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ÚVOD
Rok 2008 byl pro naše město nejen druhým rokem zastupitelstva, ale také rokem zahájení realizace konkrétních
projektů k naplnění dlouhodobých cílů, které jsme si společně stanovili v roce 2007.
Jestliže začátkem roku bylo jedním z největších problémů zaměstnavatelů sehnat lidi, kteří jsou ochotni a schopni
pracovat, konec roku byl v důsledku celosvětové krize poznamenán nárůstem nezaměstnanosti a zpomalením
všech ekonomických procesů.
Přesto došlo v životě našeho města ke mnoha změnám k lepšímu, např. ve zlepšení kvality veřejných služeb,
nebo, a to si ceníme nejvíce, ve zvýšení ochoty našich občanů zapojovat se do veřejného života.
Všem, kteří pomáhají Kopřivnici, patří náš velký dík.

Ing. Josef Jalůvka
starosta města
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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 2008 (podle zákona o obcích), a na
úkolech, které vyplynuly z potřeb města.
V roce 2008 se uskutečnilo celkem 8 zasedání ZM a 6 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
NEZÁVISLÍ, 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
6/2
7/4
6/2
8/5
8/4
7/6
7/6
8/6
8/4
8/6
7/6
8/5
6/0
8/3
8/6
8/6
6/3
8/5
7/5
8/6
8/6

Nejdůležitější rozhodnutí zastupitelstva města v roce 2008
vydání obecně závazných vyhlášek města Kopřivnice
• č. 1/2008 O místních záležitostech veřejného pořádku,
• č. 2/2008 O úpravě koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti,
• č. 3/2008 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
• č. 4/2008 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů,
• č. 5/2008 O místním poplatku ze psů,
• č. 6/2008 O stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem Kopřivnice,
finanční a majetková rozhodnutí, ostatní
schválení:
• Akčního plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2008 - 2009,
• Koncesního projektu „Centrální zásobování teplem v Kopřivnici“,
• Rozpočtu města Kopřivnice na rok 2008,
• Závěrečného účtu města Kopřivnice za rok 2007,
• Rozpočtových opatření k rozpočtu města Kopřivnice na rok 2008,
• Poskytnutí dotací např.:
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 v Kopřivnici, o. p. s.,
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 a další,
• Programu prevence kriminality na rok 2008,
• Základní listiny Plánu sociálních služeb v Kopřivnici,
• Uzavření dohod o přistoupení k závazkům,
• Principů hospodaření s bytovým fondem města Kopřivnice,
• Pojmenování ulice „K Očnímu“ a vymezení místopisného názvu pro oblast „U Vodojemu“,
• Závazných dotačních pravidel pro poskytnutí dotace na výměnu kotle na tuhá paliva za kotel na zemní
plyn,
• Vyhledávací studie cyklistických stezek a tras na území města Kopřivnice,
• Analýzy bezbariérovosti vybraných tras a objektů v Kopřivnici,
• Udělení čestného občanství města Kopřivnice:
o Emilu Hanzelkovi „in memoriam“,
o Ing. Boleslavu Hanzelkovi „in memoriam“,
o PhDr. Františku Uhlířovi „in memoriam“,
• Udělení titulu významná osobnost města Kopřivnice:
o Aloisi Markovi „in memoriam“,
o Brunu Sklenovskému „in memoriam“,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prodeje a výkupu pozemků,
Uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru do výše 10 000 000 Kč,
Pravidel pro pronajímaní bytů ve vlastnictví města Kopřivnice,
Uzavření kupní smlouvy na prodej plynárenských zařízení,
Uvolnění částky 4 mil. Kč z rozpočtové rezervy roku 2008 na projektovou dokumentaci domova
důchodců,
Rozpočtu města Kopřivnice na rok 2009,
Nového provozovatele pro zajišťování kulturně - osvětové činnosti v Kopřivnici „Cestovní kancelář
AGENTURA FOX, s. r. o.“,
1. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Kopřivnici na období 2009 - 2012,
Integrovaného plánu rozvoje města pro obytnou zónu Kopřivnice JIH.

vzetí na vědomí:
 Zprávy o činnosti Finančního, Kontrolního a Školského výboru ZM Kopřivnice,
 Informace o průběhu projednávání konceptu územního plánu Kopřivnice zpracovanou jako Odůvodnění
pokynů pro zpracování návrhu územního plánu Kopřivnice,
 Návrhu nových jmenovitých akcí (ukazatelů rozpočtu - jejich případně zařazení do rozpočtu města je
podmíněno schválením rozpočtového opatření na základě aktualizace zdrojů rozpočtu pro rok 2009 dle
stavu plnění příjmů a výdajů rozpočtu k 31. 12. 2008).
souhlas:
 S poskytnutím prostředků ve výši 1 200 000 Kč Junáku - svazu skautů a skautek
ČR, Středisku Kopřivnice č. 814.04 na spolufinancování projektu Skautského centra Skautská akademie leadershipu z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko pro oblast
podpory 3.2 Subregionální centra, oblast školství a volnočasové aktivity

Rada města
jako 7členný výkonný orgán města působila v roce 2008 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:
a) Strategické plánování
b) Evropské záležitosti, mezinárodní vztahy
c) Vnější vztahy, komunikující město
d) Marketing a cestovní ruch
e) Koordinace investičních akcí v regionu
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2. Působnost 1. místostarosty Vladislava Kryškeho:
a) Rozpočet a finance
b) Majetek a investice
c) Rozvoj podnikání
d) Územní rozvoj
e) Doprava
3. Působnost 2. místostarosty Mgr. Zdeňka Krajčíra:
a) Školství a sport
b) Místní záležitosti veřejného pořádku
c) Životní prostředí, vodní a lesní hospodářství a zemědělství
d) Komunální služby
e) Tepelné hospodářství
4. Působnost 3. místostarostky Dagmar Rysové:
a) Sociální věci
b) Zdravotnictví
c) Prevence kriminality
d) Bytové hospodářství
e) Kultura
Tajemník MÚ: Ing. Josef Jiřík
řídí a kontroluje činnost všech odborů, oddělení 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 2008 se uskutečnilo celkem 28 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
E-mail: posta@koprivnice.cz
Internetové stránky: www.koprivnice.cz
Rada města Kopřivnice schválila na svém jednání 51. schůze RM (22. 10. 2008) organizační uspořádání
městského úřadu platné od 1. 1. 2009
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MANAŽER KVALITY
INTERNÍ AUDITOR
ODDĚLENÍ KONTROLY
ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ
KRIZOVÝ KOORDINÁTOR
ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY
ODBOR INFORMATIKY
ODBOR VZDĚLÁVÁNÍ A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
ODBOR ROZVOJE MĚSTA
ODBOR MAJETKU MĚSTA
ODBOR FINANCÍ
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODBOR PRÁVNÍ
ODBOR SPRÁVNÍ
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, PAMÁTKOVÉ PÉČE
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Shrnutí hlavních změn:
1)
Změna odboru rozvoje města:
Odbor nově zabezpečuje rozvojové aktivity na úseku strategického plánování, architektury (převod agendy
ze současného odboru územního plánování), rozvoje území (vč. dopravního), investic a pozemků. Část
činností se přesunuje pod odbor majetku města, u odboru územního plánování přechází agenda architekta
města.
2)

Změna odboru bytového hospodářství:
Dochází k převedení správy majetku z odboru rozvoje města pod stávající odbor bytového hospodářství.
Odbor bytového hospodářství se po převedení správy majetku přejmenovává na odbor majetku města.
Zabezpečí komplexní správu, provoz a údržbu svěřeného majetku města v rozsahu stanoveném
smluvními vztahy mezi městem a uživateli tohoto majetku.

3)

Spojení agendy stavebního úřadu s agendou územního plánování a památkové péče pod jeden odbor
s názvem odbor stavebního řádu, územního plánování, památkové péče.
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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. Tomáš Klos
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:
Počet
členů
20
14
14
13
23

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

Velitel jednotky, kontakt
Milan Mikušek, 736 757 904
Jaromír Prašivka, 602 579 585
Jaromír Durček, 603 894 874
Vlastimil Mrkva, 737 158 559
Svatopluk Holub, 736 686 263

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

Činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kopřivnice realizovaná v roce 2008
Počet výjezdů
V roce 2008 vyjela jednotka ke 103 zásahům, což představuje ve srovnání s rokem 2007 80% nárůst počtu
výjezdů, kromě 39 požárů vyjeli k 27 technickým pomocem, 13 dopravním nehodám, 11 likvidacím následků
živelních pohrom, 3 únikům nebezpečných látek, 5 x k záchraně osob a 5 událostí bylo kvalifikováno jako planý
poplach. Ojedinělý byl zásah v bytovém domě, ulice Francouzská 1196, kde došlo k požáru kompletní bytové
jednotky. Rok 2008 je charakterizován zajišťováním pohotovosti k výjezdu v počtu čtyř členů jednotky nepřetržitě
po dobu 24 hodin denně.
Na vysokém počtu výjezdů jednotky se podílí rozšiřující se spektrum událostí, k nimž jednotky vyjíždějí.
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Celkový počet zásahů: 103
Rozdělení podle druhu událostí:
•
•
•
•
•
•
•

požár: 39
technická pomoc: 27
dopravní nehoda: 13
živelní pohroma: 11
úniky nebezpečných látek: 3
záchrana osob a zvířat: 5
planý poplach: 5

Modernizace prostředků
V roce 2008 obdrželo město Kopřivnice z rozpočtu Moravskoslezského kraje finanční prostředky ve výši 514 000
Kč účelově vázaných a jednotka získala 6 ks dýchacích přetlakových přístrojů včetně obličejových masek na
základě darovací smlouvy. Také prostředky města byly využity pro modernizaci prostředků, členové jednotky byli
vybaveni novými přilbami, svítilnami, zásahovými rukavicemi a kuklami a došlo k rozšíření zdravotnického
vybavení o páteřovou desku a vakuovou matraci.
Významný posun ve výbavě jednotky přinesl nákup hydraulického vyprošťovacího zařízení, které je využíváno při
zásazích u dopravních nehod.

Odborná příprava a požární sport
Technické vybavení jednotky přináší zvyšující se nároky na odbornou přípravu členů, velitelé družstev a strojníci
absolvovali každoroční kurzy k udržení odborné způsobilosti, obdobně jako další absolventi specializovaných
kurzů. Mimo obvyklých témat prováděli členové jednotky nácviky použití vyprošťovacího zařízení likvidací
automobilových vraků, nácvik zásahů ve výškových budovách v budově radnice a rovněž prověřovací cvičení
k záchraně postiženého lyžaře z prostoru „kopřivnické sjezdovky“ za účasti rychlé záchranné služby. Mezi
povinnosti strojníků patří také řídit požární vozidlo v rámci předepsaného počtu kondičních jízd.
Tělesná příprava je neoddělitelnou součástí odborné přípravy, spolu s prověřovacím a taktickým cvičením.
Členové jednotky reprezentují kopřivnickou jednotku v soutěžích požárního sportu a zúčastní se taktických
cvičení vyhlášených Hasičským záchranným sborem MSK.

Údržba požární techniky a věcných prostředků požární ochrany
Množství hodin strávených v hasičské zbrojnici věnují hasiči zejména údržbě techniky, tzn. údržbě cisteren
a jejich výbavy, dopravního automobilu, dýchacích přístrojů, spojovací techniky a dalších prostředků požární
ochrany.

Nejmladší generace hasičů:
Členové jednotky pracují s kroužkem mladých hasičů, kterým předávají své zkušenosti v rámci pravidelných
schůzek v hasičské zbrojnici, nácviku disciplín požárního sportu. Letos poprvé mladí hasiči v létě odjíždějí na
týdenní soustředění konané v zařízení Střední odborné školy požární ochrany ve Frýdku-Místku. V průběhu roku
pak absolvují víkendové pobyty v zařízení na Kletné.

Činnost jednotek Sborů dobrovolných hasičů Lubina I, Lubina II, Vlčovice, Mniší:
Činnost jednotek místních částí probíhá v obdobném rámci s výjimkou zabezpečování pohotovostí, které tyto
jednotky nezajišťují.
Každoročních skvělých výsledků dosahují členové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Mniší, kteří v loňském
roce obhájili 4. místo v krajském kole požárního sportu sborů dobrovolných hasičů.
Kolektiv mládeže Sborů dobrovolných hasičů Lubina I, II dosáhl významného úspěchu v krajském kole hry
Plamen umístěním na 6. místě.
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STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ, PŘÍPRAVA A REALIZACE ROZVOJOVÝCH
PROJEKTŮ
K vytyčení prioritních oblastní rozvoje města a dlouhodobých cílů zpracovalo město Kopřivnice v roce 2007
Strategický plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2007 - 2022, který byl v prosinci 2007 schválen
zastupitelstvem města. Za účelem realizace konkrétních aktivit naplňujících dlouhodobé cíle byl připraven Akční
plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2008 - 2009. Akční plán definoval konkrétní úkoly pro toto období a byl
v únoru 2008 schválen zastupitelstvem města. Na přípravě akčního plánu se podílela Komise pro strategický
rozvoj, která se rovněž doporučila prioritní projekty a projektové záměry pro toto období. Stejně jako strategický
plán byl akční plán rozdělen do čtyř prioritních oblastí:
• Ekonomický potenciál a rozvoj lidských zdrojů
• Doprava, infrastruktura, životní prostředí
• Sociální zázemí
• Image města
Ke konci roku 2008 proběhlo zhodnocení plnění aktivit z akčního plánu a byly zahájeny přípravy na jeho
aktualizaci. Ke konci roku byla třetina úkolů naplánovaných pro období 2008 - 2009 splněna, na třetině byly
zahájeny práce a třetina nebyla zahájena. Jednalo se především o aktivity naplánované pro rok 2009 nebo
aktivity, u kterých v průběhu roku došlo ke změně zadání.
Koordinaci aktivit směřujících k naplňování strategického plánu rozvoje města zajišťovalo oddělení strategického
plánování, které rovněž koordinovalo Projekt Zdravé město a místní Agenda 21. Na základě organizačních změn
probíhajících na městském úřadě v roce 2008 bylo toto oddělení začleněno pod nově vzniklý odbor rozvoje
města. Posláním tohoto nového odboru je především realizace rozvojových a investičních projektů za
maximálního využití finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie a dotací ze státního rozpočtu či
jiných nevládních dotačních titulů. Mimo jiné byl tento odbor pověřen sledováním a koordinací strategických
a rozvojových dokumentů města, kde provádí především vyhodnocování a aktualizaci Akčního plánu rozvoje
města. Výsledky monitorování jsou následně zveřejňovány na internetovém portálu DATAPLÁN
www.dataplan.info.
Odbor rozvoje města v roce 2008 implementoval novou vnitroorganizační směrnici č. 6/2008 „Pravidla
projektového řízení“, jejímž cílem bylo vytvořit mechanismus pro výběr rozvojových projektů města a následné
sestavení jich řídící strukturu tzv. projektových týmů. V souladu s realizací strategického a akčního plánu
schválilo město Kopřivnice v roce 2008 20 rozvojových projektů, na jejichž realizaci pracují jednotlivé projektové
týmy.
Na úseku žádostí o dotace ze Strukturálních fondů EU, státního rozpočtu, případně jiných nevládních dotačních
titulů odbor rozvoje města v roce 2008 podal dohromady 14 žádostí v požadované výši cca 236 350 000 Kč.
Z toho bylo schváleno 6 žádostí v celkovém objemu 125 200 000 Kč. Úspěšnými projekty roku 2008 jsou:
• Dětské dopravní hřiště (9 mil. Kč.),
• Regenerace sídliště sever 3. etapa RC 27 (4 mil. Kč.),
• Lokalizace a charakteristika starých ekologických zátěží v okolí Kopřivnice (9. mil. Kč.),
• Regenerace sídliště Jih prostřednictvím integrovaného plánu rozvoje města (102 mil. Kč.),
• Kolo kolem kopru - realizace Místní agendy 21 (1 mil. Kč.),
• Průkazy energetické náročnosti budov vybraných ZŠ a MŠ a DPS (200 tis. Kč.).
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PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21
V roce 2008 došlo k řadě organizačních změn v návaznosti na výstupy z auditu městského úřadu. Z tohoto
důvodu se oddělení strategického plánování (dále jen OSP), pod které spadá i Projekt Zdravé město a místní
Agenda 21, projektové řízení, strategické a akční plánování, stalo součástí nově vzniklého odboru rozvoje města
(dále jen ORM).

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. V roce 2008 asociaci
tvořilo 114 měst, obcí, mikroregionů a krajů, které jsou jejími členy. Řádní členové asociace, mezi nimi
i Kopřivnice, se zapojují do postupu strategického rozvoje v souladu s požadavky Evropské unie: udržitelným
rozvojem a aktivním zapojením veřejnosti do diskuzí 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, ale především i veřejnost. Jde o projekt, jehož cílem je zvyšování kvality
života obyvatel a zapojování veřejnosti do rozvoje města s cílem dlouhodobé perspektivy.
U příležitosti patnáctiletého výročí působení Národní sítě Zdravých měst v České republice získala Kopřivnice
v prosinci 2008 ocenění za dlouhodobý ukázkový postup ke kvalitě Zdravého města a zároveň obhájila
kategorii B v rámci Zdravých měst a místní Agendy 21. Místní Agenda 21 je jednou z hodnotitelných metod
řízení kvality ve veřejné správě uznávaných mimo jiné Ministerstvem vnitra České republiky. Kromě místní
Agendy 21 se v Kopřivnice rozvíjí v metodách CAF a Six Sigma.
Než se městu podařilo získat kategorii B, muselo splnit předepsaná kritéria pro zájemce, kategorii D a C.
Prokazování spolupráce veřejné správy s neziskovým sektorem a samotnou veřejností před členy hodnotící
komise měli za úkol členové komise Zdravého města na kopřivnické radnici v polovině listopadu. Hlavní obhajoba
se pak uskutečnila v Praze, kde postup zavádění principů místní Agendy 21 prezentovali místostarostka Dagmar
Rysová, která je garantkou Projektu Zdravé město a místní Agenda 21, vedoucí odboru životního prostředí Hynek
Rulíšek a koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21 Ivana Rašková

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, mimo expertní plánování, 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 jeden z podkladů pro plánování projektů a prostředků na
následující období. Komunitní Plán zdraví a kvality života Kopřivnice slouží při tomto plánování jako jeden ze
zdrojů informací (náměty obyvatel města) - komunitní pohled na plánování. Druhým přístupem při plánování
prostředků a zdrojů pro další období je tzv. strategický přístup, pro který je hlavním zdrojem informací strategický
plán města - expertní pohled. Při plánování prostředků pro budoucí rozvoj města by se tyto dva přístupy měly
navzájem setkávat.
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Historie plánu a navazující průběh roku 2008
Na plánu zdraví pracovalo od roku 2004 sedm pracovních skupin složených ze zástupců místních neziskových
organizací, veřejné správy, soukromého sektoru a obyvatel města. Pracovní skupiny pracovaly pod vedením
místního koordinátora Projektu Zdravé město a místní Agenda 21. V letech 2005/6 proběhla aktualizace plánu
a doplnění provázanosti na konkrétní odpovědné realizátory jednotlivých aktivit/úkolů. V roce 2007 byla
aktualizace plánu pozastavena, z důvodu tvorby strategického plánu, do jehož definování se také zapojila široká
veřejnost.
Následoval rok 2008, kdy nastal nejvyšší čas pro vyhodnocení jednotlivých aktivit plánu zdraví a jeho revize
v souvislosti s nově vytvořenou metodikou pro jeho aktualizaci. Byla provedena kontrola plnění jednotlivých
úkolů, bylo vyhodnoceno, zda je daná aktivita splněna, popřípadě v jakém stavu plnění se nachází.
Zajímá Vás, co naplánovali Kopřivničané v průběhu let 2004 - 2008? Co si přáli ve městě změnit, vylepšit, jaké
akce si v Kopřivnici přáli? Zajímá Vás, jak bylo s naplánovanými aktivitami naloženo - kolik akcí se podařilo
opravdu zrealizovat?
Přesvědčte se sami na webové adrese: zdravemesto.koprivnice.org, kde najdete mnohem Více o plánu Zdraví
a kvality života, celé jeho znění i vyhodnocení.

Zapojování veřejnosti do rozhodování v r. 2008
•

Fórum Zdravého města v centru Kopřivnice - září 2008
Již tradičně se i v roce 2008 se uskutečnilo tzv. Fórum Zdravého města Kopřivnice - veřejná diskuze
s obyvateli města, která se stejně jako v r. 2007 uskutečnila přímo v centru Kopřivnice. Cílem akce bylo
umožnit široké veřejnosti, pracovním skupinám, zastupitelům, ale i náhodným kolemjdoucím diskutovat
s odborníky a zástupci vedení města ve čtyřech tematických oblastech nad možnostmi rozvoje města.
Fotodokumentace z akce na webové adrese: zdravemesto.koprivnice.org
• Metody účasti veřejnosti v rozhodovacích procesech - květen 2008
Zdravé město Kopřivnice připravilo v polovině měsíce května dvoudenní školení pro zájemce z řad úředníků,
zástupců neziskových organizací, triádu a účastníky Komunitního plánování sociálních služeb. Jak už sám
název napovídá, cílem bylo seznámit účastníky školení s pojmy jako participace, kulatý stůl, veřejné
projednání a jiné, tzn. zlepšit metody zapojování veřejnosti do aktivit města.
• Veřejná projednání roku 2008
Protože Kopřivnice chce být komunikujícím městem (myšleno tím komunikující jak napříč úřadem, tak ven
z úřadu, ale i zpět prostřednictvím poskytování zpětné vazby), bylo našim cílem také v tomto roce zapojení
široké veřejnosti do rozhodovacích procesů města při přípravě projektů, které byly naplánovány v rámci
strategie v roce 2007. Série 13 veřejných projednání byly tedy navazujícím stupněm na sestavenou strategii.

Konkrétní příklady zapojení veřejnosti a NNO v průběhu roku 2008:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14. únor - Veřejné projednání (dále jen VP) na téma Street sporty,
26. únor - VP vedení cyklotras a cyklostezek,
17 - 19. březen - VP Akčního plánu strategie v místních částech Kopřivnice,
9. duben a 6. květen - VP Hřiště,
17. červen - kulaté stoly na téma bezbariérová Kopřivnice,
10. září - VP Regenerace sídliště Sever,
22. září - VP Hřiště v místní části Vlčovice,
30. září - Fórum Zdravého města Kopřivnice v centru města,
5. listopad - VP Street sporty - navazující jednání,
19. listopad - VP Integrovaný plán rozvoje města - obytná zóna Kopřivnice JIH.

Jak je z výše uvedených akcí vidět, v některých případech se již jednalo o systematické (opakované) zapojování
veřejnosti do přípravy projektů - hřiště, street sporty a sídliště Sever (1. VP k tématu sídliště proběhlo v r. 2003).
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Důkazem toho, jak Kopřivnice se „svými“ občany komunikuje, je 1. místo v mezinárodní soutěži „O lidech s lidmi“,
která je pořádána Centrem pro komunitní práci střední Čechy a střední Morava. Ocenění si Kopřivnice převzala
29. 1. 2009 za spolupráci a zapojení široké veřejnosti včetně nestátních neziskových organizací.

Mezinárodní kampaně roku 2008
Kopřivnice se každoročně zapojuje do velkých komunitních osvětových akcí, které pořádají Zdravá aj. města
společně v daných termínech. Tyto kampaně jsou celonárodně informačně podporovány Národní sítí Zdravých
měst ČR a jsou založeny na spolupráci jednotlivých Zdravých měst, obcí či regionů s místními partnery.
Více o kampaních města Kopřivnice na webové adrese: zdravemesto.koprivnice.org
V Kopřivnici na kampaních spolupracují zejména: DDM Kopřivnice, o. s. Hájenka, městská policie, Městská
knihovna Kopřivnice, MŠ a ZŠ v Kopřivnici, Ludvík Moravia, s. r. o., Junák - svaz skautů a skautek a další.
22. duben Den Země - Oslavy Dne Země byly v tomto roce v Kopřivnici netradiční.
V pátek 25. dubna upozornily na problematiku třídění odpadu svou EKOVÝSTAVOU V centru města děti
z místních osmi mateřských škol a ze školních družin. Do akce se netradičně zapojili i starší žáci základních škol
z dětského zastupitelstva. Ti v rámci doprovodné akce „Zabarvíme, uvidíme!“ během dopoledne zkrášlovali
velkoobjemové vany na odpad.
V sobotu 26. 4. 2008 proběhl v rámci oslav Dne Země Pohádkový les. Tentokrát Kopřivnice zkusila akci oživit
tím, že spojila síly s městem Štramberk a proto Den Země proběhl na „neutrálním“ území obou měst a trasa
vedla z Kamenárky přes Bílou Horu a Váňův Kámen zpět na Kamenárku. Děti s rodiči procházeli lesem po
vyznačené trase cca 2 km dlouhé. V lese čekalo na děti a rodiče celkem šest stanovišť s různými pohádkovými
postavami, které měly připraveny pro děti zábavné úkoly, jež byly zaměřeny převážně na tematiku znalosti
přírody a její ochrany.
V sobotu 26. dubna v rámci Dne Země pro občany Kopřivnice proběhla již počtvrté Bezplatná likvidace
autovraků. V tomto roce bylo na autovrakoviště dopraveno 32 vozů určených k ekologické likvidaci. Z tohoto
počtu bylo na vrakoviště odtaženo 17 vozů, zbytek ještě dojel „po svých“.
11. a 12. 9. 2008 - Dny zdraví - již tradičně pod záštitou Kulturního domu Kopřivnice za finanční podpory města,
Revírní bratrské pokladny a ministerstva zdravotnictví. Veřejnost si v rámci kampaně mohla nechat změřit hladinu
cholesterolu, cukru aj. hodnoty. Součástí kampaně byly i sportovní soutěže dětí ve streetbalu, stolním tenise
a tančení. Novinkou bylo určování BMI - výškováhového poměru.
29. září Evropský Den bez aut aneb Kdo neběží s Emilem … prostě šlape na ranč!
Tento podtitulek měl Evropský den bez aut proto, že se v jeden den spojilo několik tradičních akcí dohromady.
Jednalo se tedy o kampaň, v rámci které proběhl „Běh rodným krajem Emila Zátopka“, „Pochod všech generací
aneb „Babičko, dědečku … pojďme zase na výlet!“ (z centra města na Bubla city ranč). Navíc byl v Kopřivnici pro
tento den vyhlášen „Den udržitelné energetiky“ a veřejnost měla možnost připomínkovat čerstvý Komunitní plán
sociálních služeb.
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ODBOR SPRÁVNÍ
Všeobecné údaje o obyvatelstvu k 31. 12. 2008
Počet občanů ČR s trvalým pobytem:
z toho:

23 120
11 764 žen (50,88 %)
11 356 mužů (49,12 %)

Věkové složení obyvatel - stav k 31. 12. 2008
(podíly jednotlivých věkových skupin)
Věková skupina
Podíl v procentech
Dětská složka (0 - 15)
16,64
16 - 20
7,56
21 - 25
7,56
26 - 30
7,37
31 - 35
9,17
Mladší produktivní věk (16 - 35)
31,66
36 - 40
7,39
41 - 45
8,07
46 - 50
6,48
51 - 55
6,67
56 - 60
6,93
Starší produktivní věk (36 - 60)
35,54
Produktivní věk celkem (16 - 60)
67,20
61 - 65
5,80
66 - 70
4,04
71 +
6,31
Poproduktivní věk
16,15
Obyvatel celkem
100,00
Počet obyvatel v městských částech
Městská část
Velikost území
Počet obyvatel
Kopřivnice
2 506
20 174
Lubina
152
1 632
Mniší
45
701
Vlčovice
45
613
Celkem
2 748
23 120
2%

Počet obyvatel

2%
6%

90%
Kopřivnice

Lubina

18

Mniší

Vlčovice

Počet
3 848
1 748
1 749
1 704
2 119
7 320
1 709
1 866
1 499
1 542
1 601
8 217
15 537
1 342
934
1 459
3 735
23 120

Vývoj počtu obyvatel v letech 2001 - 2007
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Rok
Počet obyvatel ČR s trvalým
pobytem
Celkový počet obyvatel vč.
cizinců a občanů ČR
dlouhodobě mimo republiku

2006

2007

2008

23 805 23 753 23 565 23 495 23 465 23 399 23 285 23 238 23 120
23 854 23 824 23 647 23 823 23 828 23 784

Vývoj počtu obyvatel v letech 2000 - 2008
24 000
23 800
23 600
23 400
23 200
23 000
22 800
22 600
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Vývoj demografických procesů
Ukazatel
Absolutní počet
Živě narození
239
- v tom chlapci
118
- v tom děvčata
121
Zemřelí
172
- v tom muži
107
- v tom ženy
65
- z toho do 1 roku věku
2

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

2000
112
110
222
140
82

2001
123
117
240
145
95

2002
103
102
205
167
38

2003
119
107
226
174
52
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2004
124
129
253
170
83

2006

2007

2008

Procenta
49,37
50,63
62,21
37,79

2005
116
115
231
181
50

2006
117
112
229
146
83

2007
131
154
285
155
130

2008
118
121
239
172
67

Srovnání vývoje demografických procesů v letech 2001 - 2008
Ukazatel/Rok
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Živě narození na 1 000 obyvatel 9,3
10,1
8,7
9,5
10,8
9,9
9,8
Zemřelí na 1 000 obyvatel
5,9
6,1
7,1
7,3
7,2
7,7
6,3

2007
12,3
6,7

2008
10,3
7,4

Vývoj demografických procesů v letech 2000 - 2008
14
12
10
8
6
4
2
0
2000

2001

2002

2003

2004

Živě narození na 1 000 obyvatel

2005

2006

2007

2008

Zemřelí na 1 000 obyvatel

Přehled správních činností na úseku EO, OP a CP v letech 2004 - 2008
Vydané doklady
2004
2005
2006
2007
Občanské průkazy
6 123
9 168
6 605
7 089
z toho první občanské průkazy
633
609
613
518
Cestovní pasy
5 193
5 449
5 338
2 456
z toho bez strojově čitelných údajů
486
410
335
341
Zápisy změn v cestovních pasech
263
199
308
0
Vydaná správní rozhodnutí
* o vydání cestovního pasu
27
22
16
4
* o odnětí cestovního pasu
6
1
5
8
* o ukončení platnosti OP
77
108
72
102
* o zrušení údaje o místu pobytu
48
93
111
171
Přestupky
474
630
521
283

Příjmy odboru správního (v tis. Kč)
Správní poplatky
Pokuty za přestupky

2004
1 610,40
33,4
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2005
1 679,10
60,2

2006
1 734,50
45,1

2007
1 727,20
37,2

2008
6 234
542
1 667
118
516
0
4
112
230
333

2008
1 768,20
42

Přehled matriční činnosti v letech 2004 - 2008
Matriční činnosti
2004
2005
2006
Zápis v matriční knize: narození
1
0
1
manželství
84
75
78
úmrtí
131
156
150
Církevní sňatky
0
18
10
0
3
4
Sňatky s cizincem
Svatební obřady mimo stanovené místo
1
1
1
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
4
4
3
Doklady pro cizinu
2
2
0
Doklady pro tuzemsko - druhopisy
66
64
47
Zápisy o určení otcovství
49
59
79
Zápisy pro Zvláštní matriku Brno
7
8
14
Žádosti o změnu jména a příjmení
4
14
9
Žádosti o zpětvzetí příjmení po rozvodu
6
4
5
Volba druhého jména, jiného jména, žádost
7
3
9
o nepřechýlené příjmení
Dodatečné změny a opravy v matričních knihách
79
75
58
132
112
224
Žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR
Složení státoobčanského slibu
5
1
1
Legalizace matričních dokladů vystavených matričními
7
4
4
úřady
10 031 10 795 11 180
Ověřování podpisů a listin (vidimace a legalizace)
Žádosti o výpis z Rejstříku trestů (písemné žádosti na
1 441
1 672
1 782
tiskopisech)
Ověřené výstupy z IS vč. elektronických žádostí o výpis
z Rejstříku trestů
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2007
0
77
114
8
2
1
6
3
54
76
10
9
7

2008
0
66
123
15
4
3
11
3
61
94
4
7
12

3

5

63
164
0

92
116
0

3

1

11 005

12 545

1 971

181

564

3 810

SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2008
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. 2007 meziročně zvýšil o cca 9,3 %
(o 18 072,9 tis. Kč) z 193 870,2 tis. Kč na 211 943,1 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 %) zvýšily. Růst
daňových výnosů byl v roce 2008 stále ještě příznivě ovlivněn hospodářským růstem v minulých letech s tím, že
budoucí vývoj bude limitován reálným dopadem hospodářské krize a případnými dalšími legislativními změnami
zákona o rozpočtovém určení daní.
Pro informaci lze uvést, že se 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 fyzických osob vybírané srážkou
dle zvláštní sazby, daně z příjmů právnických osob, daně z přidané hodnoty (sdílené daně). Výlučnými daňovými
příjmy města je 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 85 708 tis. Kč,
daň z příjmů právnických osob ve výši 61 254 tis. Kč a daň fyzických osob ze závislé činnosti ve výši
43 769,1 tis. Kč (viz tabulka č. 1).
Tabulka č. 1 - Analýza daňových výnosů v roce 2008 (v tis. Kč) - měsíční
Daň
Daň
Daň
z příjmů
z příjmů
z příjmů
fyzických fyzických
fyz.
Daň
Daň
Daň z
osob ze
osob
osob
z přidané
nemovitost Celkem
závislé
z přiznání z příjmů
z kapit.
práv. osob výnosů
hodnoty
í
činnosti
(SVČ…)
leden 08
5 941,8
0
7 128,4
311,1
7 024,6
40,9
20 446,8
únor 08
3 142,8
857,7
586,4
314,8
13 875,8
9,9
18 787,4
březen 08
3 117,3
1 101,0
7 304,0
253,0
0
75,2
11 850,5
duben 08
2 437,3
1 584,1
5 365,6
221,9
6 368,3
9,1
15 986,3
květen 08
3 044,8
6,0
496,5
263,7
11 408,6
12,9
15 232,5
červen 08
3 530,5
1,6
3801
266,2
3 417,1
4 173,1
15 189,5
červenec 08
3 961,5
12,5
19 504,4
309,7
6 601,0
3 039,3
33 428,4
srpen 08
3 794,7
2,9
122,3
399,6
12 986,2
47,2
17 352,9
září 08
3 438,9
405,7
6 453,2
261,9
875,3
114,8
11 549,8
říjen 08
3 680,4
516,3
6 855,9
288,7
5 520,1
14,3
16 875,7
listopad 08
4 694,1
239,1
691,6
409,1
14 028,1
4,2
20 066,2
prosinec 08
2 985,0
1 180,0
2 944,7
227,6
3 603,6
4 236,2
15 177,1
Celkem
43 769,1
5 906,9
61254
3 527,3
85 708,7
11 777,1
211 943,1

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.
Dotace (ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje apod.) se na zdrojích rozpočtu podílejí ve výši cca 141 021 tis. Kč
(zahrnují i převod z odpisů majetku v bytové oblasti a převod výsledku hospodaření z vedlejší hospodářské
činnosti v úhrnné výši 14 588,8 tis. Kč).
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Přehled dotací je součástí samostatné přílohy (viz tabulka č. 2).
Tabulka č. 2 - Poskytnuté dotace městu Kopřivnice v roce 2008
(vč. převodu z vlastních fondů hospodářské činnosti a po konsolidaci v tis. Kč)
položka
název dotačního
výše
dle RS
titulu
dotace
účel
dotace SR - souhrnný finanční vztah
dotace na školství (v závislosti na počtu
4112
3 813,8
ke státnímu rozpočtu
žáků)
na úhradu zvýšených nákladů spojených
příspěvek SR na výkon st.správy
4112
29 126,5 s výkonem státní správy v obcí s rozšířenou
v obcích s rozšířenou působností
působností
mezisoučet za položku 4112
32 940,3
Dotace SR - financování výdajů
kompenzuje osobní a věcné náklady
4111 v souvislosti s výkonem sociálně 3 096,6 u pracovníků OSV, kteří zajišťují výkon
právní ochrany dětí
agendy sociálně - právní ochrany dětí
Dotace SR - úhrada výdajů
kompenzuje osobní a věcné náklady
4111 v souvislosti s výkonem působnosti
709,5 u pracovníků OSV, kteří zajišťují výkon
v oblasti sociálních služeb
agendy v oblasti sociálních služeb
Dotace SR - na úhradu výdajů
4111 v souvislosti s volbami do
415,0
zastupitelstva krajů
mezisoučet za položku 4111
4 221,1
dotace SR - dávky sociální péče,
4116
81 425,0 sociální dávky vyplácené odborem SVaZ
dávky pomoci v hmotné nouzi
náklady na činnost odborného lesního
Dotace SR - činnost odborného
4116
301,3 hospodáře podle §37 odst.6 a 7 lesního
lesního hospodáře
zákona
Dotace SR - úhrada zvýšených
dotace na částečnou úhradu výdajů na
4116 nákladů podle §24 odst. 2) lesního
10,0
výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin
zákona
4116 Dotace SR - program péče o krajinu
118,7 péče o krajinu
na zefektivnění činnosti MP - dalekohled pro
Dotace SR - Program prevence
4116
189,0 noční vidění (28 tis.Kč), informační kampaň
kriminality
pro děti a rodiče (161 tis.Kč)
Dotace EU - operační program rozvoj
projekt " Vstřícnost, profesionalita
4116
1 031,0
lidských zdrojů
a zodpovědnost na úřadě "
obnova nátěrů šindelových střech objekt
Dotace SR - podpora obnovy
4116
120,0 areálu fojtství (budovy, stodoly, studny,
kulutních památek
oplocení …)
určeno pro Klub Kamarád (na částečnou
dotace SR - podpora poskytování
4116
400,0 úhradu nákladů spojených s provozem Klubu
sociálních služeb
Kamarád)
dotace SR - pro Kulturní dům
projekt z programu Veřejné informační služby
4116
23,0
Kopřivnice p.o.
knihoven VISK3
realizace projektu "Naše město mezi
dotace SR - pro Kulturní dům
4116
12,0 minulostí a budoucností - almanach
Kopřivnice p.o.
k 60.výročí povýšení Kopřivnice na město"
mezisoučet za položku 4116
83 630,0
Dotace SR - podpora regenerace
urbanistická, funkční a prostorová regenerace
4216
4 000,0
panelových sídlišť
sídliště SEVER
mezisoučet za položku 4216
4 000,0
mezisoučet dot. ze SR(EU)
124 791,4
Dotace MSK - pro jednotku sboru
na odbornou přípravu, věcné vybavení,
4122
214,7
dobrovolných hasičů
opravy, revize …
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čerpáno
k 31. 12.
2008
3 813,8
29 126,5
32 940,3
2 619,7

709,5

359,2
3 688,4
80 912,1
301,3

10,0
118,7
172,0
1 031,0
120,0

400,0
23,0
12,0
83 100,1
4 000,0
4 000,0
123 728,8
214,7

4122

Dotace MSK - pro jednotku sboru
dobrovol.hasičů

60,0

na vybavení jednotky sboru dobrovolných
hasičů věcnými prostředky požární ochrany

60,0

4122

Dotace MSK - hospodaření v lesích

88,1

dotace na hospodaření v lesích (obnova
a zajištění lesních porostů)

88,1

mezisoučet za položku 4122
4222

4121

Dotace MSK - na informační systém
mezisoučet za položku 4222
mezisoučet dotace z MSK
platba za žáky od cizích obcí
a ostatní platby

4132

převod z depozitního účtu

4131

převod z fondu hospodářské činnosti

362,8
investiční dotace určena na informační
90,0 a osvětový systém o životním prostředí
90,0
v Kopřivnici
90,0
90,0
452,8
452,8
platba za žáky z cizích obcí, kteří navštěvují
171,6
171,6
kopřivnické školy
převod finančních prostředků z depozit.účtu, které nebyly
1 016,4
použity na výplatu mezd za 12/2007
převod odpisů z bytového hospodářství a převody části
14 588,8 výsledku hospodaření do rozpočtu za hospodářskou
činnost
141 021,0
362,8

CELKEM
Převody mezi vlastními účty
(třída 4 rozpočtové skladby po
konsolidaci)
SR = státní rozpočet, MSK = Moravskoslezský kraj, JSDH = jednotka sboru dobrovolných hasičů

Výnos z místních, správních poplatků a ostatních poplatků se na zdrojích rozpočtu podílí ve výši cca
29 591,7 tis. Kč (v porovnání s rokem 2007, kdy byly inkasovány ve výši 28 151,4 tis. Kč, došlo k jejich nárůstu
o cca 5,1 %)
• výnos místního poplatku ze psů ve výši cca 569,5 tis. Kč se snížil o cca 2,3 % ve srovnání s rokem 2007,
kdy byl inkasován ve výši 583,2 tis. Kč,
• zvýšení lze zaznamenat u výnosu místního poplatku z veřejného prostranství, kde celkový výnos dosáhl
výše cca 680,4 tis. Kč (zvýšení o 56%),
tis. Kč
1999
732,3
•

•
•
•

2001
668

2002
636

2003
504,8

2004
638

2005
283,3

2006
333,5

2007
435,3

2008
680,4

výnos správního poplatku z výkonu státní správy na úseku obecního živnostenského úřadu se ve
srovnání s rokem 2007 snížil o cca 74,2 tis. Kč na hodnotu 655,4 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

2008
655,4

významnou položku v rámci poplatků představuje místní a správní poplatek za výherní hrací přístroje
v celkové výši cca 5 727,3 tis. Kč - zaznamenal snížení o 5,4 % ve srovnání s rokem 2007, kdy byl
inkasován ve výši 6 051,9 tis. Kč. Výtěžek z provozu výherních hracích přístrojů dosáhl částky 2 209,6 tis.
Kč a ve srovnání s rokem 2008, kdy dosáhl částky 1 774,4 tis. Kč, zaznamenal zvýšení o cca o 24 %.
poplatek za komunální odpad byl inkasován ve výši cca 10 913,7 tis. Kč - došlo ke snížení o cca 1,5 % ve
srovnání s rokem 2007, kdy byl inkasován ve výši cca 11 089,5 tis. Kč,
správní poplatky na úseku odboru dopravy a silničního hospodářství dosáhly výše cca 5 859 tis. Kč,
a celkový výnos tak zaznamenal zvýšení o 14,7 % ve srovnání s rokem 2007, kdy bylo dosaženo částky ve
výši cca 5 105,2 tis. Kč,
za správní poplatky na úseku životního prostředí vč. poplatků za znečišťování životního prostředí a odvodů
za odnětí půdy - byla inkasována částka cca 1 039 tis. Kč, což znamená zvýšení o cca 95 % ve srovnání
s částkou inkasovanou v roce 2007 ve výši cca 533 tis. Kč,
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•
•
•
•
•

za správní poplatky na úseku matriky byla inkasována v roce 2008 částka cca 1 768,2 tis. Kč, která
zaznamenala ve srovnání s rokem 2007, kdy bylo inkasováno cca 1 727,4 tis. Kč, mírné zvýšení o 2,3 %,
poplatky na úseku stavebního úřadu dosáhly výše cca 163,2 tis. Kč (v roce 2007 = 114,9 tis. Kč), poplatky
na úseku sociálních věcí výše cca 6,5 tis. Kč,
vlastní (nedaňové) příjmy města ve výši cca 14 214,1 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) nebyl do zdrojů rozpočtu v roce 2008 zapojen, kontokorent nebyl čerpán,
kapitálové příjmy dosáhly výše cca 107 787,7 tis. Kč (byly ovlivněny zejména příjmy z prodejů bytů,
nebytových prostor, pozemků, plynárenského zařízení) a ve srovnání s rokem 2007 došlo k významnému
nárůstu (o 96 180 tis. Kč).
tis. Kč
2000
2001
9 073 41 246

2002
17 736

2003
19 458,7

2004
7 258,3

2005
57 936,3

2006
28 357

2007
11 607,7

2008
107 787,7

Současně byl do zdrojů rozpočtu města zapojen zůstatek finančních prostředků z r. 2007 ve výši cca 86 403,5
tis. Kč. Dále je příjmem rozpočtu obce daň z příjmů právnických osob za obce ve výši 6 621,1 tis. Kč. Do
zdrojů fondu oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF) byla převedena částka 11 575,4 tis. Kč, do
sociálního fondu 2 520 tis. Kč a do fondu rozvoje a rezerv 100 tis. Kč (převody mezi účty města - nejedná se tak
o příjmy od vnějších subjektů).

Výdajová stránka rozpočtu (výdaje včetně splátek cizích zdrojů), rezervy
•

•

•
•
•

provozní výdaje rozpočtu - pravidelně se opakující výdaje v oblastech zajišťovaných městem (např.
školství, kultura, sport, životní prostředí, správa majetku města atd.) charakteru oprav, udržování, služeb,
energií, nákupu materiálu, platů, příspěvků příspěvkovým organizacím, sociálních dávek apod. - dosáhly
hodnoty cca 342 601,6 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2007 se mírně snížily o cca 9 157,9 tis. Kč (cca 2,7 %).
investiční (kapitálové) výdaje dosáhly výše 66 809,5 tis. Kč (v roce 2007 ve výši 59 340,7 tis. Kč) jsou
reprezentovány zejména výdaji pod odborem rozvoje města (rekonstrukce mostu M3 Lubina, chodník
Vlčovice, parkoviště na ul. I. Šustaly, výhybny Mniší - Měrkovice, dětská hřiště, veřejné osvětlení, regenerace
sídliště Sever atd.) - viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu.
Dluhová služba dosáhla výše 29 579,3 tis. Kč (tj. součet výdajů na splátky úvěru a půjček = 28 034,4 tis.
Kč a výdajů na splátky úroků = 1 544,8 tis. Kč) a ve srovnání s rokem 2007 se snížila o cca 2 686,3 tis. Kč
(z částky 32 265,6 tis. Kč).
současně byl z rozpočtu města proveden převod do FOMBF ve výši 11 575,4 tis. Kč, do sociálního fondu ve
výši 2 520 tis. Kč a do fondu rozvoje a rezerv ve výši 100 tis. Kč.
Celková zadluženost města (nesplacený zůstatek úvěrů) byla k 31. 12. 2008 ve výši 32 365,1 tis. Kč a ve
srovnání s rokem 2007 se snížila o 20 858,3 tis. Kč,
tis. Kč
2000
90 152,4

•

2001
83 195,8

2002
55 414,7

2003
35 876,2

2004
52 637,5

2005
49 034,7

2006
78 726,7

2007
53 223,4

2008
32 365,1

k 31. 12. 2008 byla současně naplněna rezerva na spoluúčasti dotačních programů ve výši 23 523 tis.
Kč (byla využita při přípravě rozpočtu pro rok 2009), rezerva pro převod do FOMBF ve výši 17 854 tis. Kč
(prostředky budou převedeny v roce 2009 do fondu), rezerva na spoluúčast k výstavbě domova pro
seniory ve výši 40 000 tis. Kč (prostředky zapracovány v rozpočtu na rok 2009 do podoby konkrétního
výdajového ukazatele rozpočtu) a dále byla naplněna obecná rezerva odboru financí do výše 1 831,3 tis.
Kč. Nad rámec této rozpočtované obecné rezervy (a rozpočtu ostatních výše uvedených rezerv) zůstaly
k 31. 12. na rozpočtovém účtu města prostředky v úhrnné výši 75 343 tis. Kč, jejichž výše je dána
překročením rozpočtových příjmů a zejména nevyčerpáním rozpočtových výdajů v porovnání s upraveným
rozpočtem (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů v roce 2008). Tyto finanční prostředky tak byly
zejména použity při přípravě rozpočtu na rok 2009 ke krytí přecházejících výdajů z rozpočtu 2008 a dále na
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•

zařazení nových akcí (ukazatelů). Součet výše uvedených částek v rezervách a částky na účtu nad
rámec rezerv tak představuje celkový zůstatek na rozpočtovém účtu města k 31. 12. 2008 ve výši
158 551,3 tis. Kč.
Na účtech fondů zůstává částka v úhrnu 1 585,2 tis. Kč (v tom nad rámec rozpočtovaných rezerv částka
1 249,2 tis. Kč), která je zapojena do rozpočtu na rok 2009 (fond oprav a modernizace bytového fondu =
885,6 tis. Kč, sociální fond = 367,3, fond rozvoje a rezerv = 332,3 tis. Kč).

Závěr
Jak vyplývá ze zpracovaných účetních výkazů, dosáhly příjmy dle rozpočtové skladby po konsolidaci (tj. po
vyloučení vnitřních převodů mezi účty města, čerpání úvěru a zapojení zdrojů z minulých let) úrovně 511 178,6
tis. Kč (tj. 105,3 % rozpočtu).
Výdaje dle rozpočtové skladby po konsolidaci (tj. bez splácení cizích zdrojů - úvěrů a rezerv) byly
uskutečněny ve výši 409 411,1 tis. Kč (tj. 87,2 % rozpočtu).
Ve smyslu rozpočtové skladby a Výkazu o plnění rozpočtů obcí k 31. 12. 2008 skončilo hospodaření města
v běžném roce 2008 přebytkem ve výši 101 767,4 tis. Kč. Tento výsledek hospodaření odpovídá aplikaci
rozpočtové skladby na hospodaření obce a je daný rozdílem mezi příjmy a výdaji v běžném roce po vyloučení
převodů mezi účty města, čerpání (splácení) cizích zdrojů (úvěry, půjčky) a zapojení zdrojů peněžních prostředků
z minulých období.
Vzhledem k tomu, že byl pro rok 2008 rozpočtován přebytek ve výši 16 220,7 tis. Kč, je kladný peněžní rozdíl
mezi rozpočtovaným a skutečným saldem příjmů a výdajů vyčíslen (po zohlednění rozpočtovaného - ale
nečerpaného kontokorentu a nižších anuitních splátek úvěru, než byl rozpočet) ve výši 76 592,4 tis. Kč.
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 76 592,4 tis. Kč, která společně s rozpočtovanými rezervami (třída 8)
pod odborem financí (jak je již výše uvedeno) tvoří úhrnný zůstatek finančních prostředků města na účtech
města v souhrnné výši cca 160 136,5 tis. Kč (přechází do zdrojů rozpočtu na rok 2009).

Výsledek hospodaření města za rok 2008 byl tak ovlivněn
na straně výdajů rozpočtu (viz souhrnná tabulka k čerpání výdajů)
čerpání schválených rozpočtových výdajů bylo o 59 824,4 tis .Kč nižší, než předpokládal upravený rozpočet pro
rok 2008 - v tom např.:
• odbor rozvoje města (včetně oddělení strategického plánování) - nižší čerpání o cca 44 982,4 tis. Kč s tím,
že některé akce přecházejí do roku 2009,
• odbor životního prostředí - nižší čerpání o 1 523,8 tis. Kč,
• odbor sociálních věcí a zdravotnictví - nebyla vyčerpána dotace na sociální dávky ve výši 512,9 tis. Kč
(vratka při finančním vypořádání),
• odbor vzdělávání a vnějších vztahů - nižší čerpání o cca 1 305,5 tis. Kč,
na straně příjmů rozpočtu (viz souhrnná tabulka k čerpání výdajů)
plnění schválených rozpočtových příjmů bylo o 25 723,4 tis. Kč vyšší než předpokládal upravený rozpočet pro rok
2008 - a to zejména díky příjmům z prodeje plynárenského zařízení.
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Tabulka č. 3 - Analýza peněžního toku města v roce 2008 (včetně účelových fondů)

Měsíc
převod z r. 2007
1 - 2/2008
3/2008
4/2008
5/2008
6/2008
7/2008
8/2008
9/2008
10/2008
11/2008
12/2008

Zdroje
86 403,6
82 671,3
30 381,6
30 870,3
24 370,3
95 176,8
45 566,1
31 496,8
33 152,2
28 112,6
32 231,8
77 148,6

Měsíční
Platby
62 644,7
29 762,9
31 498,2
29 855,7
32 050,8
39 138,1
34 010,7
35 039,7
33 465,3
44 000,6
65 978,8

- rekapitulace zůstatku k 1. 1. 2008

- rekapitulace zůstatku k 31. 12. 2008

Měsíc

Zdroje

Kumulovaně
Platby

Saldo

1 - 2/2008
3/2008
4/2008
5/2008
6/2008
7/2008
8/2008
9/2008
10/2008
11/2008
12/2008

169 074,9
199 456,5
230 326,8
254 697,1
349 873,9
395 440,0
426 936,8
460 089,0
488 201,6
520 433,4
597 582,0

62 644,7
92 407,6
123 905,8
153 761,5
185 812,3
224 950,4
258 961,1
294 000,8
327 466,1
371 466,7
437 445,5

106 430,2
107 048,9
106 421,0
100 935,6
164 061,6
170 489,6
167 975,7
166 088,2
160 735,5
148 966,7
160 136,5

Saldo
20 026,6
618,7
- 627,9
- 5 485,4
63 126,0
6 428,0
- 2 513,9
- 1 887,5
- 5 352,7
- 11 768,8
11 169,8
79 911,2
5 587,6
135,9
430,1
338,8

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

158 551,3
367,3
332,2
885,6

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

Peněžní tok v r. 2008
( měsíční )
100 000,0

tis.Kč

80 000,0
60 000,0
40 000,0
20 000,0
0,0
převod z
r.2007

1-2/2008

3/2008

4/2008

5/2008

6/2008

7/2008

8/2008

9/2008

10/2008

11/2008

12/2008
zdroje

období

platby

Peněžní tok v r.2008
(kumulovaně)
650 000,0
600 000,0
550 000,0
500 000,0
450 000,0
tis.Kč

400 000,0

zdroje

350 000,0

platby

300 000,0
250 000,0
200 000,0
150 000,0
100 000,0
50 000,0
0,0
1-2/2008

3/2008

4/2008

5/2008

6/2008

7/2008

období
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8/2008

9/2008

10/2008

11/2008

12/2008

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 a nebytového hospodářství zajišťované na
základě mandátní smlouvy firmou REKAZ, s. r. o., 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 2007 došlo ke
zvýšení vykázaného výsledku hospodaření o 4 288,9 tis. Kč. Celkové zvýšení je dáno zvýšením výsledku
hospodaření za oblast bytového, nebytového hospodářství (REKAZ) o cca 3 724,7 tis. Kč a za oblast sledovanou
z úrovně MÚ o 564,2 tis. Kč.
tis. Kč
Druh hospodářské činnosti

Výnosy

Náklady

Saldo
(+ zisk,
- ztráta)
+7 955,1

Oblast bytového,nebytového hospodářství (REKAZ)
33 292,7
25 337,6
mezisoučet za hospodářskou činnost zajišťovanou
33 292,7
25 337,6
+ 7 955,1
z úrovně REKAZu
Oblast nájmů nebytových prostor, pozemků a ostatních
16 459,2
5 757,8
+ 10 701,4
nájmů sledovaných z úrovně ORM
Kopřivnické noviny
546,4
1 853,9
- 1 307,5
Lesní hospodářství
1 743,7
1 158,3
+ 585,4
Pult centrální ochrany
404,8
339,1
+ 65,7
OB Vlčovice, OB Mniší, nájem movitých. věcí v KDK,
1 350,7
417,3
+ 933,4
reklama
Režijní náklady spojené s výkonem hospodářské činnosti
248,1
3 915,0
*)
(vč. daně) a ostatní výnosy
Mezisoučet za hospodářskou činnost zajišťovanou
20 752,9
13 441,4
7 311,5
přímo z úrovně odborů města (resp. MP)
CELKEM
54 045,6
38 779
+ 15 266,6
*) režijní náklady nelze zcela přesně přiřadit k jednotlivým druhům ekonomické činnosti, a proto jsou uvedeny
samostatně
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MONITORING STÍŽNOSTÍ A PETICÍ PROJEDNÁVANÝCH V ROCE 2008
Obecné vymezení
V rámci města byly všechny přijaté petice a stížnosti projednány a vyřešeny v souladu s vydanými Pravidly pro
přijímání, projednávání a vyřizovaní peticí a stížností - vnitroorganizační směrnice č. 11/2007 (dále jen „pravidla“)
funkčně příslušnými útvary.

Způsob řešení stížností
V roce 2008 bylo oddělení veřejnoprávnímu odboru právního předáno k zaevidováni celkem 24 stížností, lze zde
sledovat pokles oproti roku 2007, avšak dalších 20 písemností* bylo v roce 2008 zaevidováno jako podněty,
které sice nesplňovaly náležitosti stížností dle pravidel, avšak i tyto písemnosti mající převážně charakter
prostého nesouhlasu, dotazu, žádosti či prosby byly dle obsahu postoupeny jednotlivým odborům městského
úřadu jako podněty v jejich působnosti, např. ke správnímu řízení.
Srovnání: roky 2006 - 2008
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* + 20 podnětů, které by byly v roce 2006 a 2007 stížnostmi (změna pravidel)
Lze konstatovat, že v souladu s čl. 7 pravidel byly stížnosti odborem právním postoupeny jednotlivým odborům
(některé z nich současně na více odborů) a útvarům města, a následně přímo řešeny níže uvedenými subjekty
města:
- odbor vzdělávání a vnějších vztahů řešil 7 stížností (noční klid, školství, kultura),
- odbor rozvoje města řešil 6 stížností (údržba a stav komunikací, dopravní značení),
- odbor životního prostředí řešil 5 stížností (stav zeleně, nakládání s odpady),
- odbor majetku města řešil 4 stížnosti (porušování nájemních smluv),
- odbor financí řešil 2 stížnosti (placení odpadů),
- místostarosta Mgr. Zdeněk Krajčír řešil 1 stížnost (činnost Městské policie),
- místostarostka Dagmar Rysová řešila 1 stížnost (kulturní akce),
- odbor dopravy a silničního hospodářství řešil 1 stížnost (odtahování vozidel).
Lze souhrnně konstatovat, že z těchto 24 stížností bylo vyhodnoceno 13 stížností jako neoprávněných, 10
stížností jako oprávněných a 1 stížnost jako oprávněná jen částečně. Ani u stížností, které byly vyhodnoceny jako
oprávněné, však nelze u převážné většiny z nich hovořit jako o porušení či zanedbání povinností ze strany města
či jeho zaměstnanců. Jedná se spíše o reakci (upozornění) občanů na nově vznikající situace, vlivy a události,
které souvisejí s neustálým vývojem společnosti jako takové.
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Způsob řešení peticí
V minulém roce obdrželo oddělení veřejnoprávní odboru právního 4 petice, kdy ve dvou případech se jednalo
o nesouhlas s návrhem územního plánu, v jednom případě o požadavek vyřešení situace v souvislosti
s porušováním veřejného pořádku a v jednom případě o nesouhlas se změnou v užívání objektu na
ul. Kadláčkově v Kopřivnici.
Srovnání: roky 2006 - 2008
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MONITORING PŘESTUPKŮ PROJEDNÁVANÝCH V ROCE 2008
Obecné vymezení
Komise k projednávání přestupků města Kopřivnice a oddělení veřejnoprávní Odboru právního jsou věcně
příslušnými orgány k projednávání přestupků na základě zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, a to proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě, dále přestupků na
úseku veřejného pořádku, ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, občanského soužití, proti majetku,
přestupků na úseku školství, státní správy, zdravotnictví, zemědělství, energetiky, na úseku občanských průkazů
a přestupků dle zvl. zákonů, kdy personální obsazení tohoto oddělení čítá 4 zaměstnance.

Způsob řešení
Tyto orgány obdržely v roce 2008 celkem 790 podnětů k projednání. K tomuto počtu je nutno přičíst 590
přestupků, které přešly k projednání z roku 2007. Celkem bylo tedy v roce 2008 ke zpracování 1 380 přestupků.
Největší podíl přijatých přestupků tvoří přestupky proti občanskému soužití (47 % z přijatých oznámení)
a přestupky proti majetku (34 % z přijatých oznámení).
Srovnání: roky 2006 - 2008
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Na základě veřejnoprávních smluv projednávají výše uvedené správní orgány za úplatu i přestupky za obce
Mošnov, Závišice a Ženklavu, kdy obci Mošnov byla za předmětné období fakturována částka ve výši
11 000 Kč za 11 projednaných přestupků, obci Závišice částka 23 000 Kč za 23 projednaných přestupků a obci
Ženklava částka 28 000 Kč za 28 projednaných přestupků. Celková částka příspěvků uvedených obcí za výkon
této činnosti tak činí 62 000 Kč.
Srovnání: roky 2006 - 2008
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Výše uložených pokut a nákladů řízení
Na pokutách včetně pořádkových bylo v roce 2008 pravomocně uloženo:
Na nákladech řízení bylo v roce 2008 pravomocně uloženo:
Celkem na pokutách a nákladech řízení

737 050 Kč
66 000 Kč
803 050 Kč

Srovnání: roky 2006 - 2008
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SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ
Výkon státní správy (pro správní oblast obce s rozšířenou působností)
Tato činnost tvoří kolem 80 % objemu činností, vykonávaných na tomto odboru. Dle charakteru a cílových skupin
občanů je rozdělen do tří oddělení. Ve velmi stručném statistickém přehledu činností jednotlivých oddělení
uvádíme i základní problémy zpracovávaných agend v r. 2008.

Oddělení sociálně právní ochrany dětí
V roce 2008 zaznamenáváme na OSPOD tento vývoj a nové situace v řešené problematice:
• zvyšuje se počet dětí s vysokou mírou omluvené absence (zbytečná absence omlouvaná zákonnými
zástupci v rámci platné legislativy - naprosto však v nezájmu dětí, nedodržování léčebného režimu,
následně pak opakující se absence). Případy jsou řešeny pohovorem, ústním napomenutím, složitější
případy ve spolupráci s výchovnými poradci škol,
• v oblasti opatrovnictví je zaznamenán prudce se zvyšující počet komplikovaných případů - vlekoucí se
soudní spory, odvolací řízení, další dokazování, opakovaná složitá jednání s rodiči, zák. zástupci i širší
rodinou, projednávání postupu soc. pracovníka u vedoucí odboru (časově i odborně náročnější práce),
• zvýšení počtu podaných návrhů OSPOD na vydání usnesení o předběžném opatření dle §76 OSŘ - 6
případů a dle §76 a) OSŘ - 6 případů (situace ohrožující zdraví a život dítěte),
• neustávající nárůst počtu dětí, řešených z důvodu intoxikace alkoholem, naopak mírné snížení počtu
dětí zneužívajících jiné návykové látky,
• stoupá počet požadavků ze strany rodičů na účast soc. pracovníka u styku s druhým rodičem.
Přehled základních činností - statistika:
Úkony v SPO/počet
Evidovaný počet rodin k 31. 12. (Om+Nom)
Klienti kurátora pro mládež: do 15 let/nad 15 let
Na základě rozhodnutí soudu umístěno dětí:
- v ústavní péči
- v péči budoucích osvojitelů, pěstounů
- do péče jiných občanů než rodičů
Počet dětí v PP a poručenství
Počet nevyřízených žadatelů o osvojení
Počet nevyřízených žadatelů o PP
Počet dětí v ústavní péči
Počet návštěv soc. pracovníků u dětí v úst. péči
-„vazba nebo VTOS
Počet provedených šetření v rodinách
Počet návštěv pracovníků v ostatních zařízeních
Počet jednání u jiných institucí (OSZ, PČR, notář)
Počet zástupů u soudu (osobní účast)
Počet podaných zpráv soudu, PČR, OSZ, a jiným..
OSPOD ustanoveno opatrovníkem
Počet nově zaevidovaných spisů v r. (Om+Nom)
Počet dětí, u nichž je stanoven dohled/ návštěv
- soudem
- obcí
Počet hodin pracovní pohotovosti zam. OSPOD
Odsloužených celkem/ výjezdy v hodinách

2006
2970
78/87

2007
2669
43/138

2008
2750
86/99

151
681
455
266

6
0
5
12
7
4
18
54
3
713
52
52
121
832
425
228

12
0
3
25
8
3
29
65
1
892
44
51
152
876
413
246

96/156
23/44

87/169
14/21

73/120
12/18

6637/38

6736/40

4
5
7
14
7
5
18
54
751
32
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Oddělení dávkové
Objektivně v r. 2008 na tomto oddělení došlo k poklesu klientely - žadatelů o dávky dle zákona o pomoci
v hmotné nouzi. Z tohoto důvodu jsme přistoupili ke snížení počtu zaměstnanců na tomto oddělení a mohlo být
doplněno OSPOD (dle směrných ukazatelů MPSV). Toto oddělení se v r. 2008 - s ohledem na velmi příznivou
situaci na trhu práce a nízkou míru nezaměstnanosti zabývalo především velmi specifickou skupinou osob, která
patřila na trhu práce k rizikovým a velmi těžko umístitelným kategoriím. Sociální práce směřovala do oblasti
pomoci při hledání zaměstnání, řešení bytové situace klientů, sociálně právní poradenská činnost směřující
k řešení dluhových závazků a pod. Dalším faktorem tohoto období bylo 5 novel zákona o pomoci v hmotné
nouzi a s tím spojených administrativních nároků.
Kromě uvedených činností podali zaměstnanci oddělení zprávy:
Policii ČR
165
Soudům
108
Jiné
35 (exekutoři)
Celkem
308
V rámci poskytování dávek v hmotné nouzi bylo provedeno 178 šetření v domácnostech klientů a zpracováno 31
aktivizačních plánů.
Ve statistických ukazatelích předkládáme srovnání s rokem 2007, neboť s účinností od 1. 1. 2007 došlo ke
zrušení původních zákonných norem v soc. oblasti (zákonů o živ. minimu a sociální potřebnosti a nabyly
účinnosti zcela nové zákony - o životním a existenčním minimu a zákon o pomoci v hmotné nouzi.)
Přehled o správním řízení - dávky dle zákona o HN:
Počty rozhodnutí / rok
2007
Rozhodnutí o přiznání dávky
833
Rozhodnutí o snížení
1 022
Rozhodnutí o zvýšení
543
Rozhodnutí o nepřiznání - zamítnutí
180
Rozhodnutí o odejmutí
477
Jiná spr. rozh. a usnesení:
Zastavení řízení
Usnesení o postoupení
Dožádání
Ustanovení opatrovníka a zvl. příjemce
Stanovení a změna přeplatku
Doplatek
Celkem
3 055

2008
355
667
545
57
340
26
17
13
3
36
55
2 114

Statistický přehled počtu příjemců dávek v hmotné nouzi za dobu účinnosti zákona 111/2006 Sb.
Přísp. na
Doplatek na
MOP - Z
MOP
MOP
Rok 2007
živobytí
bydlení
(újma)
Jedn. výdaj Nezb.náklady
Počet žadatelů
2 248
1 349
2
39
48
Vyplaceno Kč
663 179
1 947 702
4 040
125 767
124 653
Celkem dávek
3 713
2007 - HN
8 860 341
Rok 2008
Počet žadatelů
Vyplaceno Kč
Celkem dávek
2008 - HN

Přísp. na
živobytí
1 649
5 053 667
2 631
6 534 102

Doplatek na
bydlení
881
1 304 530

MOP - Z
(újma)
2
3 200
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MOP
Jedn. výdaj
35
52 055

MOP
Nezb.náklady
31
91 950

MOP - S
28
28 000

MOP - S
33
28 700

Oddělení péče o zdravotně postižené občany
Činnost oddělení byla zpočátku roku silně ovlivněna novelou zákona č. 108/2006 o sociálních službách. Byli
osloveni všichni poživatelé příspěvku na péči a jejich pečující osoby a byli při osobním jednání seznámeni se
změnami zákona, které se týkaly zejména ohlašovacích povinností. Kromě běžných - nově žádajících klientů
a průběžných změn tak ve velmi krátké době pracovníci osobně jednali s 838 občany. Na základě ukončení
přechodného období stanoveného § 120 zák. 108/2006 Sb. o soc. službách bylo nutno prošetřit a znovu posoudit
82 případů příspěvku na péči u těch klientů, kteří dříve pobírali příspěvek při péči o osobu blízkou ve stupni II
(provedení kompletního správního řízení) - od měsíce září 2008 do konce listopadu.
Počátek roku byl také ve znamení změny ve vyhlášce č. 182/1991 Sb. - týkala se odejmutí příspěvku na zvýšené
životní náklady v souvislosti s používáním ortopedických a jiných kompenzačních pomůcek. Vzhledem k tomu, že
tento příspěvek byl z pohledu četností druhý nejvyšší, muselo být zahájeno správní řízení a odejmuto celkem 712
příspěvků.
Statistika - dávky pro ZP celkem
Správní řízení ve věcech:
Příspěvek na péči
Mim. výhody pro občany ZP
Dávky pro občany se ZP
Počet rozhodnutí celkem

Počet rozhodnutí v r. 2007 Počet rozhodnutí v r. 2008
2 862 (přechod z MPSV)
1 181 (nových)
276
240
3 072
2 812
6 210
4 233

Příspěvek na péči
Počet
Počet
Počet soc.
Počet
Počet žád.
Vypl. Kč
dávek
žádostí
šetření
zemřelých o posudek
2007
9 175 51 521 000
*670
730
84
661
2008
10 005 64 668 000
389
685
162
554
* žadatelé se pokoušeli o přiznání vyššího stupně PnP - ihned po překlopení dávek z MPSV

Počet
zamítnutí
62
93

Stat. ukazatele výkonu st. správy - dle Vyhl. 182/1991 Sb. - jednoráz. a opak. příspěvky pro zdravotně
postižené
Počet klientů
Čerpání.
Počet klientů
Čerpání tis. Kč
Druh příspěvku
2007
v tis. Kč - 2007
2008
- 2008
Příspěvek na provoz MV
823
5 853
909
5 932
Příspěvek na individuální dopravu
26
162
34
198
Příspěvek na zakoupení MV
20
1 500
20
1 620
Příspěvek na úpravu bytu
5
157
4
228
Příspěvek na opatření zvl. pomůcek
42
949
61
1 683
Přísp. nevid. na krmivo pro psa
1
9
1
9
Příspěvek na ORTO - zvýš. nákl.
901
1 807
zrušen
Příspěvek na užívání BBB
5
24
5
22
Mimořádné výhody pro občany se ZP
Rok

Počet přiznaných MV

2007
2008

218
184

Počet žádostí
zamítnutých
58
56

TP / ZTP / ZTP/P
41 / 132 / 45
69 / 81 / 34

Počet evid.. průkazů
celkem k 31. 12. 2008:
TP / ZTP / ZTP/P
369 / 863 / 318

Za r. 2007 bylo vybráno na poplatcích za vystavení průkazu mimořádných výhod 6 030 Kč, v r. 2008 –
6 510 Kč (poplatek činí 30 Kč za 1 průkaz)

Klienti kurátora pro dospělé:
Počet evidovaných osob: 138, propuštěných z VTOS v r. 2008: 57
Počet provedených šetření: 15 zpráv pro soudy, 20 zpráv pro věznice
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Výkon samosprávných činností na úseku soc. věcí:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radě a zastupitelstvu města bylo předloženo 48 zpráv z oblasti sociálních věcí a sociální. prevence.
Zabezpečení dotačního řízení v oblasti sociálních a sociálně zdravotních služeb: V r. 2008 - 6 dotačních
smluv a 8 darovacích smluv neziskovým subjektům.
Odbor eviduje: 41 osob se změněnou způsobilostí k právním úkonům. Na žádost soudu bylo podáno v r.
2008 48 zpráv o poměrech - výkonu funkce opatrovníka u těchto občanů. Město je ustanoveno 6 občanům
opatrovníkem, těmto zajišťuje veškeré jejich základní životní potřeby (včetně vedení účetní dokumentace
o jejich příjmech a výdajích). Dvěma občanům vykonává funkci zvláštního příjemce důchodu - jedná se
o obdobnou činnost jako u opatrovnictví.
Zvl. příjemci důchodu (správní řízení - vydání rozhodnutí o zvl. příjemci důchodu, následná kontrola): 2006 3, 2007 - 2, 2008 – 4.
Vyjádření žadatelům o zřízení vyhrazeného parkování pro občany se zdrav. postižením: Podáno celkem: 10
zpráv a vyjádření (po předchozím šetření a jednání s žadatelem).
Tzv. sociální pohřby - vypraveny 2 osobám. Jednání proběhlo se 4 rodinami, které po projednání vypravily
pohřby příbuzného na vlastní náklady.
Vyjadřování k žádostem o udělení výjimky z Pravidel pro pronajímání bytů - cca 45 prošetření a vyjádření.
Odbor vede evidenci 160 zájemců o přidělení bytů zvl. určení - každý z nich 1x ročně aktualizuje žádost, v r.
2008 bylo zaevidováno nově 41 žádostí.
Zabezpečuje činnost spol. aktivu pro nejstarší generaci. Odbor organizoval nebo se částečně podílel na
organizaci 7 společenských, sportovních a kulturních akcí pro tuto věkovou kategorii občanů. V rámci spol.
aktivu zajistil blahopřání 7 jubilantům starším 80 let (dle Pravidel SA).
Spolupráce se zařízeními soc. služeb - za občany neschopné podpisu z důvodu zdravotního stavu uzavírání smluv o poskytování soc. služby (Domov Příbor a Poliklinika Kopřivnice - cca v 12 případech za r.
2008)
Zabezpečuje objednávky akcí pro kluby důchodců, zajišťování drobné údržby, účast na některých akcích
členů klubů, odpovídá za dodržování rozpočtu na tuto oblast, inventarizaci majetku.
Sociálně právní poradenství pro občany se zdrav. postižením a seniory - cca 3 - 5 případů týdně. Dále
aktuálně řeší ve spolupráci se zdrav. zařízeními, Policií ČR, městskou policií akutní případy umístění osob
zejména seniorského věku ve zdrav. a soc. zařízeních, případně spolupracuje při propouštění těchto osob do
domácího prostředí (kontaktuje i širší rodinu, poskytovatele soc. služeb apod.). Zprostředkovává umístění
v zařízeních soc. služeb - na žádost občanů (cca 15 případů ročně).

Sociální prevence - činnost v roce 2008
Plánování sociálních služeb
Analytická činnost
• Aktualizace Bezpečností analýzy (příloha k žádosti o dotaci v rámci prevence kriminality)
• V rámci plánování sociálních služeb bylo zpracováno 5 analýz:
Socio-demografická analýza města,
Analýza spokojenosti občanů města Kopřivnice - osoby se zdravotním postižením,
Analýza spokojenosti občanů města Kopřivnice - senioři,
Analýza spokojenosti občanů města Kopřivnice - veřejnost,
Analýza poskytovatelů sociálních služeb,
SWOT analýza v oblasti poskytování sociálních služeb.
Koncepční činnost
• I. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb - zpracován a schválen v orgánech města.
Další činnosti v rámci plánování sociálních služeb
• Členka Pracovní skupiny pro vznik a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
v Moravskoslezském kraji ("Řídící skupina") (4 jednání v Ostravě).
• 1x konzultace u krajského metodika a sociologa.
• Pracovní skupiny 2x.
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•
•
•
•
•

Řídící skupina 3x.
Setkání obcí 1x.
Setkání poskytovatelů 1x.
Konference Vsetín.
Veřejné projednávání 2x.

Klub Kamarád
Metodická činnost + sociální práce
• Zpracovaný podrobný „návod“ pro vedoucího Klubu Kamarád - k vedení veškeré agendy.
• Zpracován podrobný manuál k organizaci letního tábora Klubu Kamarád vč. vzorů povinné
dokumentace.
• Porady Klubu kamarád - metodická pomoc + klientská intervize (14x).
• Úvod tábora (účast 2 dny).
• Účast na inventarizaci KK.
• Účast při projednávání podmínek VZ MSK na služby prevence (účast 3x).
• Účast ve výběrové komisi - vedoucí KK (3 jednání).
Prevence kriminality
• Vyhodnocení Programu partnerství 2007.
• Žádost o dotaci na Program prevence kriminality na rok 2008.
• Organizace komise prevence kriminality (4x).
• Realizace projektu Informační kampaň pro děti a rodiče:
• Setkání zainteresovaných osob k přípravě kampaně (2x),
• Vyhlášení soutěže pro děti - nejlepší Komiks,
• Vernisáž komiksů (veřejná akce),
• Vytvoření Brožury komiksů „Co se může stát?“,
• Křest Brožury veřejná akce pro zúčastněné,
• Vytvoření plakátů,
• Vytvoření 5 reklamních spotů,
• Vytvoření bannerů,
• Vytvoření www stránek prevence kriminality.
• Setkání preventistů škol (1x).
• Pracovní schůzka k problematice alkoholu u dětí.
• Pracovní schůzka – extremismus.
• Beseda pro seniory v rámci Dne seniorů (bezpečnostní řetízky).
• Projednávání vyhlášky k veřejnému pořádku (účast 1x).
• Porada ředitelů ZŠ (účast 2x).
Romský poradce
• Jednání k romské tématice ve městě (problematika soužití ul. Horní) - 1x
• Výchovný pohovor - děti a rodiče - problematika soužití 1x
• Vyjádření k žádosti o dotaci Romských středoškoláků - 10x
• Porada romských poradců - KÚ MSK - 1x

Ostatní činnosti:
Spolupráce s ostatními orgány a organizacemi, komise a účast na projednáváních (SPO, ZM a MA 21, SP…) - 33
jednání v průběhu r. 2008.
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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 70 756 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
Středisko soc. služeb města Kopřivnice spravuje:
domy s pečovatelskou službou
• DPS na České 320 - 100 bytových jednotek 14 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. 2008 poskytnuta celkem 218 občanům města.
Odlehčovací služby byly poskytnuty 33 občanům města (požadavky však převyšují nabídku).
Zvyšuje se počet občanů, u nichž je poskytována celodenní péče (v bytech i domovinkách na DPS Česká 320).
Azylový dům pro muže a ženy
Sídlo Kopřivnice, Horní 1114
Vedoucí AD - Anežka Fabiánová
Kapacita zařízení je 20 osob - pro 16 mužů a 4 ženy
V r. 2008 využilo ubytovacích služeb celkem 37 uživatelů.
Služby noclehárny na Horní ul. 1114 byly poskytnuty 51 uživatelům (v r. 2007 - 28).
Denní stacionář Kopretina
Sídlo: Kopřivnice - Vlčovice 76
Vedoucí zařízení: Monika Petrová
Kapacita: 20 osob
Cílová skupina: dospělí občané s mentálním postižením, příp. přidruženým kombinovaným postižením
V průběhu roku 2008 navštěvovalo toto denní centrum 20 uživatelů těchto služeb.
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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
Ředitelka zařízení: Alena Pohořelská
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 55 osob, z tohoto počtu na Krizovém centru bylo umístěno 6
dětí.
Podpora zařízení ze strany města Kopřivnice v roce 2008: 600 000 Kč
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Ovzduší
1. Kvalita ovzduší
Monitoring ovzduší
Na území České republiky je stav znečištění ovzduší sledován Českým hydrometeorologickým ústavem právnickou osobou zřízenou Ministerstvem životního prostředí (MŽP) ČR. Rok 1990 se stal počátkem
koncepčního 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 závěru roku 2008 uspělo město Kopřivnice ve výběru o umístění manuálního vzorkovače kvality ovzduší Leckel
MVS 6. Vzorkovač byl umístěn do atria ZŠ M. Horákové. Od 1. ledna 2009 se tedy opět začala v Kopřivnici měřit
kvalita ovzduší. Jsou sledovány koncentrace polétavého prachu, resp. suspendovaných částic PM10, těžkých
kovů a polycyklických aromatických uhlovodíků.
Místní program zlepšování kvality ovzduší
Od roku 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. Posuzování této koncepce v celém rozsahu zákona č. 100/2001 Sb. (tzv. velká SEA) se uskutečnilo
v roce 2008. Po splnění všech zákonných kroků vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje dne 9. 7. 2008
souhlasné stanovisko. Koncepce je tedy schválena, a proto byla zahájena její implementace, tzn. realizace
navržených nápravných opatření.
Plán zlepšování kvality ovzduší
V roce 2008 byl vypracován Plán zlepšování kvality ovzduší v Kopřivnici na rok 2008 až 2015. Plán vychází
z Místního programu ke zlepšování kvality ovzduší pro město Kopřivnice a obce v územně správním celku
Kopřivnice jako obce s rozšířenou působností (dále jen MPZKO). Jsou zde navržena konkrétní opatření ke
zlepšení kvality ovzduší na Kopřivnicku. Některá jsou již díky časově náročnému procesu schvalování MPZKO
realizována, další je možno uskutečnit v nejbližší době, ostatní v bližším nebo delším časovém horizontu.
Informačně osvětový systém o životním prostředí v Kopřivnici
Město Kopřivnice zahájilo koncem roku 2008 provoz Informačně osvětového systému o životním prostředí
v Kopřivnici. Tento projekt je spolufinancován Moravskoslezským krajem. Informační systém slouží jednak pro
laickou veřejnost, které poskytuje informace o stavu životního prostředí v Kopřivnici, ale také nabízí možnosti, jak
přispět k jeho zlepšení. Zároveň je prospěšným zdrojem informací i pro odbornou veřejnost, instituce,
podnikatele, školy apod. Informační systém je součástí Akčního plánu města Kopřivnice na období 2008 až 2010
a Plánu zdraví a kvality života, který vychází z projektu Zdravého města a MA 21.
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Environmentální vzdělávání - výchova a osvěta občanů města Kopřivnice a místních částí
V rámci podpory ekologického smýšlení dětí a mládeže města a místních částí byl v roce 2008 uskutečněn
projekt,,Environmentální vzdělávání - výchova a osvěta občanů města Kopřivnice a místních částí“. Konkrétní
náplň této soutěže byla rozdělena s ohledem na věkové kategorie do několika cílových skupin. Zúčastnili se jí
žáci 4. a 7. tříd sedmi škol z Kopřivnice a místních částí. Žáci zpracovávali projekty tematicky zaměřené na
životní prostředí. V soutěžním klání nakonec zvítězila v kategorii 4. tříd ZŠ Lubina a v kategorii 7. tříd ZŠ Emila
Zátopka.

2. Výkon státní správy
Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí, 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. Dle tohoto zákona městský úřad rozhoduje o vyměření poplatku provozovatelů středních
a malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (ZZO), vede evidenci středních a malých stacionárních ZZO
a evidenci vyměřených poplatků za znečišťování ovzduší. Orgán ochrany ovzduší evidoval v roce 2008 61
provozovatelů středních ZZO (provozujících na 190 nejrůznějších zdrojů znečišťování ovzduší) a 23
provozovatelů malých ZZO. Přímo na území města působí 5 provozovatelů velkých ZZO (Komterm, a. s., - dříve
Energetika Kopřivnice, Tatra, a. s., Tafonco, a. s., Brose CZ, s. r. o., a Cirex s CZ, s. r. o.).

Hluk
Kompetentním orgánem k řešení problematiky hluku je Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
(dále jen KHS MSK). V průběhu roku řešilo město ve spolupráci s KHS MSK nespokojenost občanů se zvýšenou
hlučností z podnikatelských objektů v centru města.
Město Kopřivnice zadalo v roce 2008 zpracování Komplexní studii dopravy, jejíž součástí je i hluková studie.
Přípravné práce a první náměry započaly již koncem roku 2008. Hluková studie bude obsahovat nejen hlukovou
mapu, ale také analýzu současného stavu a návrh na řešení hlukové problematiky do budoucna. Hluková studie
bude městu předána v červnu letošního roku, tj. roku 2009.

Odpady
Z legislativního hlediska se systém nakládání s odpadem řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech
a souvisejícími vyhláškami, obecně závaznou vyhláškou č. 4/2006 města Kopřivnice o odpadech a obecně
závaznou vyhláškou č. 4/2008 města Kopřivnice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

1. Nakládání s odpady
Komunální odpad
V roce 2008 bylo na území města Kopřivnice a místních částí Lubiny, Vlčovice a Mniší vyprodukováno a svezeno
celkem 8 595,79 t komunálního odpadu, z toho 20,30 t odpadu nebezpečného (N).
Ostatní odpad (O) nevhodný k využití byl odvážen na řízenou skládku odpadů společnosti SKLADEKO, s. r. o.,
Staříč. Tříděný odpad byl předáván k využití zpracovatelům jednotlivých druhů odpadů jako tzv. druhotná
surovina. Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) a odpad ze zeleně byl předáván na kompostárnu
Točna v Příboře.
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Přehled odpadů vyprodukovaných na území města Kopřivnice v letech 2005 až 2008
Druh odpadu

Množství (t)
Rok 2006
Rok 2007
4 650,10
4 768,50
337,50
564,00
610,80
721,00
88,60
105,00
46,30
66,20
568,90
675,00
34,30
19,70
195,10
185,90
6 531,60
7 099,60

Rok 2005
3 962,50
224,50
490,70
127,20
142,50
483,50
63,60
136,60
5 631,10

Směsný komunální odpad
Objemný odpad
Odpad ze zeleně
BRKO
Smetky z ulic
Stavební odpad
Tříděný odpad
Nebezpečný odpad
Ostatní odpad
Celkem

Rok 2008
4 732,35
555,50
791,60
530,42
85,10
107,90
1 678,83
20,30
93,79
8 595,79

Celkové množství vyprodukovaného komunálního odpadu v
jednotlivých letech
9000
8595,79

Možství (t)

8500
8000
7500

7099,6

7000

6531,6

6500
6000

5631,1

5500
2004

2005

2006

Rok

2007

2008

2009

Nebezpečný odpad
Občané města Kopřivnice a místních částí mohou nebezpečné odpady odevzdat buď odvezením na sběrný dvůr,
který mají k dispozici denně kromě neděle a svátků nebo odevzdáním do pojízdné sběrny.
Svoz nebezpečných odpadů pojízdnou sběrnou se v roce 2008 uskutečnil v období od 16. 5 do 30. 5. Občané
odevzdali do pojízdné sběrny 1,58 t nebezpečných odpadů. Na sběrném dvoře bylo odevzdáno 18,72 t
nebezpečných odpadů s jednou či více nebezpečnými vlastnostmi. Shromážděný nebezpečný odpad byl pak
průběžně předáván k využití nebo odstranění osobám s příslušným oprávněním.
Rok 2005
63,6

Celkové množství NO

Rok 2006
34,3

Rok 2007
19,7

Rok 2008
20,3

Vývoj produkce celkového množství NO v Kopřivnici

Možství (t)

65

63,6

55
45
34,3
35
25
15
2004

19,7

2005

2006

2007

Rok

42

20,3

2008

2009

Velkoobjemový odpad
Současně se svozem objemného odpadu byl z různých částí města prováděn 1 x měsíčně mimořádný svoz
odpadů odložených u kontejnerů na odpad. Kromě nábytku jde převážně o vyřazené televizory, chladničky či
mrazničky, které občané neoprávněně odkládají k nádobám na odpady. Celkově bylo v roce na sběrný dvůr
dovezeno 555,5 t objemného odpadu.
Tříděný odpad
Využitelný odpad jako sklo, papír, plast a nápojový karton odkládali občané v roce 2008 do 356 (r. 2007 - 352)
barevně odlišených nádob o objemu 1100 litrů a 12 (r. 2007 - 12) zvonů. V roce 2008 bylo vyvezeno 12 871 kusů
nádob a 187 kusů zvonů.
Množství a složení vytříděného odpadu
Množství (t)
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
120,200
135,100
155,900
193,800
225,400
312,200
152,700
191,400
191,300
16,800
17,000
15,600
483,500
551,900
675,000

Komodita
Plast
Papír
Sklo
Kov
Kompozitní obaly *
Celkem

Rok 2008
169,077
409,583
208,866
891,300
21,593
1 700,419

V roce 2008 byl do vyhodnocení zahrnut odpad odložený ve sběrných surovinách PARTR, spol. s r. o., a Paliva
Nový Jičín, spol. s r. o., v množství 875,814 t kovu a 41,080 t papíru a lepenky.
* kompozitní obaly jsou nápojové kartony

Celkového množství vytříděného odpadu v Kopřivnici
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Rok
Nepovolené skládky
V roce 2008 bylo na území Kopřivnice a místních částí odstraněno 27 nepovolených skládek, ze kterých bylo
svezeno celkem 32,263 t odpadu. Celkové náklady na odstranění činily 97 093 Kč. U žádné skládky se
nepodařilo zjistit jejího původce.
V Kopřivnici se jednalo především o lokality: pod mostem u Akuservisu Geryk, park Dr. E. Beneše, Pod Bílou
horou (garáže), u loutkového divadla, u hradu Šostýn, ulice Kadláčkova a Francouzská.
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Druh odpadu

Množství (kg)
Vodní
Kopřivnice
toky
1 752
25
117
60
3 700
17 780
2 525
6
300
23 655
2 610

U sběrného
dvora
1 209
1 163
2 533
1 093
5 998

Asfaltová lepenka obsahující dehet
Pneumatiky
Směsný stavební a demoliční odpad
Stavební materiál obsahující azbest
Objemný odpad
Obaly obsahující zbytky NO
Sklo - tabulové
Celkem

Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO)
V roce 2008 byl nově zaveden svoz BRKO. Spočívá ve sběru, svozu a následném
využití BRKO ze zahrad (tráva, listí, zbytky ovoce a zeleniny, ostatní rostlinný
materiál apod.) rodinných domů na území Kopřivnice a místních částí. BRKO je
sbíráno do velkoobjemových kontejnerů o objemu 7 m3 a sváženo na kompostárnu
Točna v Příboře. Kontejnery jsou postupně umisťovány na 33 stanovištích od pátku
do pondělí s četností svozu 1 x za 3 týdny (každý týden 11 stanovišť). Svoz probíhal
od 2. 5. do 15. 12 .2008.
Čistota sbíraných odpadů byla velmi dobrá a vyhovující pro další zpracování BRKO
na kompostárně. Pouze v ojedinělých případech se ve vysbíraných odpadech
objevily příměsi nečistot jako např. pneumatiky (0,090 t) nebo jiné směsné
komunální odpady (0,65 t).
Celkem bylo vysbíráno 484,83 t bioodpadů. Přímo na kompostárnu dovezli občané
města celkem 45,59 t.

Svoz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Celkem
2 986
1 340
6 233
1 093
20 305
6
300
32 263

Období
2. 5. - 19. 5.
23. 5. - 9. 6.
13. 6. - 30. 6.
4. 7. - 21. 7.
25. 7. - 11. 8.
15. 8. - 1. 9.
5. 9. - 22. 9.
26. 9. - 13. 10.
17. 10. - 3. 11.
7. 11. - 24. 11.
28. 11. - 15. 12.

Celkové množství BRKO svezeného v jednotlivých obdobích
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Sběr PET lahví
Odbor ŽP ve spolupráci s firmou SLUMEKO, s. r. o., organizoval v roce 2008 soutěž pro mateřské (MŠ)
a základní školy (ZŠ) v Kopřivnici a místních částech ve sběru PET láhví. Od září do konce listopadu odevzdali
žáci 1 683 kg PET láhví. MŠ odevzdaly 667 kg a ZŠ 1 016 kg. První místo obsadily ZŠ a MŠ Mniší.
Sběr použitých baterií
Od roku 2004 probíhá ve spolupráci s firmou ECOBAT, s. r. o., Praha sběr použitých suchých baterií. Je zřízeno
25 sběrných míst - v MŠ, ZŠ, na vyšší a střední odborné škole a středním odborném učilišti, v dětském centru,
Klubu Kamarád, ve společnosti SLUMEKO, s. r. o., v kulturním domě a na městském úřadu. 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. Tyto odpady jsou průběžně předávány k recyklaci společnosti ECOBAT, s. r. o., Praha.
Množství vysbíraných baterií ve školním roce
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
520
430
190
140

Školní rok
Množství (kg)

Likvidace autovraků ve městě
Město Kopřivnice organizovalo v roce 2008 v rámci Dne Země a následně v říjnu pro majitele nepojízdných aut
likvidaci autovraků. Ti tak mají již čtvrtý rok možnost zbavit se vraků včetně odtahu na autovrakoviště zdarma. Při
obou akcích bylo odstraněno celkem 37 nepojízdných vozidel. Protože ne všichni této možnosti využijí, postupuje
odbor životního prostředí v ostatních případech podle platné legislativy. V rámci výkonu státní správy bylo
odstraněno celkem 11 vozidel. V současné době je evidováno cca 21 automobilů, které prochází procesem
od výzvy k odstranění až po ekologickou likvidaci.
Výpočet nákladů na odstranění vraku
Odtah
Parkování na určeném parkovišti
Likvidace
Celkem maximálně

Úplný vrak
cca 880 Kč
119 Kč / den
max. 7 378 Kč / 2 měsíce
zdarma
8 258 Kč

Neúplný vrak
cca 880 Kč
119 Kč / den
max. 7 378 Kč / 2 měsíce
2 380 Kč
10 638 Kč

2. Výkon státní správy
Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí, 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 formou rozhodnutí souhlasy k nakládání s nebezpečným
odpadem a ke společnému shromažďování odpadů (69 rozhodnutí), dále jako dotčený správní úřad dává
vyjádření k navrhovaným záměrům (320 vyjádření), zpracovává hlášení o produkcí odpadů podnikatelů (97
hlášení), vede evidenci přepravy nebezpečných odpadů (420) atd.

Vodní hospodářství a ochrana vod
1. Údržba a ochrana vod
Údržba a opravy toků a nádrží ve správě města
Odbor životního prostředí zajišťuje každý rok udržovací práce na vodních tocích (mlýnský náhon Lubina
a Vlčovice, pramenní oblast Kopřivničky nad koupalištěm a vodní nádrž Šostýn), které jsou v majetku nebo ve
správě města.
Práce na mlýnských náhonech v Lubině a ve Vlčovicích spočívají v sečení porostu na obou březích náhonu
a odstraňování sedimentů z koryta toku. Zvýšená pozornost byla věnována při velkých mrazech bezpečnému
provozu vlčovického náhonu, protože dochází k promrzání vodního sloupce až do dna a tím vzniká nebezpečí
zaplavení komunikace 1/58 pod kostelem.
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Na horním toku Kopřivničky a jejích přítocích byly provedeny opravy jednotlivých stupňů, které byly částečně
poškozeny průchodem vody při vysokých vodních stavech po přívalových deštích nebo biologickým rozpadem
dřevěných částí stupňů.
Břehové plochy kolem vodní nádrže Šostýn byly posečeny, úklid odpadů je prováděn dle potřeby celoročně. Po
odvozu vytěženého dříví z lesa byly opraveny poškozené přiváděcí příkopy u lesní cesty v prameništi vyčištěn
příkop napájející mokřad.

2. Odkanalizování místní části Lubina
V roce 2008 vedl vodoprávní úřad řízení o povolení stavby „Odkanalizování místní části Lubina“, stavební
povolení bylo vydáno v listopadu 2008. Protože náklady na realizaci projektu výrazně převyšují finanční možnosti
města, je možno stavbu uskutečnit pouze v případě získání cizích finančních zdrojů. Z tohoto důvodu vstoupilo
město Kopřivnice v červnu 2005 do Svazku obcí regionu Novojičínsko. V roce 2008 byly připravovány podklady
pro podání žádosti o poskytnutí dotace ze strukturálních fondů Evropské unie.

3. Státní správa
V rámci výkonu státní správy vydal vodoprávní úřad pro celé správní území Kopřivnice jako obce s rozšířenou
působností celkem 619 vodoprávních rozhodnutí, což je dvojnásobný počet oproti předchozímu roku. Největší
vliv na počty rozhodnutí měla mediální kampaň ve sdělovacích prostředcích týkající se problematiky studní.
Z toho:
- povolení staveb vodních děl
140
- povolení k nakládání s vodami
323
- kolaudace staveb vodních děl
118
- schválení provozně manipulačních řádů
4
- jiná rozhodnutí
34
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
V roce 2008 vyjížděli pracovníci zajišťující havarijní službu k jedenácti ohlášeným případům, při kterých došlo
nebo potenciálně mohlo dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod.
Počet výjezdů pracovníků OŽP zajišťujících havarijní službu byl mírně vyšší než v předchozích letech 2006 (7)
a 2007 (10). Přesto nedošlo ve správním obvodu k zásadnímu ovlivněním nebo zhoršení jakosti povrchových
a podzemních vod, nedošlo ani k úhynu ryb a vodních živočichů.
Převládající ohrožení nebo znečištění povrchových vod je stále stejné, jedná se o úniky ropných látek (benzín,
motorová nafta) a nevhodné nakládání z odpady ze zemědělské činnosti, především úniky nebo vypouštění
močůvky.

Deratizace
Ochranná deratizace města byla prováděna odbornou firmou, která byla vybrána na základě výběrového řízení,
především v objektech, zařízeních, na pozemcích a v kanalizacích ve vlastnictví města. Deratizace se
uskutečnila ve dvou obdobích v roce (jaro, podzim). Pro větší účinnost zásahu byli k provedení deratizace
vyzváni i další vlastníci objektů ve městě (např. Oblastní stavební bytové družstvo, REKAZ, Severomoravské
vodovody a kanalizace, a. s., Komterm, s. r. o., OKD, a. s., Ostrava, soukromé prodejny potravin a řetězce,
restaurace a bytová družstva). Souběžně se prováděla i deratizace v kanalizačních sítích v místních částech
Lubina, Vlčovice a Mniší. Nástrahy byly pokládány plošně, zvýšená pozornost byly věnovaná lokalitám s vyšším
výskytem hlodavců zjištěných průzkumem a na základě informací občanů.
Lokality se značným poškozením povrchu terénu vytvořeným hlodavci pronikajícími na povrch (zejm. kolem
některých kanalizačních šachet) byly v závěru roku upraveny doplněním zeminy a terénními úpravami.
Pravidelně prováděná deratizace vede k předcházení mimořádného výskytu hlodavců a především ke snížení
jejich množství na území města obecně.
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Zemědělský půdní fond
Odnětí půdy 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
2005
64 404
12 549
65 511
72 754

V průběhu roku bylo celkem odňato:
pro bytovou výstavbu
- pro dopravu a sítě
pro rekreaci a sport
- pro ostatní účely
- pro průmyslovou výstavbu

2006
57 977

2007
13 005

2008
40 668

6 891 m2
13 476 m2
329 m2
9 314 m2
10 518 m2

Z celkového množství půdy odňaté za rok 2008 ze ZPF bylo na území města Kopřivnice a místních částí odňato
28 630 m2 zemědělské půdy. Výše odvodů za odnětí půdy ze ZPF činila celkem 2 354 117 Kč. Šedesát procent
z této částky je příjmem Státního fondu životního prostředí ČR (1 385 466 Kč), čtyřicet procent příjmem rozpočtu
města či obce, v jejímž obvodu se odnímaná půda nachází (968 648 Kč).

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 takových 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 2008 bylo provedeno šetření na 28 pozemcích ve vlastnictví
fyzických osob a 3 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 byly splněny, nebyly uloženy žádné pokuty.

Lesní hospodářství
1. Hospodaření v městských lesích
Těžební a pěstební práce prováděly na základě výsledků výběrových řízení firmy:
Miroslav Mareček z Kopřivnice, Luděk Mička z Vepřovic a Ing. Jaroslav Vandas z Dětřichova nad Bystřicí.
Výkon odborné lesní správy provádí na základě rozhodnutí o udělení licence odborného lesního hospodáře
od 1. 3. 2006 město Kopřivnice prostřednictvím odpovědného zástupce - lesního hospodáře Ing. Jiřího Macíčka.
Těžba a prodej dříví
V roce 2008 bylo vytěženo celkem 1 114,05 m3 dříví, z toho těžbou nahodilou 1 114,05 m3 dříví (vývraty, souše,
kůrovec, václavka, sníh, námraza). Mýtní a předmýtní úmyslná těžba nebyla provedena, protože v lednu a únoru
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roku 2008 došlo v lesních porostech vlivem bořivých větrů k poškození dříví v objemu 455,07 m3. Následně
v průběhu roku se přidaly škody způsobené přemnožením lýkožrouta smrkového v objemu 649,74 m³. Stromy
napadené houbou václavkou byly vytěženy v objemu 9,24 m³.
Výchova lesních porostů
Výchova lesních porostů byla provedena prořezávkami na ploše 4,96 ha. Předmýtní úmyslné těžby do 40 let věku
nebyly provedeny z důvodu přemnožení lýkožrouta smrkového ve starších porostech a tím k naplnění ročního
plánu těžby dříví. výchovy lesních porostů byl mimo plán proveden výřez nežádoucích dřevin (břízy, vrby, jeřábu,
atd.) v mladých porostních skupinách do věku 15 let na ploše 7,79 ha.
Zalesňování
Celková plocha zalesňování činila 2,1 ha, z toho na ploše 1,92 ha bylo provedeno první zalesnění po mýtní
nahodilé těžbě. Na ploše 0,18 ha bylo provedeno opakované zalesnění a doplnění sazenic uhynulých
a poškozených v minulých letech. Celkem bylo vysazeno 10 750 ks sazenic, z toho 4 800 ks smrku ztepilého,
2 550 ks buku lesního, 600 ks dubu letního a 2 800 ks jedle bělokoré. V plantáži vánočních stromků bylo
zalesněno 1 000 ks sazenic smrku pichlavého.

2. Státní správa
Od roku 2003 vykonává Městský úřad Kopřivnice státní správu lesů. V rámci této agendy provádí 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

2004
46 815
51 292

2005
971
1 340

2006
644
1 812

2007
1 790
3 145

2008
4 552
4 552

Již několik let je značným problémem silné napadení dospělých porostů se zastoupením smrku lýkožroutem
smrkovým. V roce 2008 byly napadány i větší skupiny stromů, což vedlo k nutnosti jejich kácení. Dochází tak
k nejen k prořeďování porostů, ale v některých případech i ke spojování holin. Odbor ŽP prováděl dozor nad
dodržováním opatření v ochraně lesa a průběžně zasílal vlastníkům lesa výzvy ke zpracování kůrovcového dříví.

Myslivost
Na území města Kopřivnice a místních částí se k 31. 12. 2008 nacházejí honitby Lubina, Závišice - Štramberk,
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 2008 se přehlídka uskutečnila
v termínu od 12. března do 30. března.

Veřejná zeleň
1. Kácení dřevin
Jednou z činností správy zeleně je plánování a zajišťování kácení dřevin ve městě. V roce 2008 bylo na
pozemcích ve vlastnictví města Kopřivnice odstraněno celkem 201 ks stromů (o 104 kusů více než v r. 2007 výrazné zvýšení počtu kácených stromů je zejména z důvodu výstavby obchodního domu TESCO, realizace
další etapy regenerace sídliště Sever a údržby ochranného pásma VN v lokalitě Na Luhách), 10 ks solitérních
keřů a 391 m² keřů rostoucích ve skupinách. V tabulkách je uveden jejich přehled, důvody ke kácení a druhové
složení.
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Celkový přehled
Kopřivnice
Drnholec n. Lubinou Mniší Větřkovice Vlčovice
Celkový součet
strom listnatý
142
1
2
145
strom jehličnatý
56
56
keř listnatý
380 m² + 10 ks
380 m² + 10 ks
keř jehličnatý
11 m²
11 m²
Stromy celkem
201 ks
Keře celkem
10 ks + 391 m²
Pozn.: V kácení jsou zahrnuty i dřeviny silně poškozené v důsledku extrémních povětrnostních podmínek (např.
větrná kalamita dne 15. 1., 16. 2.. a 25. 6. 2008).
Důvody pro kácení - stromy
Kopřivnice Drnholec nad Lubinou
5
kompoziční
28
1
údržba ochr. pásma
56
zdravotní
4
živel
63
stavební
24
suché
18
pěstební
Stromy celkem

Mniší Větřkovice Vlčovice

1

1

Celkový součet
5
29
57
4
63
25
18
201

Důvody pro kácení - keře
údržba ochr. pásma
stavební
suché
Keře celkem

Kopřivnice
230 m²
156 m² + 7 ks
5 m² + 3 ks

Drnholec n. Lubinou Mniší Větřkovice Vlčovice

Celkový součet
230 m²
156 m² + 7 ks
5 m² + 3 ks
10 ks + 391 m²

Druhová skladba kácených stromů
Vědecký název

Český název

Kopřivnice

Acer negundo
Acer pseudoplatanus
Betula pendula
Elaeagnus angustifolia
Fraxinus excelsior
Picea abies
Picea pungens
Pinus nigra
Pinus strobus
Pinus sylvestris
Populus balsamifera
Populus x canadensis
Prunus serrulata
Prunus sp.
Salix alba
Salix caprea
Sorbus aucuparia
Ostatní stromy do 3 kusů

javor jasanolistý
javor klen
bříza bělokorá
hlošina úzkolistá
jasan ztepilý
smrk ztepilý
smrk pichlavý
borovice černá
borovice vejmutovka
borovice lesní
topol balzámový
topol kanadský
třešeň - sakura
slivoň
vrba bílá
vrba jíva
jeřáb ptačí

6
12
11
6
7
3
17
15
9
4
4
7
4
4
9
17
23
39
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Drnholec
Celkový
Mniší Větřkovice Vlčovice
n. Lubinou
součet
6
12
1
12
6
7
2
5
17
15
9
4
4
7
4
4
9
17
23
1
40

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. Tomuto orgánu podává správa zeleně žádosti o povolení kácení a oznámení o kácení stromů
rostoucích mimo les.

2. Výsadba zeleně
Správa zeleně plánuje a zajišťuje výsadbu nové zeleně ve městě a místních částech. V roce 2008 bylo na
pozemcích ve vlastnictví města Kopřivnice vysazeno celkem 66 ks vzrostlých stromů (se zemním balem nebo
systém AIRPOT /použití při letních výsadbách - stromy jsou dodávány ve speciálním substrátu v „taškách“/,
velikost alejových stromů - obvod kmínku 12 - 14 cm až 14 - 16 cm, velikost stromů zavětvených k zemi - výška
300 - 400 cm, stromy zavětvené k zemi výška min. 250 - 300 cm), 31 ks keřů, 1 533 ks trvalek a 9 850 ks
cibulovin.
Přehled umístění výsadeb a jejich druhové složení je uvedeno v tabulce. Z druhového hlediska převažuje
u stromů výsadba listnáčů a jejich méně vzrůstných forem vhodnějších do městského prostředí. Keře byly také
použity pouze listnaté, a to jak opadavé, tak i stále zelené. Na jaře kvetoucí cibuloviny byly vysazeny do
trvalkových výsadeb a ve větším množství v parku Dr. E. Beneše do samostatných záhonů (v létě budou
nahrazeny letničkami) a travnatých ploch.
V případě výsadeb dřevin a trvalek se jedná buď o provedení náhradních výsadeb za kácení nebo o samostatné
akce.
Akce + lokalita

Stromy Keře
Druh
INVESTOR - MĚSTO KOPŘIVNICE
OBNOVA STROMOŘADÍ NA UL. HUSOVA - I. ET.
Prunus cerasifera ´Nigra´ (okrasné
34
(náhradní výsadba za kácení topolů na ul. Husova)
myrobalány)
PAMĚTNÍ STROM (výsadba pamětního stromu při
Acer platanoides ´Royal Red´ (javor mléč příležitosti 60. výročí povýšení Kopřivnice na město
1
červenolistý)
- park Dr. E. Beneše)
Acer platanoides ´Fassen´s Black´
VÝSADBA JAVORU V PARKU NA UL. SADOVÁ
1
(červenolistý javor)
REGENERACE NOVÝCH VÝSADEB
nový hřbitov
1
Catalpa bignonioides (katalpa trubačovitá)
Acer platanoides ´Fassen´s Black´
park Pabla Nerudy
1
(červenolistý javor)
REGENERACE ZAHRADY MŠ JEŘABINKA
okrasné jabloně, třešně a jeřáby, javor
(pěstební opatření u stávajících dřevin, výsadby
8
stříbrný, svitel latnatý, metasekvoje
stromů, keřů, trvalek a cibulovin)
Stromy celkem
46 ks
OSTATNÍ NÁHRADNÍ VÝSADBA ZA KÁCENÍ
ul. Pod Bílou horou
1
Magnolia stellata (magnólie hvězdovitá)
ul. Pionýrská (za potravinami Hruška)
30 kaliny (stálezelené - 24 ks, opadavé - 6 ks)
Keře celkem
31 ks
INVESTOR - JINÉ INSTITUCE, FIRMY, OSOBY
NÁHRADNÍ VÝSADBA ZA KÁCENÍ - PENNY
MARKET
ul. Havlíčkova
7
Tilia cordata ´Rancho´ (lípa srdčitá)
Prunus sargentii ´Acolade´ (okrasné
ul. Wolkerova
9
třešně)
park Pabla Nerudy
1
Ginkgo biloba (jinan dvoulaločný)
Mniší u č. p. 174
3
Malus ´Royalty´ (okrasné jabloně)
Stromy celkem
20 ks
CELKEM NA POZEMCÍCH MĚSTA KOPŘIVNICE VYSAZENO 66 ks stromů
CELKEM NA POZEMCÍCH MĚSTA KOPŘIVNICE VYSAZENO 31 ks keřů
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Akce + lokalita

Trvalky
Cibuloviny
INVESTOR - MĚSTO KOPŘIVNICE
TRVALKOVÉ VÝSADBY PŘED POŠTOU (náhradní
327
výsadba za kácení)
TRVALKOVÁ VÝSADBA U KLENOTNICTVÍ SPINEL
360
TIME
927

TRVALKOVÉ VÝSADBY V CENTRU - PĚŠÍ ZÓNA
VÝSADBY JARNÍCH CIBULOVIN V PARKU DR.
E. BENEŠE (samostatné záhony s cibulovinami +
výsadby do travnatých ploch)
TRVALKY CELKEM
CIBULOVINY CELKEM

2 000
7 850

Druh
trvalky a okrasné trávy
podrostové trvalky
snášející zastínění
trvalky, okrasné trávy
a jarní cibuloviny
narcisy, tulipány,
hyacinty

1 614 ks
9 850 ks

Přehled nejvýznamnějších akcí realizovaných v rámci správy a údržby zeleně - výsadby
• OBNOVA STROMOŘADÍ NA UL. HUSOVA - I. ETAPA (náhradní výsadba za kácení topolů ve
stromořadí na ul. Husova, vysazeno 34 ks okrasných červenolistých myrobalánů podél chodníku od
garáží po ul. Pod Stadionem)
• PAMĚTNÍ STROM (výsadba pamětního stromu při příležitosti 60. výročí povýšení Kopřivnice na město park E. Beneše. Slavnostní výsadba červenolistého kultivaru javoru mléče se uskutečnila v pátek
22. 8. 2008)
• VÝSADBY JARNÍCH CIBULOVIN V PARKU DR. E. BENEŠE (samostatné záhony s cibulovinami tulipány + hyacinty a výsadby do travnatých ploch - narcisy. Po odkvětu budou cibuloviny nahrazeny
výsadbami letniček)
• TRVALKOVÉ VÝSADBY V CENTRU (výsadba trvalek, okrasných trav a jarních cibulovin do několika
záhonů v centru - u kulturního domu, pod mozaikou, zvýšený záhon naproti lékárně, pod hodinami,
u Tatrovanky, před poštou a u klenotnictví Spinel Time).
Podněty občanů
Během roku 2008 bylo přijato celkem 50 podnětů občanů a 6 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 2
škodné události způsobené pádem stromů při silném větru na zaparkované automobily.

3. Správa a údržba veřejné zeleně v r. 2008-SLUMEKO, s. r. o.
Správu a údržbu veřejné zeleně v Kopřivnici a místních částech Lubina, Mniší a Vlčovice zajišťovala v roce 2008
dle schváleného rozpočtu firma SLUMEKO, s. r. o.
Plocha veškeré veřejné zeleně ve městě činí po převodu další části pozemků ČR (cca 3,5 ha) na město
Kopřivnice cca 60 ha.

Ochrana přírody a krajiny
1. Ochrana přírody a krajiny
Lašská naučná stezka
Lašská naučná stezka vedoucí kolem Kopřivnice je cílem nejen turistů a návštěvníků města, ale i terčem různých
vandalů. Z tohoto důvodu město zajišťuje její pravidelnou údržbu, kterou tvoří především výměna rozbitých
ochranných plexiskel a oprava poškozených tabulí. Na podzim roku 2008 byly výrazně poškozeny tabule na Bílé
hoře, u Váňova kamene a u Husovy lípy. Oprava tabulí se předpokládá před zahájením turistické sezony v roce
2009.
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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 2008 činily 177 tis. Kč, z toho 118 tis. Kč bylo hrazeno z dotace poskytnuté
Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci Programu péče o krajinu
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 2008 to byla částka ve výši 20 tis. Kč.
Natura 2000
V okolí Kopřivnice jsou navrženy tři lokality (Červený Kámen, Bílá hora a Štramberk) k zařazení do evropské
soustavy chráněných území Natura 2000. Území zařazená do Natury jsou chráněna na základě právních
předpisů EU jako zvláště významná přírodní stanoviště a lokality s výskytem vzácných a chráněných druhů rostlin
a živočichů.

2. Státní správa
Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les
V roce 2008 bylo podáno 37 oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les. Na základě žádostí o povolení
kácení bylo vydáno 71 rozhodnutí o povolení kácení stromů. Na území města a v místních částech bylo
v průběhu roku odstraněno 548 ks stromů a 660 m2 keřové plochy. Nejrozsáhlejší zásahy do zeleně si vyžádaly
akce: stavba obchodního domu Tesco (pokáceno 195 ks stromů, 35 ks keřů a 3 skupiny stromů a 3 skupiny
keřů), stavba Penny Marketu (43 ks stromů), regenerace ulice Husova (20 ks topolů), udržovací práce v přírodní
památce Váňův kámen (98 ks stromů a 435 m2 plochy keřů), stavba silnice I/58 - obchvatu Příbora (36 ks stromů
a 103 m2 plochy keřů).
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 422 ks stromů a 2 449 ks soliterních keřů.
Zásahy do významných krajinných prvků
V roce 2008 bylo vydáno 42 vyjádření k zásahu do významného krajinného prvku (formou závazného stanoviska
nebo rozhodnutí). Obsahem většiny zásahů jsou budování vyústních objektů čistíren odpadních vod pro rodinné
domy v břehové hraně vodního toku, kácení zeleně na březích vodního toku nebo rekonstrukce mostních objektů.
Významnými posuzovanými záměry bylo např. odtěžování bahnitých a štěrkových náplavů v řece Lubině,
protipovodňové úpravy řeky Sedlnice v obci Závišice, přeložka Albrechtičského potoka v rámci stavby
Průmyslové zóny Mošnov nebo revitalizace štramberského krasu.
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Druhová skladba a počet kácených dřevin v roce 2008
druh dřeviny
počet (ks)
lípa (Tillia sp.)
14
jasan (Fraxinus sp.)
6
dub (Quercus sp.)
3
javor (Acer sp.)
9
smrk (Picea sp.)
24
borovice (Pinus sp.)
19
bříza (Betula sp.)
9
douglaska (Psedufsuga sp.)
3
topol (Populus sp.)
42
vrba (Salix sp.)
16
zerav (Thuja sp)
8
modřín (Larix sp.)
9
ořešák (Juglans sp.)
4
ovocné dřeviny
7
ostatní dřeviny
375
Celkem
548

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) - EIA, tak koncepce, plány a jiné
strategické dokumenty (SEA - Strategic Impact Assessment), které se týkají rozvoje a využívání území.
Záměry posuzované v roce 2008, dotýkající se území města
Záměr
Oznamovatel
Lakovna podvozků Tatra, a. s.
Tatra, a. s., Kopřivnice
Koncepce posuzované v roce 2008, dotýkající se území města
Koncepce (plán)
Oznamovatel
Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město město Kopřivnice
Kopřivnici a obce v územně správním celku Kopřivnice
jako obce s rozšířenou působností
Program
ke
zlepšení
kvality
ovzduší Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Moravskoslezského kraje
Strategický plán rozvoje města Kopřivnice pro období město Kopřivnice
2007 - 2013
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OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Na odboru pracovalo 9 zaměstnanců, všichni v režimu výkonu státní správy. Dne 1. 7. 2008 vstoupila v účinnost
novela živnostenského zákona, kterou dochází v živnostenské agendě k mnoha podstatným změnám, jejichž
cílem je usnadnit vstup do podnikání a snížit administrativní zátěž podnikatelů. Tato novela vyšla ve Sbírce
zákonů pod číslem 130/2008 Sb., a některé zásadní změny živnostenského zákona jsou tyto:

Ruší se místní příslušnost živnostenských úřadů
Podnikatelé mohou ohlašovat živnosti, podávat žádosti o koncesi a plnit své ohlašovací a oznamovací povinnosti
na kterémkoli obecním živnostenském úřadě na celém území České republiky. Současně s tím zůstává
zachována možnost učinit na živnostenském úřadě v rámci Centrálního registračního místa (CRM) podání i vůči
ostatním orgánům (FÚ, OSSZ, zdravotním pojišťovnám a úřadu práce).

Živnostenské listy a koncesní listiny se již nevydávají, nahradil je výpis ze živnostenského
rejstříku
Podnikatelé již nebudou prokazovat svá živnostenská oprávnění mnohdy i několika živnostenskými listy
a koncesními listinami, ale pouze jediným dokladem, kterým je Výpis ze živnostenského rejstříku (obdoba výpisu
z obchodního rejstříku). Je nutné však uvést, že dosavadní živnostenské listy a koncesní listiny zůstávají
v platnosti až do doby, než podnikatel sám požádá o nový výpis ze živnostenského rejstříku nebo do doby
ohlášení nějaké změny, na jejímž základě je živnostenský úřad povinen vydat podnikateli nový výpis ze
živnostenského rejstříku.

Pouze jediná volná živnost
Doposud existovalo 125 volných živností s 622 předměty činností. Nově je zavedena jediná volná živnost
„Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ s 80 obory činností. Podnikatel,
který měl k 30. 6. 2008 oprávnění k podnikání pro jednu živnost volnou, může od 1. 7. 2008 vykonávat všechny
obory této volné živnosti.
Novela živnostenského zákona obsahuje ještě řadu změn, které zde nejsou uvedeny. Téměř každé ustanovení
živnostenského zákona bylo zákonem č. 130/2008 Sb., nějakým způsobem novelizováno a jejich kompletní výčet
by se do tohoto příspěvku nevešel. K těm podstatným patří ještě zejména: snížení správních poplatků, zrušení
povinné tříleté praxe u řemeslných živností, možnost učinit podání prostřednictvím kontaktního místa veřejné
správy „Czech POINTu“ a konečně možnost učinit podání elektronicky z pohodlí domova či kanceláře.
Hlavním cílem OŽÚ je dlouhodobě a soustavně poskytovat komfortní servis podnikateli a jeho spokojenost
a stejně tak s pomocí kontrolních mechanizmů zabezpečit řádný výkon provozování živností v mezích zákona,
existenci aktuálních dat v živnostenském rejstříku (zejména evidenci provozoven).

Údaje z živnostenského rejstříku ke dni 31. 12. 2008
Počet podnikatelů celkem
Tuzemské
5 988
544
6 532

Zahraniční
134
3
137

Živnostenská oprávnění vydaná do 30.6. 2008
Ohlašovací
Fyzické osoby
294
Právnické osoby
97
Celkem
391

Koncesované
14
6
20

Fyzické osoby
Právnické osoby
Celkem
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Celkem
6 122
547
6 669

Celkem
308
103
411

Výpisy z živnostenského rejstříku do 31.12. 2008
Ohlašovací
Fyzické osoby
712
Právnické osoby
87
Celkem
799
Zrušená živnostenská oprávnění za rok 2008
Zrušeno na žádost
podnikatele
Fyzické osoby
155
Právnické osoby
19
Celkem
174

Koncesované
15
0
15

Celkem
727
87
814

Zrušeno z podnětu ŽÚ

Celkem

4
0
4

Přerušení provozování živností za rok 2008
Tuzemské
Fyzické osoby
857
Právnické osoby
43
Celkem
900

159
19
178

Zahraniční
7
0
7

Celkem
864
43
907

Počet blok. Pokut
18
12
30

Blok. Pokuty v kč
6 600
13 400
20 000

Kontrolní činnost za rok 2008
Počet kontrol
154
63
217

Fyzické osoby
Právnické osoby
Celkem

Pokuty uložené ve správním řízení za rok 2008
Pokuty dle §§ 61, 63 žz
Počet v Kč
Fyzické osoby
2
13 000
Právnické osoby
0
0
Celkem
2
13 000

Pokuty dle § 62 žz
Počet v Kč
0
0
0
0
0
0

Celkem
Počet v Kč
2
13 000
0
0
2
13 000

Poplatky a pokuty celkem za rok 2008
Kč
13 000
20 000
655 000
688 000

Pokuty ve správním řízení
Blokové pokuty
Správní poplatky
Celkem

Statistika státní správy za rok 2008
Počet
vydaných
rozhodnutí
Rok 2008

Počet
podaných
odvolání
Rok 2008

Odvolání
ve vztahu
k rozhod.
(v %)

439

0

0

Rozhodnutí
potvrzeno

55

Rozhodnutí
zrušeno
a vráceno
k novému
projednání

Rozhodnutí
ostatní

Neukončené
řízení

ŠKOLSTVÍ
Mateřské školy
Název, telefon
vedoucí učitelka
adresa

Počet
tříd

dětí

peda gogů

správních
zaměst nanců

Zaměření vzdělávací činnosti

Mateřské školy Kopřivnice - příspěvková organizace města
Ředitelka: Zdeňka Krišková - organizace sdružuje 9 pracovišť
Sídlo: Krátká 1105, Telefon: 556 813 305, 556 808 808
E-mailová adresa: zdenka.kriskova.ms-kratka@koprivnice.org, Internetová adresa: skolky.koprivnice.org
MŠ Jeřabinka
Výchova ke zdravému způsobu života
tel. 556 813 102
a zdravému životnímu stylu, uplatňování
vedoucí učitelka
prvků Zdravé mateřské školy a programu
3
75
5,9
4,25
Věra Hanzlíková
Začít spolu, prostředkem výchovy je
Zdeňka Buriana 967
prožitkové učení.
ms-jerabinka@koprivnice.org
Cílem snahy MŠ je spokojené, samostatné
a aktivní dítě, které je vedeno tak, aby se
dobře rozvíjely jeho schopnosti, bylo
připravené se učit, vnímat své okolí
MŠ Krátká
a komunikovat s ním.
tel. 556 813 305
MŠ vytváří podnětné a bohaté vzdělávací
vedoucí učitelka
4
100
8
7,25
prostředí, aby se dítě cítilo bezpečně,
Hana Štrbáková
radostně a spokojeně. Dětem je umožněno
Krátká 1105
bavit se a zaměstnávat přirozeným
ms-kratka@koprivnice.org
způsobem. Dítě je chápáno jako
neopakovatelná, jedinečná osobnost, plně
je respektována jeho individualita a potřeby.
MŠ se opírá o dobrou spolupráci s rodinou.
V MŠ se snaží o získávání srdce rodičů
a dětí, o získání pocitu bezpečí a lásky
MŠ Francouzská
v prostředí, kde dítě tráví největší část dne.
tel. 556 821 328
Důraz je kladen na osvojení základních
Dana Lörinczová
4
100
7
4,5
hodnot, získávání osobní samostatnosti
Francouzská 1180
a schopnosti projevovat se jako samostatná
ms-francouzska@koprivnice.org
bytost. MŠ se rovněž zabývá prevencí
sociálně patologických jevů, uplatňuje prvky
programu Začít spolu.
Maximální
uplatňování
prožitkového
a interaktivního učení, zaměření na
tělesnou zdatnost, rozvíjení pohybových
dovedností a vedení ke zdravému
životnímu stylu.
MŠ Pionýrská
V MŠ jsou věkově smíšené skupiny tel. 556 812 416
důležité pro rozvoj přátelských vztahů mezi
Anna Dětská
3
75
6
4,25
dětmi, potlačování agrese, dodržování
Pionýrská 727
pravidel vzájemného soužití. Ve spolupráci
ms-pionyrska@koprivnice.org
s PPP pečuje MŠ o nadané děti, zaměřuje
se
na
logopedickou
prevenci
a grafomotoriku, na péči o děti šilhavé
a tupozraké - nabídka komplexní péče
(spolupráce s MUDr. Ludvovou).
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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

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

26

645

49

38,75

Celkem

57

MŠ usiluje o harmonický rozvoj dětské
osobnosti, o dostatek podnětů, radostné
prožívání světa okolo sebe, přátelství,
toleranci.
Je posilována funkce rodiny, spolupráce
s rodinou při výchově
a vzdělávání. Jsou podporovány
tradiční hodnoty - rodina, lidská práce,
domov a sounáležitost s regionem.
V MŠ je vytvářená tvořivá atmosféra
naplněná množstvím podnětů, zábavou
a radostí. Důraz je kladen na rozvoj
přátelských
vztahů
mezi
dětmi,
respektování věku i zájmů dětí, vytváření
pocitu bezpečí, jistoty a důvěry v lidi kolem.
Pomocí zajímavých školních projektů
klademe MŠ základy k celoživotnímu učení
i k pochopení
základních
etických
a lidských hodnot. Zaměřujeme se na
logopedickou prevenci.
Důraz MŠ klade na ekologickou výchovu,
jejím prostřednictvím posíluje v dětech
ohleduplnost
a odpovědnost
člověka
k přírodě, k životnímu prostředí. Rozvíjí
v dětech pocit sounáležitosti s živou
a neživou přírodou a schopnost vážit si
života ve všech jeho formách. MŠ se snaží
o rozvoj pozitivních vztahů k sobě
a druhým, dobrá je spolupráce s rodiči.
Vzdělávání dětí probíhá přirozenou cestou,
je založeno na prožitkovém a kooperativním
učení hrou, situačním i spontánním učení,
na individuální i skupinové práci. Zahrnuje
spolupráci mladších i starších dětí.
Důraz je kladen na:
• zdravý způsob života,
• rozvoj partnerských vztahů s rodiči,
• vzájemná spolupráce se ZŠ,
• vytváříme funkční prostředí umožňující
dětem vlastní tvorbu a prožitek učení.
MŠ využívá poznatky programů Zdravá MŠ
a Začít spolu a prvky tvořivé dramatiky.
Program MŠ využívá výhod vesnického
prostředí.
Klade důraz na: rozvoj a uspokojování
všech potřeb dětí, přibližování a chápání
života v přírodě a kolem nás, spolupráci
mladších
a starších
dětí,
úzkou
a neformální spolupráci s rodiči, týmovou
práci všech zaměstnanců

Základní školy
Základní škola
ředitel
adresa
telefon, e-mail

Počet
zaměstnanců

Počet

pedagogů
a externistů
správa
k datu
30. 6. 1. 9.
30. 6.
1. 9.
Příspěvkové organizace zřízené městem Kopřivnice - školy úplné
ZŠ dr. Milady Horákové
žáci žáci
ped.
ped.
Mgr. Lumír Pospěch
Obránců míru 369
639
534
47
42
14
tel. 556 802 288
řídy
řídy
exter. exter.
pospech@zsmilhor.cz
www.zsmilhor.cz
28
25
0
0
žáci žáci
ped.
ped.
ZŠ Emila Zátopka
Mgr. Jan Mužík
506
501
37
37
Pionýrská 791
10
tel. 556 812 166
řídy
řídy
exter. exter.
honmuz@zsemzat.edunet.cz
www.zsemzat.koprivnice.org
22
22
0
0
ZŠ Alšova
Mgr. Milan Chaloupka - do 31. 7.
Mgr. Milan Bureš - od 1. 8.
Alšova 1123
tel. 556 810 176
zsalsova@zsalsova.cz
www.zsalsova.cz
ZŠ 17. listopadu
Mgr. Jiří Stoško
17. listopadu 1225
tel. 556 812 566
stosko@zskop17.edunet.cz
www.sedmnactka.edunet.cz

žáků a tříd
k datu

žáci

žáci

ped.

ped.

442

409

29

28

řídy

řídy

exter.

exter.

19
žáci

18
žáci

0
ped.

0
ped.

382
řídy

377

28

28

řídy

exter.

exter.

7

9

18
18
0
0
Příspěvkové organizace zřízené městem Kopřivnice - školy malotřídní
žáci žáci
ped.
ped.
ZŠ Mniší
Mgr. Ivana Volná
30
31
4
4
Mniší 66
1
tel. 556 812 013
třídy třídy
exter. exter.
tel. 774 912 013
zsmnisi@quick.cz
2
2
0
0
www.zsmnisi.cz

ZŠ Lubina
Mgr. Ivana Davidová
Lubina 60
tel. 556 813 490
tel. 737 207 296
zslubina@centrum.cz
www.zskoprivnicelubina.skolniweb.cz

žáci

žáci

ped.

ped.

60
třídy

83
třídy

4
exter.

5
exter

4

5

3

4
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1

Zaměření školy
ŠJ

12

5

7

- sportovně orientované
(plavání, lední hokej)

třídy

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

- rozšířená výuka jazyků, informatiky
a výpočetní techniky

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

Školská právnická osoba zřízená Biskupstvím ostravsko - opavským
ZŠ sv. Zdislavy
žáci žáci
ped.
ped.
Ing. Pavel Janek
Štefánikova 117
167
170
16
16
5
tel. 556 821 457
třídy třídy
exter.
exter
zdislava@applet.cz
www.zdislava.net
9
9
3
3
Příspěvková organizace zřízena Moravskoslezským krajem
žáci žáci
ped.
ped.
Základní škola, Kopřivnice,
Štramberská 189, p. o.
58
55
9
9
Mgr. Aleš Čabla
Štramberská 189
třídy třídy
exter.
exter
4
Tel/fax: 556 813 175
Mobil: 733 616 654
6
6
0
0
skola@zspkoprivnice.cz
www.zspkoprivnice.skolniweb.cz

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

Příspěvková organizace zřízená Moravskoslezským krajem
žáci žáci
ped.
ped.
- MŠ i ZŠ zaměřena individuálně na
ZŠ a MŠ Motýlek
každého žáka, poskytuje komplexní
Mgr. Dagmar Jančálková
péči /logopedickou, speciálně 44
44
33
34
Smetanova 1122
6
4
pedagogickou, rehabilitační/ všem
742 21 Kopřivnice
třídy třídy
exter. exter.
dětem na vysoké úrovni
tel. 556 810 242
detske-centrum@nettle.cz
7
7
0
0
dětí
dětí
43
42
Mateřská škola
třídy třídy
5
5
Obecná charakteristika školy ZŠ a MŠ Motýlek
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 pod Radhoštěm, Studénka, Bílovec.
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Střední školství
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková
organizace
Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj
Ředitel:
Ing. Jaroslav Ponec
Sídlo:
Husova 1302, 742 21 Kopřivnice,
Kontakt:
tel.: 556 833 300, e-mail: sekret@voskop.cz, www.voskop.cz
Počty žáků
Obor vzdělání
Strojírenství
Obchodní akademie
Technické lyceum
Ekonomické lyceum
Management strojírenství (dálková forma)
Celkem Střední odborná škola
Mechanik seřizovač
Autotronik
Automechanik
Autoelektrikář
Klempíř
Lakýrník
Zámečník
Obráběč kovů
Mechanik elektrotechnických zařízení
Nástrojař
Provozní technika (nástavbové studium)
Celkem Střední odborné učiliště

k 31. 8. 2008*)
172
178
141
22
24
537
109
48
77
41
59
25
12
0
6
59
35
471

Střední školy celkem

1 008

1 094

144
34
178

119
35
154

1 186

1 248

Ekonomika podniku a management
Strojírenství
Vyšší odborná škola
Vyšší a střední školy celkem
*) Studium na VOŠ je 3,5leté - stavy k 1/ 2008

Údaje o zaměstnancích VOŠ, SOŠ a SOU v roce 2008
Počet
Počet
Počet
pedagogických pracovníků
externích pedagogů
správních
zaměstnanců
30. 6.
1. 9.
30. 6.
1. 9.
114

113

5

2

41
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k 30. 9. 2008
176
169
119
52
54
570
114
76
78
30
64
16
23
30
0
47
46
524

Počet
zaměstnanců
ve školní jídelně
7

Ostatní školská zařízení
ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice, p. o.
Zřizovatel:
KÚ MSK
Ředitel:
Mgr. Babinec Zdeněk
Sídlo:
Kopřivnice, Štramberská 294
Telefon:
556 821 847
E-mail:
info@zuszb.cz
Webové stránky:
www.zuszb.cz
Pobočky:
Štramberk, Rybí
Obory (včetně počtu žáků):
hudební - 292, taneční - 256, výtvarný - 134
Počet pedagogů interních:
27
Počet pedagogů externích:
0
Počet žáků celkem:
682
PRVNÍ SOUKROMÁ ZUŠ MIS MUSIC, o. p. s.
Ředitel:
Petr Suttner
Sídlo:
Kopřivnice, Obránců míru 892
Telefon:
556 802 353
E-mail:
petr.suttner@cbox.cz
Pobočky:
Šenov u N.Jičína, Štramberk, Sedlnice
Obory
hudební 340, výtvarný 40, literárně - dramatický 11
Počet pedagogů interních:
13
Počet pedagogů externích:
9
Počet žáků celkem:
391
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Ředitelka:
Mgr. Eva Müllerová
Sídlo:
Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077
Telefon:
556 812 204
E-mail:
dum@ddmkoprivnice.edunet.cz
Webové stránky:
www.ddmkoprivnice.edunet.cz
Pobočky:
Štramberk, Nádražní 450, tel. 556 813 019
Mateřské centrum Klokan, Francouzská, Kopřivnice, tel. 556 811 737
Turistická stanová základna Kletné 64
Počet kroužků:
127 kroužků, počet členů 1 403
Počet zaměstnanců:
15 interních, 85 externích
Počet pořádaných akcí:
535 - účast 22 401 osob
Počet táborů:
21 - účast 803 osob
Počet pobytových akcí:
57 - účast 1 352 osob
Návštěvnost Mateřského centra
Klokan za rok:
1 321 dospělých, 2 376 dětí
Počet soutěží MŠMT:
1 - účast 44 soutěžících
Dětské zastupitelstvo
Koordinátor:
Počet členů:

David Monsport
19

Dětské zastupitelstvo 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.
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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
E-mail:
pionyrkoprivnice@centrum.cz
Sídlo:
Kopřivnice, Francouzská 1197
Počet oddílů:
3
Počet členů:
98
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@ktknet.cz
Sídlo:
Kopřivnice, Husova 1312
Počet oddílů:
8
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
Pavel Žáček
Telefon:
736 443 994
E-mail:
pavelo@centrum.cz
Sídlo:
Příbor, Lidická 51
Počet oddílů
5
z toho v Lubině:
2
Počet členů
97
z toho v Lubině:
41

Mateřské a základní školy ve spádovém obvodu města kopřivnice
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

Mgr. 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
skola@seznam.cz
zs_stramberk@stramberk.cz
zspetrvald@sendme.cz
zs.zenklava@seznam.cz
skolka@skotnice.cz
ms@katerinice.cz
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KULTURA
Kulturní, společenské a vzpomínkové akce (pořádané městem Kopřivnice)
Datum konání
Akce
19. 1. 2008 Velký obecní ples
7. 3. 2008 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
27. 3. 2008 Den učitelů
14. 4. 2008 Sportovec roku 2006
7. 5. 2008 Položení kytic k pomníku Obětí světových válek při příležitosti státního svátku - Dne vítězství
26. 6. 2008 Poslední zvonění
1. 7. – 31. 8. 2008 Oraž si a vyhraj! Velká letní razítková hra Lašské brány Beskyd
20. - 23. 8. 2008 Oslavy 60. výročí povýšení Kopřivnice na město
20. 8. 2008 Osmičky - vernisáž výstavy
21. 8. 2008 Partnerství v Evropě - seminář
22. 8. 2008 Zasazení pamětního stromu, přehlídka kopřivnických kapel
Projížďka městem ve veteránech, Starodávný jarmark,
Podepsání memoranda partnerských měst, Jak se volí prezident - vernisáž výstavy,
23. 8. 2008 Kopřivnice slaví - kulturní program,
Udělení čestných občanství města Kopřivnice a titulů významná osobnost města Kopřivnice,
Koncert Support Lesbiens, Ohňostroj
20. 9. 2008 Běh rodným krajem Emila Zátopka - V. ročník
27. 10. 2008 Oslavy státního svátku - Dne vzniku samostatného Československého státu
11. 11. 2008 Den válečných veteránů - pietní akt u pomníku Obětí světových válek
17. 11. 2008 Den boje za svobodu a demokracii - vzpomínková akce u pamětní desky obětem komunismu

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, 556 871 364,
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
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Některé výstupy činnosti roku 2008:
- 11. ročník almanachu literárních a výtvarných prací „Naše město mezi minulostí a budoucností“
- vydání Zpravodaje knihovny 2008
- tvůrčí dílny pro děti, exkurze, besedy
- otevření VII. a VIII. ročníku Akademie třetího věku v Kopřivnici
- spuštění AKS Clavius v knihovně v Mniší
- on - line propojení knihoven ve Vlčovicích a Mniší s knihovnou v KDK
- přestěhování knihovny v Lubině z budovy MŠ do objektu KD
- Celé Česko čte dětem, Den pro dětskou knihu
- cestopisné přednášky, kurzy, výstavy, školení internetu
Městská knihovna - statistika
Počet registrovaných čtenářů
Návštěvnost
Výpůjčky celkem
Nové knihovní přírůstky
Stav knihovního fondu
Vzdělávací a výchovné akce

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

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

2008
2 712
42 964
135 976
2 052
64 073
126

B) Městské informační centrum (MIC)
Provozovatel:
Adresa:
Vedoucí:

Kulturní dům Kopřivnice, p. o.
Kopřivnice, Obránců míru 368
Dagmar Hyklová
tel. 556 821 600, fax: 556 821 488
mobil: 737 207 294
e-mail: ic@kdk.cz
www.kdk.cz

Hlavní zaměření:
Shromažďování a bezplatné podávání informací:
- turistických (historie, kultura, folklor, přírodní zvláštnosti, turistické trasy včetně cyklistických stezek,
sport, ubytování, stravování, dopravní spojení apod.),
- o službách, firmách, výrobcích, institucích ve městě a okolí,
- o kulturním, společenském a sportovním dění ve městě a okolí,
- vkládání informací do internetových databank, předávání informací na ostatní IC a agentury cestovního
ruchu.
Propagace:
- propagace města (zajišťování propagačních materiálů města, propagace v médiích, na internetu, na
veletrzích),
- cestovního ruchu (spolupráce s ostatními informačními centry, cestovními kancelářemi, agenturami
a dalšími subjekty cestovního ruchu, prezentace na výstavách a veletrzích).
Některé výstupy činnosti roku 2008:
- spolupráce s Klubem českých turistů Kopřivnice,
- rezervace a prodej místenek na skibusy a cyklobusy,
- zajištění předprodeje vstupenek Loutkového divadla,
- zpracování a tisk trhacích map „Kopřivnice“ a „Lašské brány Beskyd“,
- zpracování a vydání „Turistického průvodce v pohlednicích“ v JČ a JN,
- kontaktní místo Informačního střediska Europe Direct Nový Jičín,
- vybavení MIC barevnou kopírkou pro potřeby veřejnosti.
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MIC
statistika
Osobně
Telefonicky
Celkem

2006
15 153
12 639
27 792

Všeobecné
2007
2008
15 821 16 869
11 662 10 515
27 483 27 384

Rok
2006
2007
2008

2006
6 810
4 773
11 583

Informace
Turistické
2007
8 026
4 992
13 018

2008
8 009
3 431
11 440

Počet poskytnutých informací celkem
Všeobecné
Turistické
Kulturní
27 792
11 583
13 058
27 483
13 018
15 706
27 384
11 440
18 834

2006
7 153
5 905
13 058

Kulturní
2007
2008
9 056 11 437
6 650
7 397
15 706 18 834

Celkem
52 433
56 207
57 658

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 - 90 941
Muzeum Fojtství - 6 444
Šustalova vila - 7 034
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 2008 akcí:
907
(počet akcí včetně opakovaných a komerčních akcí)
Celkový počet návštěvníků na pořádaných akcí:
70 000
(přesná evidence + odhady na akcích bez vstupného, včetně akcí komerčních)
Návštěvnost - rozdělení do věkových kategorií
a) do 15 let
b) do 25 let
c) střední generace
d) starší generace
e) akce bez rozdílu věku
Druhové rozdělení
a) konkrétní jednotlivé akce
b) divadelní předplatné
c) koncerty vážné hudby

115 akcí
35 akcí
10 akcí
6 akcí
640 akcí
63 akcí
6 akcí
7 akcí
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d) programy pro školy
e) představení pro seniory
f) koncerty
g) besedy
h) divadelní neděle - akce pro děti
i) dětský karneval
j) koncert pro děti
k) zábavný program s hostem pro děti
l) divadla a zábavné programy
m) kino - projekt 100
n) Bijásek - představení pro děti
o) promítání pro školy
p) filmový klub
r) film a škola
s) jednotlivá filmová představení
t) akce ve spolupráci s jinými subjekty

21 akcí
7 akcí
8 akcí
5 akcí
4 akce
1 akce
1 akce
1 akce
2 akce
1 akce
34 akcí
16 akcí
31 akcí
19 akcí
482 akcí
21 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) beseda s názvem ,,TGM včera a dnes“

NORA CLUB
provozovatel:
zástupce:
sídlo:
tel:
www:
e-mail:
počet akcí za rok 2008
počet návštěvníků
druhy akcí

Vítězslav Váňa, tel.: +420 773 660 014
Ivana Střelecká, tel.: +420 776 558 319
Kopřivnice, Obránců míru 368
+420 595 532 202
www.noraclub.cz
vitavana@nora.cz, info@noraclub.cz, ivana@noraclub.cz
189
cca 20 000
koncerty, taneční párty, workshopy, poslechové večery, divadla, výstavy, přednášky
(drogová problematika…), literární večery, salónky (nedělní čaj o páté)

Přehled uskutečněných akcí pořádaných Nora Clubem
Akce
Počet
Koncerty
24
Koncerty (začínající soubory)
36
Koncerty (nad regionálního významu)
10
Taneční párty
39
Workshopy
13
Poslechové večery
21
Výstavy
15
Divadla
7
Drogová problematika
6
Literární večery, přednášky
7
Stylový salónek
11
Celkem
189
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Některé 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 2008 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 2008:
Festivaly:
• Colours Of Ostrava - kompletní technická produkce festivalu,
• Love Planet - pódiová produkce a produkce zázemí,
• Sázava Fest - pódiová a organizační produkce,
• Rock For People - pódiová a organizační produkce,
• Pohoda Trenčín - pódiová a organizační produkce,
• United Islands Praha - pódiová a organizační produkce,
• České Majálesy - pódiová a organizační produkce,
• Summer Of Love - pódiová produkce a produkce zázemí
a další...
Koncerty a Tour:
• Tata Bojs, The Prostitutes, atd.
• dohromady cca 80 vystoupení nejen po ČR, ale i v zahraničí.
Klub Nora a LUDVÍK MORAVIA se společně podílely na technickém zajištění těchto festivalů:
(stavba pódií, stanů, elektrorozvody, osvětlení festivalů, produkce, speciální lešenářské práce atd.)
Colours Of Ostrava
Boskovice
Love Planet Tabor
Summer Of Love

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
Výroční schůze - TJ Sokol, Českého rybářského
svazu, Tenisového klub, veřejná schůze
Pravidelné schůze OB a MK
Trénink fotbalistů (leden - březen)
Stolní tenis - tréninky
Cvičení žen
Cvičení mladých hasičů (zimní období)
Obecní ples
Rybářský ples
Dětský maškarní ples
Májová zábava
Počítačový turnaj
Sv.Florián - společenská akce

Počet akcí
4
10
24
4
42
16
1
1
1
1
1
1
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Počet návštěvníků
277
102
280
16
372
128
140
200
85
124
18
110

Hubertský večer
Soukromé akce (smuteční hostiny, rodinné
oslavy, svatby)
Mikuláš
Posezení u cimbálu
Vánoční koncert
Vánoční turnaj ve stolním tenise
Výstava - vánoční ozdoby
Knihovna
Předváděcí akce
Celkem

1
20

200
1055

1
1
1
1
3
46
2
182

80
60
72
52
350
227
120
4068

Osvětová beseda Mniší - organizační složka města
Vedoucí:
František Merta, 739 254 936
Sídlo:
Mniší 175, tel. 556 813 266
Druh akce
Schůze - KDU - ČSL, Českého svazu včelařů,SDH, Svazu chovatelů
holubů, veřejná schůze, valná hromada SDH
Klub důchodců
Pravidelné schůze OB a MK
Ples KDU ČSL
Ples SDH
Dětský maškarní ples
Velikonoční diskotéka
Dětský den a diskotéka
Letní večer
Běh oborou - zakončení v KD
Krmášová zábava
Koncert Javořinky
Mikulášská nadílka
Diskotéka FC
Hasičská besídka
Akce na hřišti u KD - hasičský dorost, fotbalisti (duben - listopad)
Hřiště u KD - sportovní aktivity dětí (duben - listopad)
Tenisový kurt u KD (duben - listopad)
Soukromé akce (smuteční hostiny, svatby, soukromé akce)
Skautský Silvestr
Knihovna
Předváděcí akce
Celkem

Společnost KD Lubina
Předseda:
Kontaktní osoba:
Sídlo:
E-mail:

Počet akcí
23

Počet návštěvníků
707

86
40
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

1135
190
130
160
200
250
420
150
60
75
180
320
550
150
300
200
100
1 210
60
600
30
7 177

18
1
40
1
222

Jan Matula
Marie Kořená, tel. 732 369 681, Jan Matula, tel. 732 369 681
Lubina 183
uctarna@tatrahotel.cz
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Druh akce
Divadla
Lidové zvyky
Výstava, koncert
Pronájem - šachy, kulturisté, cvičení žen, stolní tenis
Knihovna

Počet akcí
1
3
3
25
2x týdně

Akce pořádané v Katolickém domě v Lubině dalšími subjekty:
Druh akce
Počet akcí
Plesy, zábavy
8
Katolická beseda v Kopřivnici - občanské sdružení
Statutární zástupce:
Ing. arch. Kamil Mrva - předseda výboru KB
Kontaktní osoba:
Rostislav Struminský - provozní ředitel, tel. 556 812 606, 773 201 334
www.katolickabeseda.org, e-mail: kat.beseda@tiscali.cz
Sídlo:
Kopřivnice, Štramberská 378
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
6
7
4
12
2
4
37

Další aktivity Katolické besedy:
V Katolickém domě probíhají přednášky Klubu zdraví, kurzy společenského tance, plesy, kavárny - setkání
kopřivnických farníků, příprava dětí na I. sv. přijímání, jazykové kurzy, setkání zdravotně postižených atd.
V prostorách KD je také oddíl skautů a má zde zkušebnu Pěvecké sdružení Kopřivnice.
Camerata - historická hudební společnost
Kontaktní osoba:
Zdeněk Demel, Kopřivnice, Dukelská 1058, tel. 604 624 498
Internetové stránky:
www.camerata.wz.cz,
E-mail:
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
Kontaktní osoba:
David Monsport, tel. 608 400 313
Počet členů:
18
E-mail:
david.monsport@ktknet.cz, schody.koprivnice.org
CHEMIX - hudební kapela
Kontaktní osoba:
Tomáš Münster, tel 604 137 696
Počet členů:
5
E-mail:
to.mu@tiscali.cz
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ILUZE - taneční divadlo
Kontaktní osoba:
Milada Fialová. tel. 603 837 474
Počet členů:
8
E-mail:
malamidi@seznam.cz, www.iluze.unas.cz
Jóga v denním životě
Sídlo:
Kontaktní osoba:
Počet členů:
E-mail:

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, 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.moravskyandel.cz
E-mail:
moravsky.andel@centrum.cz
Počet členů:
6
Občanské sdružení Život a zdraví Kopřivnice
Předseda:
Ferdinand Janek
Sídlo:
Katolický dům Kopřivnice, Štefánikova 1155
Kontaktní osoba:
Ferdinand Janek, tel. 777 120 222
Počet členů:
197
O. P. Jazz Band
Kontaktní osoba:
Počet členů:
Kontakt:

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

TS RELAX (latinskoamerické, španělské, irské, arabské, indické tance)
Kontaktní osoba:
Miroslava Břusková, tel. 556 813 208, 733 664 127
Počet členů:
22
E-mail:
mirabell.dance@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:
Mgr. Věra Hanzelková, tel.: 720 472 405
Internetové stránky:
psk.koprivnice.org
E-mail:
vera.hanzelkova@centrum.cz
Počet členů:
47

70

Sága - taneční hudba
Kontaktní osoba:
Internetové stránky:
E-mail:
Počet členů:

Ing. Milan Holášek, tel. 603 502 497
www.kapelasaga.cz
milan.holasek@seznam.cz
3

Sdružení přátel městského dechového orchestru Kopřivnice
Předseda:
Ing. Dagmar Krestová
Sídlo:
Kulturní dům Kopřivnice, Obránců míru 368
Kontaktní osoba:
Alois Hrnčárek, tel. 736 142 102
medo.koprivnice.org, jakub.debef@seznam.cz
Počet členů:
70
Sdružení členů a přátel tanečního souboru Zdeňky Havlové
Předseda:
Dagmar Juráková
Sídlo:
Kopřivnice, Obránců míru 368
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. 603 706 408
Sídlo:
Kopřivnice, Štefánikova 225
Počet členů:
22
Sdružení mladých loutkářů Schůdky Kopřivnice
Sídlo:
Kopřivnice, Štefánikova 225
Kontaktní osoba:
František Červenka, tel. 556 813 765
Počet členů:
17 - 21
Činnost loutkářských souborů

Rok
2006
2007
2008

Rolnička
Počet odehraných
Počet členů
představení
22
22
22
24
22
15

Schůdky
Počet odehraných
Počet členů
představení
19
5
20
10
21
3

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
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:
E-mail:
Internetové stránky:

Viliam Kyselý, tel. 775 066 693
4
limbo.kontakt@seznam.cz
www.limbo.cz
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BAD BOYS
Kontaktní osoba:
Počet členů:

Králíček, tel. 737 080 696
6

METEOR - hudební skupina
Kontaktní osoba:
Rudolf Grepl, tel. 723 218 218
Počet členů.
4
E-mail:
rgrepl@seznam.cz
Internetové stránky:
www.kapela-meteor.estranky.cz
KIWI - hudební skupina
Kontaktní osoba:
Počet členů:
E-mail:
Internetové stránky:

Ing. Ivo Kunčar, tel. 605 738 966
2-3
ikuncar@seznam.cz
www.ivokuncar.cz/kiwi
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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:
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:
18
- Atletika, Klub ASPV, Badminton, Karate, Vzpírání, Sportovní gymnastika, Stolní tenis,
Šachy, Klub míčových her, Klub kulturistiky, Klub nohejbalu, Cyklo Bike klub,
Klub vodní turistiky, Klub cykloturistiky, TOM, Klub pěší turistiky, Klub horolezecký,
Klub brazilského bojového umění Capoeira
Asociace zdravotně postižených
Předseda:
Irena Kučerková
telefon:
556 821 303, 604 719 434
e-mail:
azp-koprivnice@seznam.cz
internetové stránky:
azp.koprivnice.org/
kontaktní osoba:
Ilona Mazalová
telefon:
774 203 667
E-mail:
ilona.mazalova@koprivnice.cz
sídlo:
Kopřivnice, Štefánikova 1074
počet členů:
280
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
FBC Vikings Kopřivnice
předseda:
Marek Jehlár
telefon:
604 418 089
e-mail:
mjehlar@seznam.cz
vikings@vikings.cz
internetové stránky:
www.vikings.cz
sídlo:
Kopřivnice, Štramberská 1096
počet členů:
150
počet družstev:
6
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FC Kopřivnice
předseda:
telefon:
e-mail:
internetové stránky:
sídlo:
počet členů:
počet družstev: 9

Zdeněk Kurečka
602 707 846, 731 452 951, 556 812 772
fckoprivnice@centrum.cz
www.fckoprivnice.wz.cz
Kopřivnice, Komenského 830
378

FC Vlčovice - Mniší
předseda:
telefon:
e-mail:
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:
sídlo:
počet členů:
počet družstev: 3

Ing. Roman Gajdušek
733 696 671
roman.gajdusek@saint-gobain.com
Ing. Vojtěch Jalůvka - sekretář
731 452 945
vojtech.jaluvka@vlcovice.net
Kopřivnice - Vlčovice
159

Figure Skating Club Kopřivnice, o. s.
prezident:
Ing. Dušan Kubátko
telefon:
737 216 220
kontaktní osoba:
Evžen Milčinský - jednatel
telefon:
602 768 476
e-mail:
evzen.milcinsky@atlas.cz
sídlo:
Kopřivnice, Masarykovo nám. 540
počet členů:
87
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
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:
E-mail:
internetové stránky:
kontaktní osoba:
telefon:
E-mail:
sídlo:
počet členů:

Josef Poruba
737 885 300
josef.poruba@kct.koprivnice.cz
www.kctkoprivnice.cz
Aleš Kadlec
724 616 992
ales.kadlec@kct.koprivnice.cz
Kopřivnice, Polní 1288
113

Klub házené Kopřivnice
předseda:
telefon:
e-mail:
internetové stránky:
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:
sídlo:
počet členů:
počet družstev:

Rudolf Jaroň
723 163 688
kh.koprivnice@cmail.cz
hazena.koprivnice.org
Miroslav Bartoň - manažer; Ing. Jan Martínek
602 759 859
bartonmiroslav@seznam.cz
Kopřivnice, Sportovní 741
464
10

Klub malé kopané Kopřivnice, o. s.
předseda:
Jiří Krejčí
telefon:
736 153 320
e-mail:
komako@komako.cz
internetové stránky:
www.komako.cz
kontaktní osoba:
Jaroslav Klečka
telefon:
737 369 293
kontaktní osoba:
Zdeněk Ovšák
telefon:
732 175 081
e-mail:
ovsak.zdenek@centrum.cz
kontaktní adresa:
Kopřivnice, Štefánikova 58/31
počet členů:
377
počet družstev:
29
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:
603
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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
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:
48
Modelářský klub SMČR č. 240 Apolo Kopřivnice
předseda:
Pavel Šenk
telefon:
737 906 449
e-mail:
modelklub.apolo@seznam.cz
internetové stránky:
apolo.koprivnice.org
kontaktní osoba:
Petr Koliba
sídlo:
Kopřivnice, Česká 319
počet členů:
28
SDH Kopřivnice
Starosta:
telefon:
internetové stránky:
kontaktní osoba:
telefon na stanici:
telefon VJ:
E-mail:
adresa:
počet členů sboru:
počet družstev: 2
SDH Lubina II.
Starosta:
telefon:
mobil:
e-mail:
internetové stránky:
kontaktní osoba:
telefon:
E-mail:
sídlo:
počet členů:
počet družstev:

Josef Divín
608 640 898
hasici.koprivnice.org
Milan Mikušek - velitel jednotky
556 812 222
736 757 904
hasici@koprivnice.org
Kopřivnice, Štramberská 410
60

Pavel Orkáč
556 811 559
736 439 426
orkacovi@seznam.cz
www.sdh-lubina-vetrkovice.ic.cz
Ing. Pavel Polášek
732 538 729
pavel.h.polasek@seznam.cz
Lubina 187
83
3
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SDH Mniší
Starosta:
telefon:
internetové stránky:
kontaktní osoba:
telefon:
E-mail:
sídlo:
počet členů:
počet družstev:

Aleš Holub
732 827 920
www.sdhmnisi.asp2.cz
Ing. Petra Holubová
737 586 698
petraholubova@E-mail.cz
Kopřivnice, Mniší
118
4

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:
tenis.koprivnice.org
sídlo:
Kopřivnice, Tenisový areál. Dolní ul.
počet členů:
134
počet družstev:
5
Tenisový klub Vlčovice
předseda:
Lubomír Mareš
telefon:
602 930 477
e-mail:
lumares@ktknet.cz
lumares@seznam.cz
kontaktní osoba:
Petr Kutáč - správce tenisového areálu Vlčovice
telefon:
607 735 985
počet členů:
39
TJ Sokol Kopřivnice
starosta:
telefon:
E-mail:
sídlo:
počet členů:

Olga Krejčí
606 683 198
jiri.krejci@ktknet.cz
Kopřivnice, Osvoboditelů 1214
142

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

Jiří Štěpán
602 221 039
jiri.stepan@iol.cz
Tomáš Čajka - sekretář
608 456 331
tomas.cajka@ktknet.cz
Šárka Kocourková - místopředsedkyně
737 929 826
Kopřivnice - Lubina 182
228
5
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TJ START Kopřivnice
předseda:
telefon:
e-mail:
internetové stránky:
kontaktní osoby:
Telefon:
Kontaktní osoba:
Telefon:
sídlo:
počet členů:
počet družstev:

Jiří Prokeš
605 968 588
mgolf@ktknet.cz
mgolf.wz.cz
Ludmila Svobodová - správce
605 825 870
Radim Rieger
605 949 170
Kopřivnice, Alšova 1144 /11
21
2

Vodní sporty RELAX, s. r. o.
jednatel:
René Lakomý, Petra Kahánková
telefon:
737 214 436
e-mail:
renelakomy@seznam.cz
internetové stránky:
www.relaxkoprivnice.cz
kontaktní osoba:
René Lakomý
telefon:
737 214 436
sídlo:
Kopřivnice, Na Vápenkách 379/29

78

DOPRAVA
Doprava a silniční hospodářství
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.
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
počet stanovisek ke stavbám
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 řidičů vozidel taxislužby
Celkem vybráno na správních poplatcích a pokutách
z toho pokuty a správní poplatky na úseku taxislužby

Silnice

MK

7

24

2

14

30
48

123
54
35
60
5
12
17
68
64 700 Kč
15 700 Kč

V průběhu měsíců květen - červenec 2008 byla ze strany odboru dopravy a silničního hospodářství MÚ
Kopřivnice provedena kontrola u 9 provozovatelů taxislužby. Dva provozovatelé jsou noví a 1 zatím službu
neprovozuje. U kontrolovaných subjektů nebyly zjištěny nedostatky. Zákonem stanovené povinnosti jsou
dodržovány.

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.
Oznámeno přestupků v r. 2008
Převod z r. 2007
Celkem ke zpracování
Ukončeno celkem
- z toho pojištění
- ostatní
Znalecké posudky (cena)
Zákaz činnosti
Vráceno po 1/2
Nevyhověno
Zadržené ŘP § 118

646
97
743
684
373
311
0
87
61
0
80
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Zdravotní důvody - vráceno
Zdravotní důvody - odebráno
Pokuty (udělené)
Náklady řízení (udělené)
Pořádkové pokuty (udělené)
Celkem (udělené)
Odvody do pokladny celkem (zaplacené)
z toho blokové pokuty
z toho pokuty
z toho náklady řízení

1
3
1 536 400 Kč
129 000 Kč
6 500 Kč
1 671 900 Kč
1 157 610 Kč
51 050 Kč
569 600 Kč
54 000 Kč

Rozdíl mezi pokutami celkem udělenými a skutečně zaplacenými je způsoben tím, že někteří klienti neplatí
pokuty ihned, ale v dohodnutých splátkách.
Snížení počtu řešených přestupků v pojištění bylo zapříčiněno dlouhodobou nemocí - od května do konce roku.
Řešily se jen nejnutnější případy.

Registr řidičů
Úsek spravuje agendu řidičských oprávnění a řidičských průkazů. Jedná se o přijímání žádostí o řidičský průkaz,
jejich vydávání, odebírání a výměnu, včetně průkazů 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. 2008 bylo v územně správním obvodu evidováno 28 054 řidičů.
K datu 31. 12. 2008 to bylo 28 941 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 řidiče
celkem platných
vydáno nově
Průkaz profesní způsobilosti řidiče
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

2 398
636
61
82
509
1 633
143
1 397
18 653
1 937
1 950
4 460
44
482 960 Kč

Na úseku registru řidičů došlo ke změně legislativy u profesních osvědčení. Stávající (papírové) Osvědčení
profesní způsobilosti řidičů se změnilo nově na Průkaz profesní způsobilosti řidiče (plastová karta s platností 5
let), což přineslo následnou výměnu těchto dokladů.
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Evidence motorových vozidel
Statistiku počtu vozidel vede a aktualizuje OŘ Policie ČR v Novém Jičíně. Ze statistiky je patrný stálý nárůst
vozidel. K datu 10. 2. 2009 bylo v územním obvodu registrováno 33 697 vozidel, což je o cca 1 800 vozidel více
než ve stejném období loňského roku. K datu tomuto je zatím 4 534 vozidel stále nezařazeno v rámci celého
okresu Nový Jičín.
Úkony při evidenci vozidel
1.evidování vozidla v ČR - nové (vč. vývozu Tatra)
Evidování, změna registračního místa
Odhlášení z registračního místa (v rámci okr. N. Jičín v 1 dni)
Vyřazení vozidla z provozu § 14 (trvalé)
Trvalý vývoz do zahraničí (již provozovaných vozidel)
Trvalý vývoz do zahraničí (nových vozidel - Tatra)
Výměna motoru nebo podvozku
Změna barvy vozidla
Změna vlastníka (leasing)
Výměna RZ (SPZ)
Přestavba
Technická prohlídka (zapsání do evidence)
Blokace (Policie ČR, soudy, exekuce)
Vybavení (nestandardní provedení)
Výměna TP
Oprava v záznamu vozidla
Znovuzaevidování (v okrese)
Registrační kontrola
Osvědčení o registraci (ORV výměna)
Dočasné vyřazení vozidla z provozu (uložení do depozitu)
Vrácení statutu provozované (vyzvednutí z depozitu)
Změna registračního místa
Avizo změny provozovatele (odhláška)
Potvrzení změny provozovatele (přihláška)
Evidování opisem karty
Nastavení př. výjimka
Dovozy
Přihlášených vozidel celkem
Počet provedených změn
Pošta
Lustrace
Exekuce
Usnesení
Spisy došlé
Vlastní popud (evidence + technik)
Autobazary
Celkem vybráno na správních poplatcích
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Počet
1 981
1 395
12
575
49
305
17
43
444
201
10
327
41
320
298
713
58
2
829
550
247
30
2 538
1 322
14
5
706
2 775
12 021
568
264
103
542
1 145
351
4 646 850 Kč

Autoškoly - zkušební komisaři
V územně správním obvodu Kopřivnice bylo v průběhu roku 2008 registrováno 8 Autoškol. Z toho 2 byly nově
zaregistrovány až ve 4. čtvrtletí a ke zkouškám zatím nepředvedly žádné žadatele o řidičské oprávnění. 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 ŘO
A (motocykl)
B (osobní automobil)
C (nákladní automobil)
C + E (přípojné vozidlo)
T (traktor)

2008
10
332
51
56
2

A + B + C + E + T (odb. způsobilost - body, zákaz řízení)
Celkem
Neuspělo napoprvé
Tj. v %

2
453
216
47 %

Správní poplatky za provedení zkoušek

404 900

Příjmy a výdaje
Celkem příjmy za rok 2008
Celkem výdaje za rok 2008
Rozdíl

6 757 091 Kč
1 216 076 Kč
+ 5 541 015 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:

b) Koncept ÚPD:

c) Návrh 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;
- 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;
- 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 2008 na těchto akcích:
OBEC

DRUH ÚPD

Kopřivnice

Nový ÚP

Projednání konceptu

Schválení pokynů

Koncept

31. 3. - 3. 7. 2008

25. 9. 2008

Štramberk
Závišice
Mošnov
Ženklava

Činnosti

Změna č. 4

Projednání zadání

Projednání návrhu

Zadání Návrh

12. 2. - 28. 4. 2008

7. 7. - 19. 11. 2008

Vydání návrhu
15. 12. 2008

Změna č. 4

Projednání konceptu

Schválení pokynů

Koncept

14. 10. - 9. 12. 2008

16. 12. 2008

Změna č. 4

Projednání zadání

Schválení zadání

Zadání

14. 2. 2008

28. 5. 2008

Nový ÚP

Projednání zadání

Schválení zadání

Zadání

25. 7. 2008

30. 9. 2008

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.
Koncem roku 2008 byly Územně analytické podklady ORP Kopřivnice dokončeny. Obsahují 200 stránek textu
a 4 grafické přílohy. Tuto dokumentaci zpracoval odbor územního plánování a památkové péče vlastními silami.
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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 2008 bylo vydáno celkem 164 vyjádření z toho bylo 71 pro k. ú. Kopřivnice, 12 pro k. ú. Drnholec
nad Lubinou, 8 pro k. ú. Větřkovice u Lubiny, 13 pro k. ú. Vlčovice, 5 pro k. ú. Mniší, 2 pro k. ú. Kateřinice, 13 pro
k. ú. Mošnov, 6 pro k. ú. Petřvald, 2 pro k. ú. Harty 3 pro k. ú. Příbor, 3 pro k. ú. Skotnice, 7 pro k. ú. Štramberk, 1
pro k. ú. Trnávka, 14 pro k. ú. Závišice a 4 pro k. ú. Ženklava.
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STAVEBNÍ ÚŘAD
Typ řízení
Územní
Stavební
Kolaudační
UPI
Předčasné užívání
Zkušební provoz
Změna užívání
Údržba stavby
Nařízení odstranění
Odstranění stavby
Dodatečné povolení
Přestupky, sankce
Nařízení dokumentace
Vyvlastnění
výjimka z OTP
Koordinovaná stanoviska
Ostatní opatření (dopis)
Z toho dopravní stavby
Celkem
Památková péče
Poplatky celkem

r. 2006
povolené
kolaudované
r. 2007
povolené
kolaudované
r. 2008
povolené
kolaudované

Celkem
44
25
Celkem
33
37
Celkem
45
37

Případy agendy celkem
Správní řízení
Rozhodnuto
37
33
114
105
126
126
2
2
3
0
1
1
3
0
0
34
2

2
2
3
0
1
1
3
0
0
15
2

12
325
53

12
297

Souhlas
218
110
85
7
0
23
0
0
8
0
0
0
0
0
41
91
29
583
50

Poplatky
37 000
124 000
900
0
0
0
2 100
0
0
300
900
0
0
0
0

165 200

Rodinné domky
Kopřivnice
Lubina
22
10
9
11
Kopřivnice
Lubina
15
7
18
9
Kopřivnice
Lubina
13
12
16
11
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Vlčovice
4
0
Vlčovice
3
4
Vlčovice
6
3

Mniší
1
2
Mniší
3
0
Mniší
1
2

Závišice
7
3
Závišice
5
6
Závišice
13
5

Povolené a dokončené rodinné domky celkem

Povolené rodinné domky

Rok
2005
2006
2007
2008
Celkem

Silnice I/58
Příbor obchvat
9
9
37
22
77

VVN 110 kV
Zóna Mošnov

17
2
19

Vyvlastnění
Silnice I/48
Rybí Rychaltice

10
10
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Celkem
9
9
54
34
106

Ukončeno
odvoláním
3
1
2
3
9

Právní moc
4
8
22
17
51

Počet vyvlastnění podle stavby

Počet vyvlastnění vzhledem k právní moci a odvolání

Ze zajímavých staveb za zmínku stojí:
povolení a dokončení stavby marketů TESCO a PENNY,
povolení stavby skautského centra VANAIVAN,
povolení rekonstrukce bývylého úřadu na MEDIAL CARE CENTRE,
povolení staveb obslužných komunikací v souvislosti se stavbou silnice I/58,
povolení stavebních úprav silnic a rekonstrukcí mostů na komunikacích II a III třídy ve správním území ORP
Kopřivnice.

•
•
•
•
•

87

INFORMACE Z BYTOVÉ OBLASTI
K 31. 12. 2008 bylo ve vlastnictví města 1 282 bytových jednotek a 35 nebytových jednotek v bytových domech.
V roce 2008 se uskutečnil prodej následujících bytových domů.
č. p.
736
737
738
870
871
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1103
1124
1125
1186
1200
1201
1202
1203
CELKEM

ulice

rok výstavby

Pionýrská
Pionýrská
Pionýrská
Obr. míru
Obr. míru
Lidická
Lidická
Lidická
Lidická
Lidická
Lidická
Krátká
Štramberská
Štramberská
Francouzská
Osvoboditelů
Osvoboditelů
Osvoboditelů
Francouzská

1952
1952
1952
1961
1961
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1974
1974
1981
1982
1982
1982
1981

počet
bytů
8
8
8
20
20
24
24
24
24
24
24
38
32
32
32
24
24
24
24
438

kupní cena (Kč)
2 735 033

2 907 520
2 906 260
3 425 240
3 171 560
3 110 240
3 154 550
3 115 000
3 418 170
4 473 420
4 062 520
4 049 220
4 957 344
3 133 270
3 412 430
3 124 380
4 360 230
59 516 387

V průběhu roku 2008 bylo vynaloženo městem Kopřivnice na opravy údržbu bytových domů cca 22 mil. Kč.
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INVESTIČNÍ AKCE, REKONSTRUKCE, OPRAVY
Investiční akce, rekonstrukce a opravy majetku města Kopřivnice financované z rozpočtu města
Kopřivnice v roce 2008 (uvedeny akce s finančními náklady vyššími než 200,0 tis. Kč
Název akce
PD/R/ost.
Nákl. v tis. Kč
PD
272,5
Komunikace Mniší - Měrkovice, výhybny
R
338,9
Předlažba chodníku - ul. Ke Koryčce
PD
457,0
Odkanalizování MČ - Lubina
R
469,1
Zimní stadion - oprava střešního pláště
PD, R
655,4
Vybudování dětského hřiště
R
2 965,0
Výstavba chodníku Vlčovice u I/58
PD
706,8
I/58 - kruhový objezd - Lubina
S, PD
416,2
Domov pro seniory
R
952,0
Ubytovna pod lesem č. p. 622 (internát - plyn.)
R
2 402,2
Parkoviště na ul. Ignáce Šustaly
R
5 713,0
Regenerace sídliště Sever (RC 27)
R
342,0
Č. p. 1163 - úprava prostor pro bufet
R
2 526,3
Č. p. 1163 - náhradní zdroj (dieselagregát)
R
2 690,9
Č. p. 1163 - rozvody požární vody
R
274,0
Č. p. 1163 - rozvody vody (archiv)
R
4 525,6
Č. p. 1163 - rekonstrukce soc.zařízení
R
1 820,3
Č. p. 1163 - vodovodní přípojka
R
804,9
ZŠ Emila Zátopka - oprava rozvodů vody(pavilon)
R
555,0
Oprava chodníku u ZŠ Emila Zátopka
R
2 161,5
ZŠ Milady Horákové - přívod teplé vody - soc. zař.
R
1 219,9
ZŠ Alšova - přívod teplé vody - soc. zařízení
PD
208,8
ZŠ Alšova - energetická opatření
PD
245,7
ZŠ 17. listopadu - energetická opatření
R
1 585,6
ZŠ Lubina - rekonstrukce výdejny stravy
R
495,1
MŠ Francouzská - obklady umýváren, WC
R
522,5
MŠ Jeřabinka - zřízení hrubé přípr. brambor a opr. v kuchyni
MŠ I. Šustaly - výměna oken a meziokenních vložek
R
638,3
R
293,8
MŠ Záhumenní - úprava obvodového pláště (prosklené stěny)
R
278,5
MŠ Mniší - výměna podlah třídy a heren
R
1 201,1
Letní stadion – vodovodní přípojka pro zavlažování
R
536,7
DPS 320 - rekonstrukce soc.zařízení
PD, R
969,0
ÚSP Vlčovice - plynofikace
R
439,7
Azylový dům - hydroizolace suterénu
R
1 428,8
DPS 320 - zastřešení schodiště a bezbariérové rampy u objektu
R
306,2
KD Vlčovice - oprava střechy
R
391,9
KDK - opravy vnitřních obkladů
R
203,4
Fojtství - nátěr šindelových střech
R
2 393,7
MČ Vlčovice - chodník podél I/58 (pokračování)
R
996,7
MČ Mniší - výhybny Mniší - Měrkovice (1. etapa)
R
231,3
VO Kopřivnice - lokalita za hokejkou (dokončení)
R
459,1
VO na Pinkavce - dokončení stavby
R
714,9
Podpora individuální výstavby
R
1 248,6
Rekonstrukce mostu M3 Lubina - pod přehradou
R
1 900,0
Dodávka a montáž termoventilů (MŠ, ZŠ,…)
R
505,0
Rekonstrukce kom. a parkoviště pod krytým bazénem
R
2 599,0
Dětské hřiště při ZŠ Milady Horákové
S
243,0
Vyhledávací studie - cyklostezky
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PD
Vybraná trasa cyklostezky
PD
Bezbariérové město
S
Sportovní areál "Pod Červeným kamenem"
PD
Rekonstrukce a modernizace vily MUDr. Bonische
PD
tepelný zdroj města, vč.části tepelných rozvodů
Investiční akce, rekonstrukce a opravy nad 200,0 tis. Kč v roce 2008 celkem

495,9
406,9
957,0
821,6
283,7
34 185,9

Vysvětlivky použitých zkratek
KDK
Kulturní dům Kopřivnice
ZŠ
Základní škola
MŠ
Mateřská škola
PPK
Podnikatelský park Kopřivnice
DPS
Dům s pečovatelskou službou
S
Studie
PD
Projektová dokumentace
R
Realizace
V průběhu roku 2008 bylo realizováno dalších 52 samostatných investičních akcí, jejichž jednotlivé náklady
nepřesahovaly 200,0 tis Kč . Tyto akce byly realizovány v celkovém finančním objemu cca 4 647,4 tis Kč.
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MEZINÁRODNÍ VZTAHY KOPŘIVNICE
Akce konané v Kopřivnici
Datum
16. 8. 2008

20. - 26. 8. 2008

19. - 22. 9. 2008

7. - 8. 11. 2008

Leden - prosinec

Akce
Volejbalisti z partnerského města Myszków (Polsko) se zúčastnili „22. ročníku
mezinárodního turnaje mužů a žen“ ve volejbalu v Kopřivnici.
Celkem bylo na turnaji odehráno v kategorii mužů 24 utkání a v kategorii žen 22 utkání.
Z Myszkówa se zúčastnilo družstvo juniorů a juniorek.
Turnaje se zúčastnila i družstva mužů a žen z Markgröningenu, se kterým volejbalisté
z Kopřivnice zároveň oslavili 20 let sportovního přátelství.
„60.výročí povýšení Kopřivnice na město“ se zúčastnily oficiální a kulturní delegace
z partnerských měst Kopřivnice.
Oslav se zúčastnily delegace z partnerských měst: Trappes (Francie), Zwönitz Německo),
Myszków (Polsko) a Congleton (Anglie).
V programu na oslavách vystoupili: Kalliste z Trappes (Francie), Jurajskie Igraszki
z Myszkówa (Polsko) a Simply Six z Congletonu (Anglie).
Běžci z partnerských měst Kopřivnice se zúčastnili „6. ročníku Běhu rodným krajem
Emila Zátopka“.
Běh se konal 20. 9. 2008 a zúčastnili se běžci z Myszkówa (Polsko) - 7 běžců, Zwönitz
(Německo) - 3 běžci, Trappes (Francie) - 2 běžci a Congletonu (Anglie) - 4 běžci.
Děti z partnerského města Myszków (Polsko) se zúčastnily „XII. ročníku přehlídky tvorby
handicapovaných dětí Motýlek 2008“ v Kopřivnici.
Přehlídky se zúčastnily děti ze 2 škol z partnerského města 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
28. - 29. 5. 2008
4. - 9. 6. 2008

8. - 14. 6. 2008

20. - 23. 6. 2008

26. - 30. 6. 2008
24. - 30. 9. 2008
26. 11. 4. 12. 2008

Akce
Děti ze ZŠ a MŠ Motýlek se zúčastnily „XII. Festivalu Muzyczna scena integraci Czestochowa 2008“ (Polsko) společně s dětmi z Myszkówa.
Fotbalisti z Kopřivnice (dorost) se zúčastnili „Mezinárodního fotbalového turnaje“
v partnerském městě Trappes (Francie).
Naši fotbalisti se umístili na 5. místě (z 10).
Skupina žáků ze ZŠ Alšova navštívila partnerské město Zwönitz (Německo).
Jednalo se o pokračující výměny žáků mezi ZŠ Alšova v Kopřivnici a školu Matthes - Enderlein Gymnasie ve Zwönitz. Tyto výměny započaly již v roce 2000.
Žáci byli ubytováni v rodinách, dopoledne se zúčastňovali vyučování ve škole, odpoledne byl pro
ně připraven doprovodný kulturně vzdělávací program.
Volejbalisti z Kopřivnice se zúčastnili „28. ročníku mezinárodního volejbalového turnaje“
v Markgröningenu (Německo).
Družstvo mužů se umístilo na 8. místě (z 16 družstev), junioři na 13. místě, družstvo žen na
7. místě (z 12 družstev).
Pěvecké sdružení Kopřivnice se zúčastnilo „11. mezinárodního festivalu Alta Pusteria“
v Itálii.
Běžci z Maratón klubu Kopřivnice se zúčastnili „Běhu Paříž - Versailles“ (Francie).
Výše uvedený běh je ve Francii velice populární. Výsledky našich běžců byly velice dobré.
Oficiální delegace z Kopřivnice navštívila partnerské město Congleton (Anglie).
V průběhu návštěvy proběhla jednání týkající se sociálních oblastí, dobrovolnických spolků,
bydlení, turistiky, možností budoucí spolupráce,….
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MĚSTSKÁ POLICIE KOPŘIVNICE
V roce 2008 úspěšně složilo 10 strážníků prolongační zkoušky před komisí Ministerstva vnitra na období tří let.
Dva strážníci absolvovali školení a zkoušky na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně na odchyt toulavých
a opuštěných zvířat a zacházení s nimi včetně péče o ně v útulcích pro zvířata.
Rozpočet městské policie 2007/2008
Rozpočet 2007
Příjmy v tis. Kč
513
Výdaje v tis. Kč
9 598

Rozpočet 2008
410
9 068

Skutečnost 2007
769,7
9 153,0

Skutečnost 2008
630,3
8 601,0

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 2007/2008
2007
Blokové pokuty
1 884 ks
Blokové pokuty na místě nezapl.
503 ks
Pokuty celkem
2 387 ks

2007
330.500 Kč
284.800 Kč
615.300 Kč

Dopravní přestupky za rok 2007/2008
Rok
Řešeno celkem
Blokově
2007
1 808
1.112
2008
1 420
712

V penězích
531 200Kč
429 800Kč

Domluvou
574
556

2007
36
316
886
149
140
393
347
46
5

Pachatelé dopravních přestupků do 18 let
Počet nasazení technického prostředku „botička“
Počet výzev pro nepřítomné pachatele přestupku
Počet řešených cyklistů
Počet odtažených vozidel
Počet bodových přestupků celkem
- rychlost
- ostatní
Počet osob zadržených při řízení pod vlivem alkoholu
Přestupky - veřejný pořádek
Rok
řešeno celkem
2007
391
2008
354

2008
1 380 ks
395 ks
1 775 ks

blokově
182
209

v penězích
161 500 Kč
429 800 Kč

Pachatelé přestupků proti veřejnému pořádku do 18 let
§ 30 ochrana před alkoholem a jinými toxikom., tabákový zákon
§ 47 přestupky proti veřejnému pořádku (rušení nočního klidu,
znečištění veř. prostranství, neoprávněně založí skládku atd.)
§ 49 narušení občanského soužití
§ 50 přestupky proti majetku
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2008
247.300 Kč
234.330 Kč
481.630 Kč

Postoupeno
122
152

2008
24
184
747
106
153
177
145
32
14

domluvou
94
89

postoupeno
115
56

2007
165
11

2008
43
6

145

114

18
217

14
220

Přestupky proti vyhláškám města
Rok
Řešeno celkem
2007
83
2008
96

Blokově
28
39

V penězích
16 800 Kč
10 500 Kč

Domluvou
41
55
2007

OZV 1/2008 Místní záležitosti veřejného pořádku
- pohyb psů
- konzumace alkoholu na veř. prostranství
- ostatní (plakáty, stanování)
OZV 1/2006 Podmínky hudební produkce
Nařízení města 3/2004 Pálení rostlinných odpadů
Pachatelé přestupků proti vyhláškám města do 18 let

61
9
2
11
26

Postoupeno
14
2
2008
40
33
9
2
12
6

Ostatní činnost
V roce 2007/2008 se na městskou policii obrátilo 2 947/4 110 občanů (oznámení, žádost o pomoc nebo o radu).
2007
2008
Poskytnutí první pomoci občanům
8
44
Kontroly mladistvých na hracích automatech
12
12
Kontroly podávání alkoholu mladistvým
18
20
Kontroly záškoláctví
8
11
Doručení písemností
260
235
Nálezy (předávány majitelům nebo na odbor MÚ)
93
151
Otevření bytů na žádost občanů
96
170
Spolupráce s rychlou záchrannou službou
81
108
Spolupráce s Hasičským záchranným sborem
73
69
Výjezdy na signál pultu centralizované ochrany
268
264
Zadrženo pachatelů při narušení objektů
4
6
Asistence a pomoc při požárech
6
4
Asistence při eskortě osob (záchytka, psychiatrie, nemocnice)
8
60
Přestupky zjištěné pomocí kamerového systému
204
215
Zjištěné závady a nedostatky (veřejné osvětlení, dopravní značky,
214
335
telefonní automaty, zeleň, komunikace, lavičky, atd.)
Zjištěný počet vraků
46
32
Zajišťování akcí na území města:
- Dozor při kulturních a sportovních akcích města (jarmarky, pouť, trhy, poslední zvonění, ...),
- Cyklistické závody,
- Autotuningy,
- Běh E. Zátopka,
- Hry zdravotně postižených,
- Den Tatry,
- Veteráni.
Preventivní činnost:
- Besedy a ukázky činností městské policie v ZŠ a MŠ,
- Řetízky pro seniory,
- Programy prevence kriminality,
- Akce pro Klub Kamarád.
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Spolupráce s odbory města
I nadále trvá jako v předešlých letech, že spolupráce mezi jednotlivými odbory MÚ a městskou policií je
pravidelná, na vysoké úrovni.
Nejčastější spolupráce je s odborem právním, bytovým, sociálním, životního prostředí, dopravy a SH, správním.
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 2008 bylo na pult centralizované ochrany napojeno 78 objektů. Z toho je 26 objektů města (ZŠ, MŠ,
muzea, střediska sociálních služeb …)

Náklady v tis. Kč
Výnosy v tis. Kč

Rozpočet 2008
446
400

Skutečnost 2008
391,8
434,8

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 2007/2008 bylo celkem 624/885 případů, při nichž spolupracovali městská policie a Policie ČR.
2007
64
18
8
19
91
2

Zjištěno podezření ze spáchání trestného činu
Zadrženo pachatelů trestného činu
Zadrženo hledaných osob
Zajištěno místo trestného činu
Předvedeno osob na Policii ČR
Nalezeno vozidel v pátrání
Rozpočet pro Psí útulek ve Vlčovicích 2007/2008
Rozpočet 2007
Skutečnost 2007
Příjmy v tis. Kč
240
263,6
Výdaje v tis. Kč
396
314,1
2007
271
109
75
22
11
6
4
1
3
3
-

Celkový počet umístěných psů za rok:
- Kopřivnice
- Nový Jičín
- Frenštát pod Radhoštěm
- Příbor
- Štramberk
- Hladké Živoříce
- Trojanovice
- Jeseník nad Odrou
- Havířov
- Šenov u NJ
- Kunín, Závišice, V. Albrechtice
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2008
82
30
19
18
128
6

Rozpočet 2008
300
420
2008
321
123
77
31
11
6
3
1
1
21
1
3

Skutečnost 2008
415
368

Rok
2007
2008

Celkem umístěno
271
321

Původní majitel
62 (10 050 Kč)
61 (8 360 Kč)

Nový majitel
113 (13 500 Kč)
165 (26 960 Kč)

Hotel
37 (17 470 Kč)
44 (19 990 Kč)

Přehled činnosti v dopravě za rok 2007/2008
886
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