 2007
Ohlašovací
415
310
25
212
199
13
627

Fyzické osoby
Z toho - tuzemské
- Zahraniční
Právnické osoby
Z toho - tuzemské
- Zahraniční
Celkem

Zrušená živnostenská oprávnění za rok 2007
Fyzické osoby
Právnické osoby
Celkem

Zrušeno na žádost
podnikatele
159
16
175

Přerušení provozování živností za rok 2007
Tuzemské
912
30
942

Fyzické osoby
Právnické osoby
Celkem

Kontrolní činnost za rok 2007
Fyzické osoby
Právnické osoby
Celkem

Počet kontrol
128
35
163

Počet blok. pokut
18
9
27

Blok. pokuty v Kč
9 400
7 400
16 800

Pokuty uložené ve správním řízení za rok 2007

Fyzické osoby
Právnické os.
Celkem

Pokuty dle §§ 62, 63a ŽZ
počet
v Kč
1
8 000
0
0
1
8 000

Pokuty dle § 65 ŽZ
počet
v Kč
0
0
0
0
0
0
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Celkem
počet
1
0
1

v Kč
8 000
0
8 000

Poplatky a pokuty celkem za rok 2007
Pokuty ve správním řízení
Blokové pokuty
Správní poplatky
Celkem

Kč
8 000
16 800
726 910
751 710
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ŠKOLSTVÍ
Mateřské školy
Název, telefon
vedoucí učitelka
adresa

Počet
Tříd

Dětí

Pedagogů

Mateřské školy Kopřivnice - příspěvková organizace města,
Ředitelka: Zdeňka Krišková - organizace sdružuje 9 pracovišť
Sídlo: Krátká 1105
Tel: 556 813 305, 556 808 808
E-mailová adresa: zdenka.kriskova.ms-kratka@koprivnice.org
Internetová adresa: http://skolky.koprivnice.org
MŠ Jeřabinka
tel. 556 813 102
vedoucí učitelka
3
75
5,9
Věra Hanzlíková
Zdeňka Buriana 967
ms-jerabinka@koprivnice.org

Správních
zaměstnanců

4,25

MŠ Krátká
tel. 556 813 305
vedoucí učitelka
Hana Štrbáková
Krátká 1105
ms-kratka@koprivnice.org

4

100

8

7,25

MŠ Francouzská
tel. 556 821 328
Dana Lörinczová
Francouzská 1180
ms-francouzska@koprivnice.org

4

100

7

4,5

MŠ Pionýrská
tel. 556 812 416
Anna Dětská
Pionýrská 727
ms-pionyrska@koprivnice.org

3

75

6

4,25

MŠ Ignáce Šustaly
tel. 556 812 971
Soňa Miková
Ignáce Šustaly 1120
ms-sustaly@koprivnice.org

3

75

5,9

4,25

MŠ Záhumenní
tel. 556 812 735
Lenka Šafářová
Záhumenní 1148
ms-zahumenni@koprivnice.org

3

75

5,65

4,25
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Zaměření vzdělávací činnosti

Výchova ke zdravému životnímu stylu
s uplatněním prvků Zdravé mateřské školy.
Vytvoření podmínek pro tělesnou a duševní
pohodu.
Program MŠ orientovaný na prvky
environmentální výchovy.
Rozvoj pohybových aktivit a zvyšování
tělesné zdatnosti, vedení ke zdravému
životnímu stylu. Komplexní rozvoj osobnosti
dítěte rostřednictvím prožitkového učení,
podpora individuality dětí. Ekologická
výchova. Vedení dětí k soudržnosti,
přátelství a toleranci.
Ekologie, soužití člověka s přírodou,
jazyková a pohybová výchova, logopedická
prevence, mezilidské vztahy. Zařazování
alternativních programů - Zdravá MŠ, Začít
spolu atd.
Maximální uplatňování prožitkového
a interaktivního učení. Rozvoj pohybových
dovedností, vedení ke zdravému životnímu
stylu. Věkově smíšené skupiny - rozvoj
přátelských vztahů mezi dětmi, potlačování
agrese. Ve spolupráci s PPP péče
o nadané děti. Zavedení cílené logopedické
péče, prevence řečových vad. Zaměření na
péči o děti šilhavé a tupozraké, nabídka
komplexní péče - spolupráce s oční
lékařkou.
Harmonický rozvoj dětské osobnosti,
dostatek podnětů. Radostné prožívání
světa okolo sebe, přátelství, tolerance.
Posilování funkce rodiny, spolupráce
s rodinou při výchově a vzdělávání.
Atmosféra naplněná množstvím podnětů,
zábavou, radostí. Rozvoj přátelských
vztahů mezi dětmi, respektování věku
i zájmů dětí, vytváření pocitu bezpečí,
jistoty a důvěry v lidi kolem. Cílená
logopedická péče, prevence řečových vad.

Ekologická výchova a péče o přírodu
v okolí MŠ, rozvoj pozitivního vztahu
k nejbližšímu okolí a přírodě. Rozvíjení
pocitu sounáležitosti k živé a neživé
přírodě, schopnosti vážit si života ve všech
jeho formách. Rozvíjení pozitivních vztahů
mezi dětmi.
Vzdělávání dětí přirozenou cestou,
založené na vlastní činnosti dětí a jejich
prožitcích. Klademe důraz na:
- zdravý způsob života,
- rozvoj partnerských vztahů
s rodiči,
- vzájemná spolupráce se ZŠ,
- vytváříme funkční prostředí
umožňující dětem vlastní
tvorbu a prožitek učení.
Uspokojování každodenních potřeb dítěte,
rozvoj jeho osobnosti se zřetelem na
individuální věkové rozdíly a zvláštnosti
dětí. Osvojování poznatků o světě, o životě
v přírodě a v kulturním i technickém
prostředí. Úzká spolupráce s rodinou.

MŠ Česká
tel. 556 812 097
Hana Maková
Česká 549
ms-ceska@koprivnice.org

3

75

5,9

4,25

MŠ Lubina
tel. 556 813 557
Ivana Rečková
Lubina 199
ms-lubina@koprivnice.org

2

40

3

2

MŠ Mniší
tel. 556 810 558
Eliška Greplová
Mniší 132
ms-mnisi@koprivnice.org

1

25

2

1,9

Celkem

26

645
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38,75

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
žáci žáci
ped.
ped.
ZŠ dr. Milady Horákové
Mgr. Lumír Pospěch
744
644
57
43
Obránců míru 369
14
tel. 556 802 288
třídy třídy
exter. exter.
pospech@zsmilhor.cz
www.zsmilhor.cz
33
28
0
0
ZŠ Emila Zátopka
Mgr. Jan Mužík
Pionýrská 791
tel. 556 812 166
honmuz@zsemzat.edunet.cz
www.zsemzat.koprivnice.org
ZŠ Alšova
Mgr. Milan Chaloupka
Alšova 1123
tel. 556 810 176
zsalsova@zsalsova.cz
www.zsalsova.cz

žáků a tříd
k datu

žáci

žáci

ped.

ped.

550

504

37

37

třídy

třídy

exter.

exter.

23

22

0

0

žáci

žáci

ped.

ped.

453
třídy

444
třídy

27
exter.

27
exter.

19

19

0

0
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Zaměření školy
ŠJ

12

- sportovně orientované třídy
(plavání, lední hokej)

10

5

- poskytování základního
vzdělávání, sportovní zaměření statutární sportovní třídy se
zaměřením na házenou,
krasobruslení, florbal,
- důraz kladen na estetickou
výchovu, ekologii a prevenci
v oblasti kriminality mládeže

7

7

- rozšířená výuka jazyků,
informatiky a výpočetní techniky

žáci žáci
ped.
ped.
ZŠ 17. listopadu
Mgr. Jiří Stoško
415
397
29
28
17. listopadu 1225
10
tel. 556 812 566
třídy třídy
exter. exter.
stosko@zskop17.edunet.cz
www.sedmnactka.edunet.cz
18
18
0
0
Příspěvkové organizace zřízené městem Kopřivnice - školy malotřídní
žáci žáci
ped.
ped.
ZŠ Mniší
Mgr. Ivana Volná
20
32
3
3
Mniší 66
1
třídy třídy
exter. exter.
tel. 556 812 013
zsmnisi@quick.cz
2
2
0
1
ZŠ Lubina
žáci žáci
ped.
ped.
Mgr. Ivana Davidová
Lubina 60
53
60
3
4
1
tel. 556 813 490
třídy třídy
exter. exter.
zslubina@centrum.cz
www.zskoprivnice3
4
3
4
lubina.skolniweb.cz
Školská právnická osoba zřízená Biskupstvím ostravsko - opavským
ZŠ sv. Zdislavy
žáci žáci
ped.
ped.
Ing. Pavel Janek
Štefánikova 117
172
167
15
15
5
tel. 556 821 457
třídy třídy
exter. exter.
zdislava@applet.cz
http://www.zdislava.net
9
9
3
3
Příspěvková organizace zřízena Moravskoslezským krajem

Základní škola, Kopřivnice,
Štramberská 189, p. o.
Mgr. Aleš Čabla
Štramberská 189
Tel/fax: 556 813 175
Mobil: 733 616 654
zvs-koprivnice@applet.cz
www.zvskoprivnice.kvalitne.cz

žáci

žáci

ped.

ped.

67

60

10

10
4

třídy

třídy

exter.

exter.

6

6

0

0

Příspěvková organizace zřízená Moravskoslezským krajem
žáci žáci
ped.
ped.
ZŠ a MŠ Motýlek
Mgr. Dagmar Jančálková
43
44
30
33
Smetanova 1122
742 21 Kopřivnice
třídy třídy
exter. exter.
tel. 556 810 242
detske-centrum@nettle.cz
7
7
1
1
dětí
dětí
42
43
Mateřská škola
třídy třídy
5
5
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14

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

1

- výtvarné, pohybové a jazykové
dovednosti, všeobecný rozvoj
žáků, důraz kladen na mezilidské
vztahy a vztah k přírodě

1

- všeobecné zaměření

1

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

0

- posláním školy je speciálními
vzdělávacími a výchovnými
prostředky a metodami
poskytnout žákům s lehkým
mentálním postižením základní
vzdělání.
Vzdělávací program:
22 980/97-22 a Školní vzdělávací
program pro základní vzdělávání
s úpravami pro žáky s lehkým
mentálním postižením - Škola pro
život

4

- MŠ i ZŠ zaměřena individuálně
na každého žáka, poskytuje
komplexní péči /logopedickou,
speciálně-pedagogickou,
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 školství
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková
organizace
Zřizovatel:
Ředitel:
Sídlo:
Kontakt: tel.:

Moravskoslezský kraj
Ing. Jaroslav Ponec
Husova 1302, 742 21 Kopřivnice,
556 833 300, e-mail: sekret@voskop.cz, www.voskop.cz

Počty žáků
Obor vzdělání
Strojírenství
Obchodní akademie
Technické lyceum
Ekonomické lyceum
Management strojírenství (dálková forma)
Celkem Střední odborná škola
Mechanik seřizovač
Autotronik
Automechanik
Autoelektrikář
Klempíř
Lakýrník
Zámečník
Mechanik elektrotechnických zařízení
Nástrojař
Provozní technika (nástavbové studium)
Celkem Střední odborné učiliště
Střední školy celkem
Ekonomika podniku a management
Strojírenství
Vyšší odborná škola *)
Vyšší a střední školy celkem
*) Studium na VOŠ je 3,5leté - stavy k 1/ 2007

k 31. 8. 2007
187
195
158
0
29
569
109
20
75
34
47
26
23
19
41
35
429
998
168
42
210
1 208
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k 30. 9. 2007
176
179
142
20
28
545
110
50
77
43
64
29
12
9
60
44
498
1 043
145
34
179
1 222

Údaje o zaměstnancích VOŠ, SOŠ a SOU v roce 2007
Počet
Počet
pedagogických pracovníků
externích pedagogů
30. 6.
1. 9.
30. 6.
1. 9.
120
114
7
5

Počet
správních
zaměstnanců
41

Ostatní školské organizace
ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace
Zřizovatel:
Ředitel:
Sídlo:
Tel:
E-mail:
Pobočky:
Štramberk, Rybí
Obory (včetně počtu žáků):
Počet pedagogů interních:
Počet pedagogů externích:
Počet žáků celkem:

KÚ MSK
Mgr. Babinec Zdeněk
Kopřivnice, Štramberská 294
556 821 847
info@zuszb.cz www.zuszb.cz
hudební - 292, taneční - 253, výtvarný - 135
14
15
680

První soukromá ZUŠ MIS music, o. p. s.
Ředitel:
Sídlo:
Telefon:
E-mail:
Pobočky:
Obory:
Počet pedagogů interních:
Počet pedagogů externích:
Počet žáků celkem:

Petr Suttner
Obránců míru 892 , 742 21 Kopřivnice
556 802 353
petr.suttner@cbox.cz
Šenov u N.Jičína, Štramberk, Sedlnice
hudební 343, výtvarný 45, literárně-dramatický 12
14
12
400

Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace
od 1.1.2007 - zřizovatel město Kopřivnice
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, Francouzská ul.,
Kopřivnice, tel. 556 811 737
Turistická stanová základna Kletné 64
Počet kroužků:
127 kroužků, počet členů 1 426
Počet zaměstnanců:
15 interních, 83 externích
Počet pořádaných akcí:
624 - účast 22 399 osob
Počet táborů:
21 - účast 744 osob
Počet pobytových akcí:
55 - účast 1 332 osob
Návštěvnost Mateřského centra Klokan za rok: 1 215 dospělých, 1 275 dětí
Počet soutěží MŠMT :
1 – účast, 41 soutěžících

Dětské zastupitelstvo
Koordinátor:
David Monsport
Počet členů:
19
Co dělá dětské zastupitelstvo?
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Počet
zaměstnanců
ve školní jídelně
7

Je prostředníkem mezi studenty a vedením školy, ale také mezi mládeží a zastupiteli města. Sleduje,
shromažďuje a zpracovává názory žáků, studentů a široké veřejnosti, probírá je z pohledu mladých lidí a své
náměty předává dospělým zastupitelům města.

Občanská sdružení zabývající se mimoškolní činností dětí a mládeže
Pionýrská skupina Obránců míru
vedoucí:
Božena Klimecká
telefon:
556 49 29 29 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:
556 882 360
e-mail:
marie.novakova@kop.os.ds.mfcr.cz
sídlo:
Kopřivnice, Husova 1312
počet oddílů:
7
počet členů:
204
Junák - svaz skautů a skautek České republiky - středisko Příbor, oddíly Lubina
vedoucí střediska:
Martin Žárský
telefon:
724 304 784
e-mail:
junakpribor@post.cz
kontaktní osoba v Lubině: Pavel Žáček
telefon:
736 443 994
e-mail:
pavelo@centrum.cz
sídlo:
Lidická 51, Příbor
počet oddílů
6
z toho v Lubině:
2
počet členů
115
z toho v Lubině:
43

Mateřské a základní školy ve spádovém obvodu města kopřivnice jako pověřené obce
třetího stupně
Název školského zařízení
Zřizovatel město Příbor
ZŠ Npor. Loma, Školní 1510
ZŠ Jičínská 486
ŠJ Komenského 458
MŠ Kamarád, Frenštátská 1370
MŠ Pionýrů 1519
DDM Luna, Dukelská 1346
Ostatní zřizovatelé
ZŠ Trnávka 89
ZŠ Závišice 110
ZŠ Mošnov 159
ZŠ Zauličí 485, Štramberk
ZŠ Petřvald 372
ZŠ Ženklava 204
MŠ Skotnice 34
MŠ Kateřinice 127

Ředitel

Telefon

e-mail

Mgr. Ján Drtil
Mgr. Milada Maščuchová
Olga Skřivánková
Iva Drholecká
Věra Jařabáčová
Lenka Nenutilová

556 723 058
556 722 485
556 725 186
556 725 246
556 725 067
556 725 029

zs_loma@applet.cz
kancelar@zsjicinska.cz
sj.pribor@tiscali.cz
ms.kamarad@tiscali.cz
mspionyru@tiscali.cz
luna@lunapribor.cz

Ivana Vidličková
Mgr. Anna Zemanová
Mgr. Jitka Buchlovská
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
zsmosnov@seznam.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
Akce
20. 1. 2007 Velký obecní ples
7. 3. 2007 Položení kytice k památníku T. G. Masaryka u příležitosti 157. výročí jeho narození
a připomenutí 100 let od návštěvy T. G. Masaryka v Kopřivnici, který naše město navštívil
v době své 2. kandidatury do říšské rady
28. 3. 2007 Den učitelů
25. 4. 2007 Sportovec roku 2006
Položení kytic k pomníku Obětí světových válek při příležitosti státního svátku - Dne
8. 5. 2007
vítězství
28. 6. 2007 Poslední zvonění
15. 9. 2007 Běh rodným krajem Emila Zátopka - V. ročník
26. 10. 2007 Oslavy státního svátku - Dne vzniku samostatného Československého státu
11. 11. 2007 Den válečných veteránů - pietní akt u pomníku Obětí světových válek

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 2007:
- 10. ročník almanachu dětských literárních a výtvarných prací „Můj nejlepší přítel“
- vydání Zpravodaje knihovny 2007
- almanach Šuplíky 2007
- tvůrčí dílny pro děti
- otevření VI. a VII. ročníku Akademie třetího věku v Kopřivnici
- přechod z AKS Lanius na AKS Clavius
- on-line propojení s pobočkami Sever a Lubina
- spuštění AKS Clavius v MK Lubina
- Celé Česko čte dětem
- cestopisné přednášky, kurzy, výstavy, autorské čtení
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Městská knihovna - statistika
Počet registrovaných čtenářů
Návštěvnost
Výpůjčky celkem
Nové knihovní přírůstky
Stav knihovního fondu
Vzdělávací a výchovné akce

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

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

2007
2 455
45 687
144 467
2 225
64 074
182

B) Městské informační centrum (MIC)
Provozovatel:
Kulturní dům Kopřivnice, p. o.
Adresa:
Kopřivnice, Obránců míru 368,
Vedoucí:
Dagmar Hyklová
tel. 556 821 600, 737 207 294 fax: 556 821 488
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 2007:
- rozšíření spolupráce s Klubem českých turistů Kopřivnice,
- rezervace a prodej místenek na skibusy a cyklobusy,
- zajištění předprodeje vstupenek a propagace na akce okolních měst (Štramberk, Hukvaldy, Studénka,
Ostrava, Třinec …),
- zprostředkování plakátovací služby pro Kopřivnici a Příbor,
- prodej „balíčků zážitků“ Valašského království,
- kontaktní místo Informačního střediska Europe Direct Nový Jičín ,
- ekologická a houbařská poradna.
MIC
statistika
Osobně
Telefonicky
Celkem

Všeobecné
2005
2006
12 290 15 153
11 018 12 639
23 308 27 792

Rok
2005
2006
2007

2007
15 821
11 662
27 483

2005
5 966
4 656
10 622

Informace
Turistické
2006
2007
6 810
8 026
4 773
4 992
11 583 13 018

Počet poskytnutých informací celkem
Všeobecné
Turistické
Kulturní
23 308
10 622
11 703
27 792
11 583
13 058
27 483
13 018
15 706

Počet zahraničních turistů v MIC: 604
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2005
6 358
5 345
11 703

Kulturní
2006
7 153
5 905
13 058

Celkem
45 633
52 433
56 207

2007
9 056
6 650
15 706

Regionální muzeum Kopřivnice, o. p. s.
zakladatelé město Kopřivnice a TATRA, a. s.
Ředitel:
Ing. Lumír Kaválek
Zástupce řed.:
Mgr. Daniel Šigut
Sídlo:
Kopřivnice, Záhumenní 369
tel. 556 871 106, 556 871 237, fax. 556 821 415
e-mail: info@tatramuseum.cz
www.tatramuseum.cz
IČ:
25394509
Počet návštěvníků:
Technické muzeum - 93 608
Muzeum Fojtství - 4 350
Šustalova vila - 4 301
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 a kina Puls v Kopřivnici
Ředitel:
Lubomír Sazovský
Sídlo:
Kopřivnice, Obránců míru 368
Kontakt:
tel. 556 871 411
www.lmsro.cz, e-mail: info@lmsro.cz
Celkově bylo zrealizováno v roce 2007 akcí:
Celková návštěvnost na pořádaných akcí:

996
71 000

Návštěvnost - rozdělení do věkových kategorií
a) do 15 let
b) do 25 let
c) střední generace
d) starší generace
e) akce bez rozdílu věku

93 akcí
38 akcí
9 akcí
11 akcí
580 akcí

Druhové rozdělení
a) divadelní předplatné
b) koncerty vážné hudby
c) programy pro školy
d) akce pro seniory
e) koncerty
f) besedy
g) divadelní neděle
h) filmový klub
h) film a škola
i) běžná filmová představení

5 akcí
7 akcí
11 akcí
9 akcí
8 akcí
5 akcí
4 akce
35 akcí
12 akcí
153 akcí

Akce nadregionálního významu
a) taneční soutěž Tatra
b) divadelní festival Kopřiva
c) výstava modelářů KIT SHOW
d) Evropský svátek hudby
e) tvorba hendikepovaných dětí a dospělých MOTÝLEK
f) filmový cyklus Projekt 100
g) filmový festival Kraťasy
h) filmový cyklus pro děti Bijásek
i) baseda s názvem ,,TGM včera a dnes“
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NORA CLUB
provozovatel:
zástupce:
sídlo:
tel:
www:
e-mail :

Vítězslav Váňa, tel.: +420 773 66 00 14
Ivana Střelecká, tel.: +420 776 55 83 19
Obránců míru 368, Kopřivnice 742 21
+420 556 811 442
www.noraclub.cz
vitavana@nora.cz , info@noraclub.cz, ivana@noraclub.cz

počet akcí za rok 2007
212
počet návštěvníků
14 596
druhy akcí
koncerty, taneční párty, workshopy, poslechové večery, divadla, výstavy, přednášky
(drogová problematika…), literární večery, salonky (nedělní čaj o páté)
Přehled uskutečněných akcí pořádaných Nora Clubem
Akce
Počet
Koncerty
24
Koncerty (začínající soubory)
20
Koncerty (nad regionálního významu)
4
Taneční párty
51
Přednášky, workshopy a autorská čtení
25
Poslechové večery
35
Výstavy
14
Divadla
9
Drogová problematika
9
Literární večery
7
Salón
14
Celkem
212
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 2007 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 2007:
Festivaly :
• Colours Of Ostrava - kompletní technická produkce festivalu,
• Sázava Fest - pódiová a organizační produkce,
• Rock For People - pódiová a organizační produkce,
• Pohoda Trenčín - pódiová a organizační produkce,
• České Majálesy tour - kompletní technicko organizační produkce koncertů v 10 největších městech ČR,
• Hrachovka - pódiová produkce a produkce zázemí,
• Summer Of Love - pódiová produkce a produkce zázemí,
a další...
Koncerty a Tour:
• Priessnitz, selFbrush, Aneta Langerová, Tata Bojs, The Prostitutes, atd.
• dohromady cca 170 vystoupení nejen po ČR, ale i v zahraničí.
Klub Nora a LUDVÍK MORAVIA se společně podílely na technickém zajištění těchto festivalů:
(stavba pódií, stanů, elektro rozvody, osvětlení festivalů, produkce, speciální lešenářské práce atd.)
Colours Of Ostrava, Boskovice, Rock For People, Summer Of Love
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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 - místní komise, KDU-ČSL, TJ Sokol,
KSČM, tenisového klubu, veřejné schůze
Pravidelné schůze OB
Výroční schůze rybářů
Okrsková schůze hasičů
Trénink fotbalistů (žáci, dorost)
Stolní tenis
Cvičení žen
Cvičení mladých hasičů
Taneční trénink
OB ples
Rybářský ples
Dětský maškarní ples
Hubertský večer
Diskotéka
Stužkovací večírek
Soukromé akce (smuteční hostiny, svatby, oslavy)
Tvarůžkové hody
Výstava ručních prací
Knihovna
Počítačový turnaj
Vánoční počítačový turnaj
Předváděcí akce
Školení řidičů
Celkem

Počet akcí
19

Počet návštěvníků
302

8
1
1
36
2
43
9
2
1
1
1
1
3
2
21
1
1
43
6
1
31
1
235

56
220
80
540
4
430
70
4
90
150
100
150
180
50
1 090
70
350
215
72
98
3 840
25
8186

Osvětová beseda Mniší - organizační složka města
Vedoucí:
František Merta, 739 254 936
Sídlo:
Mniší 175, tel. 556 813 266
Druh akce
Schůze - složek a stran
Posezení v klubu důchodců
Pravidelné schůze OB
Okrsková schůze hasičů
Valná hromada SDH
Schůze ke strategickému rozvoji města
Běh oborou - zakončení v KD
Akce na hřišti u KD - hasičský dorost
Hřiště u KD - sportovní aktivity dětí
Ples, diskotéka, letní večer, krmášová zábava, Štěpánská diskotéka
Soukromé akce (smuteční hostiny, svatby, soukromé oslavy)
Oslava svátku matek
Oslava sv. Floriana
Dětský den
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Počet akcí
18
58
45
1
1
2
1

5
21
1
1
1

Počet návštěvníků
518
895
140
400
150
90
70
1 000
1 200
1 075
1 575
90
200
130

Koncerty (Valašský vojvoda, Vánoční koncert, Vánoční strom
s Javořinkou)
Mikulášské nadílky - KDU, SDH, klubu důchodců
Skautský Silvestr
Knihovna
Předváděcí akce
Celkem

3

520

3
1
43
2
207

560
180
430
70
9 293

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

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 773 201 334
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.
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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
CHEMIX - hudební kapela
Kontaktní osoba:
Tomáš Münster, tel 604 137 696
Počet členů:
5
Email:
to.mu@tiscali.cz
ILUZE - taneční divadlo
Kontaktní osoba:
Milada Fialová. tel. 603 837 474
Počet členů:
8
Email:
malamidi@seznam.cz, www.iluze.unas.cz
Jóga v denním životě
Sídlo:
Kontaktní osoba:
Počet členů:
Email:

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
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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, 733 664 127
Počet členů:
26
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

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:
83
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:
14
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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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SPORT
Správa sportovišť Kopřivnice, příspěvková organizace
ředitel:
Ing. Milan Gilar
sídlo:
Kopřivnice, Masarykovo náměstí 540
telefon:
556 802 011, 556 821 225
počet zaměstnanců:
29
e-mail:
spsk@koprivnice.org
internetové stránky:
http://spsk.koprivnice.org
Asociace sportovních klubů Tatra Kopřivnice
prezident:
Milan Okřesík
telefon:
556 821 132
e-mail:
zimak@koprivnice.org
ředitel:
Evžen Knězek
telefon:
556 821 132
sídlo:
Kopřivnice, Masarykovo náměstí 540
počet členů:
1 149
počet klubů:
17
- Klub ASPV
- Badminton
- Karate
- Vzpírání
- Sportovní gymnastika
- Stolní tenis
- Šachy
- FSC - samostatné od 10. 9. 2007 občanské sdružení
- Klub míčových her
- Klub kulturistiky
- Klub nohejbalu
- Cyklo Bike klub
- Klub vodní turistiky
- Klub cykloturistiky
- TOM
- Klub pěší turistiky
- Klub horolezecký
AVZO TSČ ČR KOPŘIVNICE
předseda:
Ladislav Kopelec
telefon:
602 565 011
sídlo:
Kopřivnice, Česká 868
počet členů:
130
počet klubů:
6
• Sportovně střelecký klub
• Tatra veterán car club
• Klub závěsného létání
• Plochá dráha
• Letecko modelářský klub
• Radioklub
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FBC Vikings Kopřivnice
předseda:
telefon:
e-mail:
internetové stránky:
sídlo:
počet členů:
počet družstev:

Marek Jehlár
604 418 089
mjehlar@seznam.cz , vikings@vikings.cz
www.vikings.cz
Kopřivnice, Štramberská 1096
150
6

FC Kopřivnice
předseda:
telefon:
e-mail:
internetové stránky:
sídlo:
počet členů:
počet družstev:

Zdeněk Kurečka
602 707 846, 731 452 951, 556 812 772
fckoprivnice@centrum.cz
www.fckoprivnice.wz.cz
Kopřivnice, Komenského 830
358
10

FC Vlčovice - Mniší
předseda:
telefon:
e-mail:
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:
sídlo:
počet členů:
počet družstev:

Václav Lichnovský
777 565 130
vlichnovsky@seznam.cz
Ing. Vojtěch Jalůvka - sekretář
731 452 945
vojtech.jaluvka@vlcovice.net
Kopřivnice - Vlčovice
159
4

Figure Skating Club Kopřivnice, o. s. - jsou od 10. 9. 2007 občanské sdružení
prezident:
Ing. Dušan Kubátko
telefon:
737 216 220
kontaktní osoba:
Evžen Milčinský - jednatel
telefon:
602 768 476
e-mail:
evzen.milcinsky@atlas.cz
sídlo:
Masarykovo nám. 540, Kopřivnice
počet členů:
87
Hockey club Kopřivnice
prezident:
telefon:
e-mail:
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:
sídlo:
počet členů:
počet družstev:

Ing. Jaroslav Hrubý
603 246 762
j.hruby@ktknet.cz
Stanislav Cacek - sekretář klubu
556 812 666
hckoprivnice@ktknet.cz
Kopřivnice, Masarykovo náměstí 540
459
14
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Klub českých turistů
předseda:
telefon:
internetové stránky:
sídlo:
počet členů:

Josef Poruba
737 885 300
www.kctkoprivnice.cz
Kopřivnice, Polní 1288
95

TJ Spartak Lubina
předseda:
telefon:
e-mail:
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:
sídlo:
počet členů:
počet družstev:

Jiří Štěpán
608 883 641
jiri.stepan@iol.cz
Tomáš Čajka - sekretář; Šárka Kocourková-místopředsedkyně
608 456 331
tomas.cajka@ktknet.cz
Kopřivnice - Lubina 182
228
5

Modelářský klub SMČR č. 240 Apolo Kopřivnice
předseda:
Pavel Šenk
telefon:
737 906 449
e-mail:
modelklub.apolo@seznam.cz
internetové stránky:
http://apolo.koprivnice.org
kontaktní osoba:
Petr Koliba
sídlo:
Kopřivnice, Česká 319
počet členů:
23
Klub volejbalu TATRA Kopřivnice
předseda:
Jindřich Tandler
telefon:
602 523 310
e-mail:
jtandler@tiscali.cz
kontaktní osoba:
Ing. Mojmír Neuschl; Jaromír Konůpka
telefon:
732 558 348
e-mail:
mojmir.neuschl@seznam.cz
internetové stránky:
www.volejbalkoprivnice.estranky.cz
sídlo:
Kopřivnice, Nám. T. G. Masaryka 540
počet členů:
177
počet družstev:
7
FUDOKEN KAI AIKIDO, ČESKÁ UNIE AIKIDO
- oddíl aikido Kopřivnice
prezident :
Marcel Moučka
telefon:
604 404 557
e-mail:
m.marcel@ktknet.cz
kontaktní adresa:
Kopřivnice, Francouzská 1203
počet členů:
50
počet oddílů:
2
Tenisový klub Kopřivnice
předseda:
Karel Fojtík
telefon:
724 542 390
e-mail:
karel.fojtik@porgest.cz
kontaktní osoba:
Pavel Rosinský, Miroslav Bartoň
telefon:
605 844 273, 602 759 859
e-mail:
p.rosinsky@seznam.cz
internetové stránky:
http://tenis.koprivnice.org/
sídlo:
Kopřivnice, Tenisový areál. Dolní ul.
počet členů:
134
počet družstev:
5
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Klub házené Kopřivnice
předseda:
telefon:
e-mail:
internetové stránky:
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:
sídlo:
počet členů:
počet družstev:

Ing. František Šácha
606 721 600
kh.koprivnice@cmail.cz
http://hazena.koprivnice.org
Miroslav Bartoň - manažer; Ing. Jan Martínek
602 759 859
bartonmiroslav@seznam.cz
Kopřivnice, Sportovní 741
464
10

Maraton klub Kopřivnice
předseda:
Mgr. Irena Šádková
telefon:
606 529 215
e-mail:
irasad@centrum.cz
internetové stránky:
www.mkkop.wz.cz
kontaktní osoba:
Robert Šádek
kontaktní adresa:
Kopřivnice, Osvoboditelů 1214
počet členů:
38
TJ START Kopřivnice
předseda:
Jiří Prokeš
telefon:
605 968 588
e-mail:
mgolf@ktknet.cz
internetové stránky:
http://mgolf.wz.cz
kontaktní osoby:
Pavel Macho - tel. 724 270 705, Radim Rieger - tel. 605 949 170 sídlo:
Kopřivnice, areál u letního koupaliště
počet členů:
21
počet družstev:
2
Klub malé kopané Kopřivnice
předseda:
Jiří Krejčí
telefon:
736 153 320
e-mail:
jiri.krejci@ktknet.cz
internetové stránky:
http://www.komako.cz
kontaktní osoba:
Jaroslav Klečka
telefon:
736 153 320
kontaktní osoba:
Zdeněk Ovšák
telefon:
737 369 293
e-mail:
ovsak.zdenek@centrum.cz
kontaktní adresa:
Kopřivnice, Štefánikova 58/31
počet členů:
430
počet družstev:
32
Klub vodních sportů Kopřivnice, o. s.
prezident:
René Lakomý
telefon:
737 214 436
e-mail:
renelakomy@seznam.cz
internetové stránky:
www.kvskoprivnice.cz
kontaktní osoba:
Mojmír Axman - jednatel; Ing. Vlastimír Perna - jednatel
telefon:
777 697 361
e-mail:
axmanm@centrum.cz
sídlo:
Kopřivnice, Husova 1340/9
počet členů:
543
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Tenisový klub Vlčovice
předseda:
telefon:
e-mail:
kontaktní osoba:
telefon:
počet členů:

Lubomír Mareš
777 995 986
lumares@ktknet.cz, lumares@seznam.cz
Petr Kutáč - správce tenisového areálu Vlčovice
607 735 985
33

TJ Sokol Kopřivnice
starosta:
telefon:
sídlo:
počet členů:

Olga Krejčí
606 683 198
Kopřivnice, Nám. T.G.M. 540
105

Jóga v denním životě
předseda:
telefon:
e-mail:
internetové stránky:
sídlo:
počet členů:

Mgr. Jan Vjaclovský
737 304 068
jogakopr@cbox.cz
www.joga.cz
Kopřivnice, Sokolovská 393
150
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DOPRAVA
Oddělení zabezpečuje úkoly související s činností silničního správního 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. Se změnami zákonů byla činnost speciálního
stavebního úřadu převedena v dubnu na obecný stavební úřad.

Výkon funkce silničního správního úřadu ve věcech silnic a místních komunikací (MK)
Počet připojení sousedních nemovitostí k pozemním komunikacím
Počet omezení obecného užívání pozemních komunikací uzavírkami a objížďkami
Počet zvláštních užívání a výjimek ze silničního ochranného pásma
Počet stanovisek ke stavbám
Výkon funkce speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic a MK (jen do 30. 3. 2007)
• stavební řízení
• stavební úpravy
Dopravní značení
• počet stanovení místní úpravy provozu na silnicích a MK
• počet stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích a MK
• počet vyjádření ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na veřejně
přístupných účelových komunikacích
Taxislužba
• počet provozovatelů taxislužby
• počet vozidel taxislužby
• počet vozidel taxislužby
Celkem vybráno na správních poplatcích a pokutách
• z toho správní poplatky na úseku taxislužby

Silnice
10
8
34
54

MK
21
5
129
36
4
1
55
50
9

11
22
46
54 200 Kč
3 000 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.
1 248
105
1 352
1 256
891
364
2 (4 473 Kč)
70
63
0
85

Oznámeno přestupků v 2007
Převod z 2006
Celkem ke zpracování
Ukončeno celkem
• z toho pojištění
• ostatní
Znalecké posudky (cena)
Zákaz činnosti
Vráceno po 1/2
Nevyhověno
Zadržené ŘP § 118
Zdravotní důvody • vráceno
• odebráno
Pokuty (udělené)

4
8
1 797 350 Kč
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147 500 Kč
11 500 Kč
1 956 350 Kč
566 850 Kč
68 600 Kč
435 250 Kč
63 000 Kč

Náklady řízení (udělené)
Pořádkové pokuty (udělené)
Celkem (udělené)
Odvody do pokladny celkem (zaplacené)
• blokové pokuty
• pokuty
• náklady řízení

Rozdíl mezi pokutami celkem udělenými a skutečně zaplacenými je způsoben tím, že někteří klienti neplatí
pokuty ihned, ale v dohodnutých splátkách.

Registr řidičů
Úsek spravuje agendu řidičských oprávnění a řidičských průkazů. Jedná se o přijímání žádostí o řidičský průkaz,
jejich vydávání, odebírání a výměnu, včetně profesní způsobilosti řidičů. Dále jde o zapisování údajů a změn do
karet řidičů, vedení bodového systému, přijímání žádostí o paměťové karty k digitálním tachografům a jejich výdej
a další administrativní úkony s agendou související.
K datu 1. 1. 2007 bylo v územně správním obvodu evidováno 25 537 řidičů.
K datu 31. 12. 2007 to bylo 28 054 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
• celkem platných
• vydáno nově
Revize karet řidičů
Počet řidičů s obdrženými body
Celkem přestupků
Celkem uděleno bodů
Počet osob s 12 body
Celkem vybráno na správních poplatcích

4 239
568
57
65
1 173
1 540
450
17 185
1 751
1 955
4 318
7
206 687 Kč

Oddělení evidence motorových vozidel
Statistiku počtu vozidel vede a aktualizuje OŘ Policie ČR v Novém Jičíně. Ze statistiky je patrný stálý nárůst
vozidel.
K datu 12. 2. 2008 bylo v územním obvodu registrováno 29 405 vozidel, což je o cca 1 800 vozidel více než ve
stejném období loňského roku. 3 211 vozidel je zatím stále nezařazeno v rámci celého okresu Nový Jičín.
Úkony při evidenci vozidel
1. evidování vozidla v ČR (včetně vývozu Tatra)
Evidování, změna registračního místa
Odhlášení z registračního místa (v rámci okr. Nový Jičín)
Vyřazení vozidla z provozu § 14 (trvalé)
Trvalý vývoz do zahraničí (již provozovaných vozidel)
Trvalý vývoz do zahraničí (nových vozidel - Tatra)
Výměna motoru nebo podvozku
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Počet
1876
1226
23
343
28
309
18

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)
Evidování opisem karty
Vyřazení (§ 15 zák. č. 168/1999 Sb.) (zákonné pojištění)
Dovozy
Počet provedených změn

33
267
291
17
208
41
319
242
1708
70
5
821
586
290
71
2465
1148
8
0
624
12 103

Pošta
Lustrace
Exekuce
Usnesení
Spisy došlé
Vlastní popud (evidence + technik)
Autobazary
Celkem vybráno na správních poplatcích

503
325
122
601
668 + 16
432
4 388 250 Kč

Autoškoly - zkušební komisaři
V územně správním obvodu Kopřivnice bylo v průběhu roku 2007 registrováno 7 autoškol. Jedna autoškola na
podzim ukončila svou činnost. Zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel provádí 3 zkušební
komisaři podle předem projednaného plánu.
Následná tabulka uvádí počty vyzkoušených žadatelů podle jednotlivých skupin řidičského oprávnění po
jednotlivých čtvrtletích a celkem za rok, včetně úspěšnosti při první zkoušce.

Skupina ŘP
A motocykl
B osobní vozidlo
C nákladní vozidlo
C + E přípojné vozidlo
T traktor
Celkem
Neuspělo napoprvé
tj. %

I. Q.
87
9
14
110
49
45

II. Q.

III.Q.

4
96
19
7
126
63
50
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4
86
20
8
118
58
49

IV.Q.
90
5
14
109
48
44

Celkem 1 - 12/2007
8
359
53
43
463
218
47

Porovnání vybraných položek z minulým obdobím
Evidence vozidel
Poř. č.

Druh změny

1.
24.
25.
27.

1. evidování vozidla v ČR
Avízo změny provozovatele
Potvrzení změny provozovatele
Dovoz

2003
930
1 485
667
234

Rok
2005
1 428
2 075
952
309

2007
1 876
2 465
1 148
624

Správní poplatky
Druh poplatku
Evidence vozidel
Autoškola

Rok
2006
3 763 798,00
219 050
jen od 1. 7. 2006 ●

2003
1 559 962,50
-

2007
4 388 250
454 700

● - od účinnosti zákona o správních poplatcích za zkoušky v autoškole
Příjmy a výdaje
Celkem příjmy za rok 2007
Celkem výdaje za rok 2007
Rozdíl

6 944 714,75 Kč
1 235 126,50 Kč
5 709 588,25 Kč
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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, právnickými a fyzickými osobami,
- projednat a nechat schválit projednané a příp. upravené „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 „Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu“, tj. poslední pokyny projektantovi
ÚPD pro dopracování další etapy pořizování ÚPD a to „Návrhu …“
- projednat a nechat schválit „Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu“ v zastupitelstvu města či
obce;
c) Návrh ÚPD:
- projednat „Návrh …“ s dotčenými orgány a krajským úřadem,
- „Návrh ...“ případně upravit a následně projednat opět s dotčenými orgány , právnickými a fyzickými
osobami,
- projednat a nechat vydat projednaný „Návrh …“ jako opatření obecné povahy v zastupitelstvu města či
obce.
Odbor územního plánování a památkové péče pracoval v roce 2007 na těchto akcích:
OBEC
Kopřivnice

DRUH ÚPD
Nový ÚP
Zadání
Změna č. 9
Návrh

Projednání zadání
20. 2. 2007
Projednání návrhu
11. 5. - 22. 10. 2007

Činnosti
Schválení zadání
14. 6. 2007
Vydání návrhu
8. 11. 2007

Štramberk

Změna č. 3
Návrh

Projednání návrhu
11. 4. - 19. 11. 2007

Vydání návrhu
19. 12. 2007

Závišice

Změna č. 3
Návrh

Projednání návrhu
19. 6. - 29. 10. 2007

Vydání návrhu
31. 10. 2007

Závišice

Změna č. 4
Zadání

Projednání zadání
10. 12. 2007

Kopřivnice

Schválení zadání
18. 12. 2007

Pořizování územně analytických podkladů
Městský úřad Kopřivnice, odbor územního plánování a památkové péče, jako úřad územního plánování obce
s rozšířenou působnosti, zahájil 1. ledna 2007 sběr a zpracování veškerých údajů o celém území. Jedná se
o zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, ochrana veřejných zájmů , záměry na provedení
změn v území, udržitelný rozvoj území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci.
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Vyjádření z hlediska územního plánu
Městský úřad Kopřivnice, odbor územního plánování a památkové péče, 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 2007 bylo vydáno celkem 137 vyjádření z toho bylo 51 pro k. ú. Kopřivnice, 20 pro k. ú. Drnholec
nad Lubinou, 10 pro k. ú. Větřkovice u Lubiny, 11 pro k. ú. Vlčovice, 7 pro k.ú. Mniší, 11 pro k. ú. Závišice, 12 pro
k. ú. Mošnov, 9 pro k. ú. Skotnice, 2 pro k. ú. Štramberk a po jednom vyjádření pro k. ú. Trnávka, Hájov, Příbor
a Petřvald.

Památková péče
Státní památková péče vykonává státní správu v souladu se třemi základními právními předpisy které doznaly
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.
Přehled počtu vydaných závazných stanovisek podle § 14 zákona za rok 2007:
Obec s rozšířenou
působností:

Rozhodnutí vydaná
do 30 dnů:

Kopřivnice
z toho:
Příbor:
Štramberk:
Kopřivnice:
Ostatní:

Rozhodnutí vydaná
do 60 dnů:

Rozhodnutí vydaná za
> 60 dnů:
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10

41
41
1
-

36
40
1
1

4
6
-

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 je uveden v tabulce:

1

1

útulna

vila

chata

fojtství

radnice

škola

kolej

bašta

2

fara

1

ohradní zeď

hrobka

1

hřbitov

arch. nalez.

1

kostel

zříc. hradu

zám. park

zámek

roub. dům

Obec
Kopřivnice
Lubina
Mniší
Vlčovice
Kateřinice
Mošnov
Petřvald(ík)
Příbor
Skotnice
Štramberk

měst. dům

Počet památek ve správním obvodu Kopřivnice podle druhu památky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1

1

1

1

1
47
13 91

3
1

1

1

1

1
1

79

1

1
3

1
1

1
1

1

Trnávka
Závišice
Ženklava
Správní obv.
Kopřivnice :

1

1
1

60 92

1

1

2

2

7

1
2

2

4

2

3

1

1

1

1

1

2

1

80

4

1

18
9
1
3
0
1
1
67
1
128
3
2
1

1

235

1
1
1

1

3

2

1
1

2

11

8

1
4

4

1

3

1

1

1

1

Celkem:

4
1

studánka

kaple

1
1

kříž

křtitelnice

kašna

fontána

muka

sloup

Obec
1
1 1 3
Kopřivnice
1
Lubina
Mniší
Vlčovice
Kateřinice
Mošnov
Petřvald(ík)
1 2 1
Příbor
Skotnice
3
1
1 1
Štramberk
Trnávka
Závišice
1
Ženklava
Správní obv.
1 2 1 4 3 1 1 3 2
Kopřivnice:
Správní obvod Kopřivnice - celkem nemovitých památek :

busta

pomník

socha

sousoší

zvonice

pam. kámen

roub.stud.

stodola

statek

zemanství

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
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STAVEBNÍ ÚŘAD
Typ řízení
Územní
Stavební
Kolaudační
Terénní úpravy
Těžební práce
UPI
Předčasné užívání
Prozatímní užívání
Změna užívání
Údržba stavby
Změna před dokončením
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
Dopis
Ostatní opatření
Celkem
Koordinovaná stanoviska

Správní řízení celkem
Zahájeno
Rozhodnuto
37
40
63
78
220
223
0
0
0
0
7
7
2
2
6
6
2
3
0
0
15
15
1
0
5
5
1
1
1
0
2
3
0
0
0
0
54
46
6
8
5
5
429
442

Právní moc
38
96
224
0
0
7
2
6
4
0
15
0
3
1
1
2
0
0
26
7
5
437

Poplatky [Kč]
37 000
34 300
6 100
0
0
0
0
0
1 000
0
4 000
0
0
300
0
600
0
0
0
18 000
0
101 300

Ostatní vyjádření celkem
Zahájeno
Rozhodnuto
0
2
4
3
70
70
74
75
22
22

Právní moc
0
0
0
0

Poplatky
0
0
0
0

V předešlých tabulkách jsou suché údaje z podsystému radnice, který eviduje každý typ správního řízení
samostatně.
Ve této tabulce jsou údaje z našich interních evidencí pro nejzajímavější řízení.

r. 2006
Povolené
Kolaudované
r. 2007
Povolené
Kolaudované

Celkem
44
25
Celkem
33
37

Rodinné domky
Kopřivnice
Lubina
22
10
9
11
Kopřivnice
Lubina
15
7
18
9
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Vlčovice
4
0
Vlčovice
3
4

Mniší
1
2
Mniší
3
0

Závišice
7
3
Závišice
5
6

Rok
2005
2006
2007
Celkem

Silnice I/58
Příbor obchvat
9
9
37
55

Vyvlastnění
ČEZ VVN
Zóna Mošnov

17
17
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Celkem
9
9
54
72

Ukončeno
odvoláním
3
1
2
6

Právní moc
4
8
22
34

INVESTIČNÍ AKCE, REKONSTRUKCE, OPRAVY
Investiční akce, rekonstrukce a opravy majetku města Kopřivnice financované z rozpočtu města
Kopřivnice v roce 2007 (uvedeny akce s finančními náklady vyššími než 200,0 tis. Kč
Čís. Název akce
PD/R/ost.
Nákl. v tis. Kč
1 Rekonstrukce ul.Štramberská - Štefánikova
PD
1 348,5
2 Oprava balkónů - ul.Sluneční – 12 b. j.
R
706,0
3 Výstavba tepelného zdroje
PD
214,2
4 Příprava prostor pro Českou poštu
PD, AD
328,6
5 Příprava prostor pro Českou poštu
R
11 982,7
6 Předlažba chodníku Ke Koryčce
R
674,8
7 Předlažba chodníku ul. K. Čapka
R
753,5
8 Rekonstrukce správní budovy
R
5 378,2
9 Odkanalizování místních částí - Lubina
PD
1 556,7
10 Dostavba tělocvičny a rekonstrukce ZŠ Lubina
R
16 890,9
11 Výstavba chodníku u I/58 - Vlčovice
R
2 781,1
12 KDK I - bezbar. vstup, rampa, odvodnění
R
1 216,5
13 MŠ - výměny sporáků
R
452,4
14 ZŠ 17. listopadu - výměna oken (1.etapa)
R
2 874,8
15 Zimní stadion - sběrač čpavku
PD, R
874,7
16 Č. p.1163 - zábradlí, oprava výtahu a fasáda
R
822,4
17 ZŠ M. Horákové - stavební úpravy chodby
R
297,4
18 ZŠ M. Horákové - chodník
R
336,7
19 Vybudování dětského hřiště
PD + R
1 396,4
20 Odvodnění MK Mniší "U jednoty"
R
723,6
21 Odvodnění MK Mniší u č. p. 115
R
282,2
22 I/58 - kruhový objezd - Lubina
PD
677,1
Plnění z dohody o vyrovnání technickébo zhodnocení (lyžařská
23
685,3
chata)
24 Dopravní obslužnost PPK (investiční záměr)
PD
353,4
25 Odstranění hav. stavu rampy - DPS 320
R
447,1
26 ZŠ 17. listopadu - ohřev a rozvod teplé vody
R
692,8
27 Výměna vstupních dveří DPS 320
R
304,4
28 Vybavení lyžařského areálu
1 606,5
56 658,9
Investiční akce, rekonstrukce a opravy nad 200,0 tis. Kč v roce 2007 celkem
Vysvětlivky použitých zkratek
KDK Kulturní dům Kopřivnice
ZŠ
Základní škola
MŠ Mateřská škola
PPK Podnikatelský park Kopřivnice
DPS Dům s pečovatelskou službou
PD
Projektová dokumentace
R
realizace
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MEZINÁRODNÍ VZTAHY KOPŘIVNICE
Akce konané v Kopřivnici
Datum

1.- 4. 3.

9. - 12. 8.
Září

14. - 16. 9.

9. - 10. 11.
Leden - prosinec

Akce
Judisté z partnerského města Trappes (Francie) navštívili Kopřivnici. Judisté byli přivítání na
MÚ, navštívili polygon, Technické muzeum, expozici E. a D. Zátopových, hokejový zápas,
Štramberk, …, ale hlavně se společně s judisty z kopřivnických škol zúčastnili mezinárodního
turnaje „O pohár euroregionu Beskydy“ ve Frýdku-Místku (judisté z Trappes získali 2 stříbrné
medaile).
Cyklisté z partnerského města Castiglione del Lago (Itálie) se zúčastnili akce „Kopřivnický
Drtič“ Po celou dobu jejich návštěvy je doprovázeli členové Klubu horských kol - Cyklo Art Bike
klubu, kteří jim připravili zajímavý doprovodný program.
Pracovníci radnice z partnerského města Zwönitz (Německo) a jejich rodinní příslušníci
navštívili Kopřivnici.
5. ročník Běhu rodným krajem Emila Zátopka. Běhu, který se konal 15. 9. 2007 se zúčastnili
běžci z partnerských měst Kopřivnice - Myszkówa (Polsko) v počtu 6 běžců, Zwönitzu (Německo)
v počtu 4 běžců a Castiglione del Lago (Itálie) v počtu 4 běžců. Běžci z partnerských měst se
zúčastnili nejen běhu, ale byl pro ně připraven i zajímavý doprovodný program. Po celou dobu je
doprovázeli běžci z Maraton klubu Kopřivnice.
Děti z partnerského města Myszkówa (Polsko) se zúčastnily přehlídky „Motýlek“
v Kopřivnici XI. ročníku přehlídky tance, zpěvu a dramatické tvorby handicapovaných dětí
„Motýlek 2007“ se zúčastnily děti ze 2 škol z Myszkówa..
Cizojazyčné konzultační středisko (rozšířené původní Francouzské kulturně informační
středisko) Pracuje pod KDK, p. o. - v rámci knihovny. Každý pátek od 15.30 - 17.30 hodin.

Akce konané v partnerských městech
Datum
27. 4. - 2. 5.

18. - 22. 5.

31. 5. - 3. 6.

6. - 11. 6.

6. 7.
15. 7.

Akce
Oficiální delegace z Kopřivnice navštívila partnerské město Castiglione del Lago (Itálie).
Členy delegace byli zástupci města, členka komise pro mezinárodní vztahy, zpravodajové
Kopřivnických novin a KTK. Delegace se zúčastnila ekologicky zaměřené mezinárodní
konference, „drakiády“ a projednala další možnosti spolupráce mezi oběma partnerskými městy.
Cyklisté z Kopřivnice se zúčastnili 14. Marathonu BIKE del Trasimeno v partnerském
městě Castiglione del Lago (Itálie). Čtyři kopřivničtí cyklisté z Cyklo Artr bike klubu se zúčastnili
14. Marathonu BIKE del Trasimeno v Castiglione. Dušan Pargač dojel ve své kategorii první
a celkově na krátké trati druhý. Michal Chmel dojel 6 a Miroslav Knapík a Jaroslav Dvořáček
dojeli ve druhé padesátce.
Oficiální delegace z Kopřivnice navštívila partnerské město Zwönitz (Německo).
Kromě setkání s delegacemi ostatních partnerských měst Zwönitz a návštěvy Drážďan si
delegace prohlédla soukromý pečovatelský dům, seznámila se s prací terénní pracovnice
(streetworker) a s charitativní prací johanitů. Dále delegace navštívila teplárnu ve Zwönitzu
a projednala další spolupráci mezi našimi městy.
Fotbalisté z Kopřivnice se zúčastnili Mezinárodního fotbalového turnaje v partnerském
městě Trappes (Francie). Fotbalisté z Kopřivnice ve věku 18 - 19 let se zúčastnili mezinárodního
fotbalového turnaje v Trappes. Fotbalový turnaj se konal 9. a 10. 6. 2007 a naši fotbalisté se
umístili na 3. místě. Pro sportovce byl připraven i doprovodný program - návštěva Eiffelovy věže.
Fotbalisté z Lubiny (na Slovensku) se zúčastnili fotbalového zápasu v místní části
Kopřivnice - Lubině Turnaj se konal v rámci oslav 55. výročí fotbalového klubu v Lubině. Naši
fotbalisté vyhráli.
Fotbalisté z místní části Kopřivnice - Lubiny se zúčastnili fotbalového turnaje v Lubině na
Slovensku. Naši fotbalisté se umístili na 3. místě.
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27. 7. - 8. 8.

1. 9.

26. 9. - 2. 10.

Kopřivničtí skauti a cyklisté navštívili partnerské město Congleton (Anglie) a zúčastnili se
akce Jamboree. Z celkových 44 osob navštívilo 24 osob akci Jamboree, dalších 20 osob (skauti,
cyklisté, turisté) navštívilo partnerské město Congleton. Byli přivítáni vedením města, uskutečnili
společné vyjížďky,….na zpáteční cestě pak ještě navštívili partnerské město Trappes (Francie).
Hasiči z Lubiny se zúčastnili pohárové soutěže v Háji (Slovensko). SDH Lubina II udržuje
s DHZ Háj u Turčianských Teplic dlouhodobé kontakty - 33 let. Soutěže v Háji se celkem
zúčastnilo 15 družstev. Naše družstvo obsadilo 9. místo (7 členů z družstva bylo mladších 18 let).
Běžci z Kopřivnice se zúčastnili běhu Paříž - Versailles (Francie). 6 běžců z Maraton klubu
Kopřivnice se zúčastnilo na základě pozvání partnerského města Trappes (Francie) běhu „PařížVersailles“, který se konal 30. 9. 2007. Výše uvedený běh je ve Francii velice populární. Výsledky
našich běžců byly velice dobré.
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MĚSTSKÁ POLICIE KOPŘIVNICE
Městská policie Kopřivnice má v současné době 20 strážníků a 1 administrativní pracovnici.
K 1. 3. 2008 nastoupil k Městské policii Kopřivnice strážník s platným osvědčením přechodem z MP Studénka.
K 1. 5. 2008 rozšíří řady městské policie další strážník, který tuto práci doposud vykonává
od roku 2005 u MP Praha.
V roce 2007 ukončili dohodou v závěru roku pracovní poměr 3 strážníci.
V roce 2007 úspěšně složilo prolongační zkoušky před komisí Ministerstva vnitra na další období tří let 5
strážníků. V letoším roce v měsících dubnu a květnu tyto zkoušky bude
obhajovat dalších 9 strážníků.
V roce 2007 úspěšně absolvovala str. Lenka Paštěková závěrečné zkoušky dvouletého kurzu zaměřeného na
zvýšení prestiže žen v uniformách a proti domácímu násilí. Tento projekt byl spolufinancován evropských
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Rozpočet městské policie 2006/2007
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč

Rozpočet 2006
279
9,329

Rozpočet 2007
513
9,598

Skutečnost 2006
472,8
8,667

Skutečnost 2007
769,7
9,153

Ve výdajích v roce 2007 je zahrnuta dotace z Ministerstva vnitra ČR na pořízení mobilního kamerového systému
ve výši 400 tis. Kč a spoluúčast města vy výši 50 tis. Kč.

Vybrané druhy příjmů městské policie 2006/2007
Blokové pokuty
Blokové pokuty na místě nezapl.
Pokuty celkem

2006
1 933 ks
398 ks
2 331 ks

2007
1 884 ks
503 ks
2 387 ks

2006
191 750 Kč
191 200 Kč
382 950 Kč

Dopravní přestupky za rok 2007
V roce 2007 bylo celkem řešeno 1 808 přestupků v dopravě.
Z toho řešeno blokovou pokutou a pokutou na místě nezaplacenou 1 112 přestupků (531 200 Kč).
Domluvou bylo řešeno 574 přestupků.
Správnímu orgánu bylo postoupeno 122 přestupků.
Pachatelé dopravních přestupků do 18 let
Počet nasazení technického prostředku „botička“
Počet výzev pro nepřítomné pachatele přestupku
Počet řešených cyklistů celkem
- neosvětlení cyklisté
- porušení dopravního značení
- jízda bez přilby
- jízda pod vlivem alkoholu
Počet odtažených vozidel celkem
Počet bodových přestupků celkem
- rychlost
- ostatní
Počet osob zadržených při řízení pod vlivem alkoholu

36
316
886
149
79
39
13
4
140
393
347
46
5
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2007
330 500 Kč
284 800 Kč
709 500 Kč

Přestupky - veřejný pořádek
V roce 2007 bylo celkem řešeno 391 přestupků proti veřejnému pořádku, z toho bylo řešeno blokovou pokutou
a pokutou na místě nezaplacenou 182 přestupků (161 500 Kč).
Domluvou bylo řešení 94 přestupků. Správnímu orgánu bylo postoupeno 115 přestupků.
Pachatelé přestupků proti veřejnému pořádku do 18 let
§ 30 ochrana před alkoholem a jinými toxikom., tabákový zákon
§ 47 - neuposlechnutí výzvy
- rušení nočního klidu
- veřejné pohoršení
- znečišťování veřejného prostranství
- zakládání černých skládek
§ 49 narušení občanského soužití
§ 50 přestupky proti majetku

165
11
7
51
67
14
6
18
217

Přestupky proti vyhláškám města
V roce 2007 bylo celkem řešeno 83 přestupků proti vyhláškám a nařízením města, z toho bylo řešeno blokovou
pokutou a pokutou na místě nezaplacenou 28 přestupků (16 800 Kč).
Domluvou bylo řešeno 41 přestupků. Správnímu orgánu bylo postoupeno 14 přestupků.
Pachatelé přestupků proti vyhláškám města do 18 let
1/2007 Místní záležitosti veřejného pořádku
- pohyb psů
- stanování
- rozdělávání ohňů
- vylepování plakátů mimo místa k tomu určená
2/2006 Podmínky hudební produkce
3/2004 Pálení rostlinných odpadů

26
61
3
2
4
2
11

Ostatní činnost
V roce 2007 se na městskou policii obrátilo 2 947 občanů - oznámení, žádost o pomoc nebo o radu.
Poskytnutí první pomoci občanům
Kontroly mladistvých na hracích automatech
Kontroly podávání alkoholu mladistvým
Kontroly záškoláctví
Doručení písemností
Nálezy
Otevření bytů na žádost občanů
Spolupráce s rychlou záchrannou službou
Spolupráce s Hasičským záchranným sborem
Výjezdy na signál pultu centralizované ochrany
Zadrženo pachatelů při narušení objektů
Asistence a pomoc při požárech
Asistence při eskortě osob (záchytka, psychiatrie, nemocnice)
Přestupky zjištěné pomocí kamerového systému
Zjištěné závady a nedostatky:
- poškozené veřejné osvětlení
- poškozené dopravní značky
- poškozené telefonní automaty
- zjištěný počet vraků
- ostatní poškození (zeleň, lavičky, kontejnery, komunikace, chodníky)
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48
12
18
8
260
93
96
81
73
268
4
6
38
204
153
41
58
8
46
107

Zajišťování akcí na území města:
Dozor při kulturních a sportovních akcích města (jarmarky, pouť, trhy, poslední zvonění..),
Cyklistické závody,
Autotuningy,
Běh Terryho Foxe,
Běh E. Zátopka,
Hry zdravotně postižených,
Den Tatry,
Veteráni.

Preventivní činnost:
Besedy a ukázky činností městské policie v ZŠ a MŠ,
Řetízky pro seniory,
Akce pro MŠ „Autobus je náš kamarád“,
Programy prevence kriminality,
Akce „Na kolo jen s přilbou“,
Akce pro Klub Kamarád.

Spolupráce s odbory města
V závěru roku 2007 proběhl na městské policii audit na funkčnost vnitřního a kontrolního systému.
Jedna z oblastí, které se audit věnoval, byla i spolupráce odborů městského úřadu s městskou policií.
Z vyhodnocení dotazníkové akce vyplynulo, že spolupráce mezi jednotlivými odbory MÚ a městskou policií je
pravidelná a velmi dobrá.
Nejčastější spolupráce je s odborem bytovým, sociálním, životního prostředí, dopravy a SH,
právním.
Městská policie spolupracuje i s firmou Slumeko, kde každodenně řeší zjištěné nedostatky v rámci
výkonu služby a činí opatření k jejich odstranění.

Ekonomická činnost městské policie
Městská policie na základě koncesní listiny provozuje pult centralizované ochrany od roku 1993.
V roce 2007 bylo na pult centralizované ochrany napojeno 85 objektů.
Z toho je třetina objektů města (ZŠ, MŠ, muzea, střediska sociálních služeb …)

Náklady v tis. Kč
Výnosy v tis. Kč

rozpočet 2007
387
400

skutečnost 2007
376,9
422,3

Spolupráce s Policií ČR
Spolupráce s Policií ČR je na velmi dobré úrovni. Dochází k pravidelným setkáním s vedením
Policie ČR a s vedením města. Aktuální problémy a úkoly se řeší neprodleně.
Jsou sestavovány společné hlídky městské policie a Policie ČR v rámci dopravně-bezpečnostních
akcí, preventivních se zaměřením na požívání alkoholu mladistvými.
V roce 2007 bylo celkem 624 případů, při nichž spolupracovali městská policie a Policie ČR.
Zjištěno podezření ze spáchání trestného činu
64
Zadrženo pachatelů trestného činu
18
Zadrženo hledaných osob
8
Zajištěno místo trestného činu
19
Předvedeno osob na Policii ČR
91
Nalezeno vozidel v pátrání
2
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Útulek pro opuštěné a nalezené psy
Rozpočet pro Psí útulek ve Vlčovicích 2006/2007

Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč

Rozpočet 2006
240
380

Rozpočet 2007
240
396

Skutečnost 2006
259,7
267,6

Skutečnost2007
263,6
314,1

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že celkové provozní náklady Psího útulku ve Vlčovicích za rok 2007 činí jen cca.
51 tis. Kč.
Celkový počet umístěných psů za rok 2007
- Kopřivnice
- Nový Jičín
- Frenštát pod Radhoštěm
- Příbor
- Štramberk
- Hladké Životice
- Trojanovice
- Jeseník nad Odrou
- Havířov

271
109
75
22
11
6
4
1
3
3

V roce 2007 bylo umístěno „na hotel“ celkem 37 psů (17 470 Kč).
Novým majitelům bylo předáno 113 psů (13 500 Kč).
Původním majitelům bylo předáno 62 psů (10 050 Kč).
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