Příloha č. 1

Výroční zpráva o stavu sportu za rok 2017
1. Úvod
1.1. Legislativa
Obce dle zákona č. 115/2001 Sb. O podpoře sportu mají ve své samostatné
působnosti vytvářet podmínky pro sport, zejména zabezpečit rozvoj sportu pro
všechny, zejména pro mládež, přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně
postižených občanů, zajistit výstavbu, rekonstrukci, udržování a provozování svých
sportovních zařízení a poskytnout je pro sportovní činnost občanů. Dále mají obce ve
své působnosti kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení a zabezpečit
finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. V roce 2016 byla realizována úprava
legislativy, podle které musí každá obec zpracovat v samostatné působnosti pro své
území Plán rozvoje sportu v obci. Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje
zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech
podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany
obce nebo kraje. Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu obce nebo
kraje, které jsou nezbytné k naplnění plánu.
V Kopřivnici byla již před zahájením platnosti zákona
podpory sportu města Kopřivnice do roku 2022 (dále
metodické informace publikované 16. dubna 2018
(http://sdv.msmt.cz/file/46654/) splňuje Koncepce všechny

vypracována Koncepce
jen Koncepce). Podle
na stránkách MŠMT
požadované náležitosti.

1.2. Koncepce podpory sportu města Kopřivnice do roku 2022
Koncepce podpory sportu města Kopřivnice vychází ze Strategického plánu rozvoje
města Kopřivnice.
Typové aktivity/výstupy
Modernizace areálu koupaliště; modernizace zimního stadionu; modernizace letního
stadionu; rozšíření sportovních zázemí v místních částech (Lubina, Mniší, Vlčovice);
modernizace a revitalizace sportovních areálů ZŠ; modernizace dalších sportovních,
kulturních a volnočasových areálů (např. hrad Šostýn); sportovně-relaxačně zábavní
centrum v prostorech po přestěhování technického muzea.
Finanční zdroje: Rozpočet města, národní zdroje, fondy EU (IROP 2014-2020).
Časování: 2014-2022. Opatření C. 3.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro
trávení volného času Připravit a realizovat projekty zaměřené na zkvalitnění kulturní,
sportovní a volnočasové infrastruktury. Hlavní zodpovědnost: MěÚ Kopřivnice - odbor
rozvoje města, odbor majetku města Spolupráce/partneři: MěÚ Kopřivnice - odbor
životního prostředí, Kulturní dům, provozovatelé sportovních areálů.
Koncepce sportu definuje vizi, prioritní oblasti a priority podpory města.

2. Organizace v oblasti sportu
Na území města mají občané možnost využívat k trávení volného času
a výkonnostnímu sportu sportoviště, které spravují tyto subjekty:
- Správa sportovišť Kopřivnice, p.o.
- školská zařízení
- soukromoprávní subjekty
- sportovní kluby, které mají majetek města svěřený na základě nájemní
smlouvy (jedná se o Tenisový klub Kopřivnice, Tenisový club Vlčovice, TJ
Start Kopřivnice)
Dále tyto subjekty nabízejí občanům širokou nabídku sportovních aktivit a akcí.

2.1. Tělovýchovná a občanská sdružení na území Kopřivnice
V Kopřivnici a místních částech působí celá řada subjektů (sportovních klubů:
zapsaných spolků, pobočných spolků a fyzických osob v oblasti sportu) na jejichž
organizaci se podílí jak kvalifikovaní zaměstnanci, tak dobrovolníci. Díky práci
dobrovolníků jsou finanční náklady na sportovní vyžití občanů výrazně nižší. Město
podporuje výše zmíněné subjekty v oblasti sportu dotacemi z dotačních programů
města. V roce 2017 město podpořilo dotacemi tyto subjekty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Název sportovních občanských sdružení dotovaných městem v roce 2017
Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice
Asociace sportovních klubů Tatra Kopřivnice (ASK Tatra Kopřivnice)
Asociace Víceúčelových Základních Technických sportů (AVZO TSČ ČR)
Badmintonový klub Kopřivnice
FBC Vikings Kopřivnice
FC Kopřivnice
FC Vlčovice-Mniší
Figure skating club Kopřivnice
Fudoken Kai Aikido, Česká Unie Aikido
Hockey club Kopřivnice
Jokerit Kopřivnice
Klub házené Kopřivnice
Klub malé kopané Kopřivnice
Klub volejbalu Tatra Kopřivnice
Sbor dobrovolných hasičů Kopřivnice
Sbor dobrovolných hasičů Lubina II.
Sbor dobrovolných hasičů Mniší
Ski klub Kopřivnice
Sportovní klub Kopřivnice
Tělocvičná jednota Sokol
Tenisový klub Kopřivnice
Tenisový klub Vlčovice
Spartak Lubina

1.
2.
3.

Název dotovaných ZŠ z oblasti sportu v roce 2017
ZŠ dr. M. Horákové
ZŠ Kopřivnice Lubina
ZŠ Emila Zátopka

1.

Fyzické osoby dotované z oblasti sportu v roce 2017
Mgr. Marta Kozinová (Větřkovický triatlon)

1.
2.
3.
4.

Název mládežnických a jiných organizací dotovaných z oblasti sportu 2017
Asociace zdravotně postižených, smíšená organizace Kopřivnice
Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Kopřivnice
Junák svaz skautů a skautek Příbor
Pionýr, pionýrská skupina Kopřivnice

2.1.1. Počty členů – organizovaný sport (údaje z žádostí o dotace
v r. 2017)

Počty členů - organizovaný sport (údaje z žádostí o dotace v r. 2017)
celkem
evidovaných
členů

celkem
aktivních
evidovaných
členů

počet evidovaných
členů do 18 let
zapojených do
soutěží

počet evidovaných
členů do 18 let
nezapojených do
soutěží

AKEZ (Atletický klub E. Zátopka)

355

322

190

100

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

432

344

95

56

AVZO TSČ ČR Kopřivnice, občanské
sdružení – oddíl střelecký

26

20

4

8

BK Kopřivnice

100

62

37

0

FBC Vikings Kopřivnice

203

192

147

0

FC Kopřivnice

202

167

122

0

FC Vlčovice - Mniší

120

86

31

0

Figure skating club Kopřivnice

77

60

21

30

Fudoken Kai Aikido, Česká unie Aikido

27

27

0

16

Hockey club Kopřivnice

235

145

137

0

Junák svaz skautů a skautek ČR,
středisko Kopřivnice

259

259

176

0

Junák svaz skautů a skautek Příbor

71

71

48

0

Jokerit Kopřivnice

24

24

0

0

Subjekt

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Klub házené Kopřivnice

705

184

107

23

Klub malé kopané Kopřivnice

228

228

0

0

16

Klub volejbalu Tatra Kopřivnice

121

99

49

37

Pionýrská skupina Kopřivnice

92

87

24

0

Sbor dobrovolných hasičů v Mniší

133

57

34

0

SH Kopřivnice

29

29

24

5

SH Lubina II.

76

58

22

0

Ski klub Kopřivnice

107

53

28

12

22

Sportovní klub Kopřivnice

409

409

186

170

23
24
25
26

Tělocvičná jednota Kopřivnice

116

108

54

0

Tenis club Vlčovice

42

42

1

19

Tenisový klub Kopřivnice

110

110

24

47

Spartak Lubina

90

80

43

0

celkové počty členů všech klubů

4300

3245

1633

534

17
18
19
20
21

2.1.2. Trenéři
Trenérská činnost byla ve sportovních klubech zajišťována prostřednictvím
kvalifikovaných trenérů. Město Kopřivnice svým dotačním programem oceňuje práci
kvalifikovaných trenéru a přispívá jim od roku 2012 na činnost.
Podpora trenérské činnosti sportovních klubů za rok 2017
Subjekt

ASK Tatra Kopřivnice
Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice, zapsaný spolek
AVZO TSČ ČR Kopřivnice
BK Kopřivnice
FC Kopřivnice
FC Vlčovice - Mniší
Figure Skating Club Kopřivnice
Fudoken Kai Aikido, Česká unie Aikido
Hockey club Kopřivnice
Klub házené Kopřivnice
Klub volejbalu Tatra Kopřivnice
SDH Lubina II, pobočný spolek
Sbor dobrovolných hasičů v Mniší
SKI klub Kopřivnice
Sportovní klub Kopřivnice
Tělocvičná jednota Kopřivnice
Tenisový klub Kopřivnice
Tenisový klub Vlčovice
Spartak Lubina

Poskytnutá
dotace r. 2016

Počty trenérů r. 2017

14

15

12

17

3

2

8

9

17

10

4

4

7

7

3

3

4

5

14

16

3

5

2

2

5

5

3

3

14

15

8

12

5

6

0

1

4

4

Počty aktiv í h čle ů do 8 let ve sportov í h a

ládež i ký h klu e h (

-2018)*

500
450
400
350
298
300
242

250
200

2016

193

184
155
139

150

2017

151

2018
117

100

72

43

35

50
11

71

50

31

34
18

35

71

47
24

0

Rok 2016, 2017 - aktiv í čle ové ve sportov í h a
Rok 2018 – aktiv í čle ové ve sportov í h a

ládež i ký h klubech do 18 let

ládež i ký h klubech od 5 do 18 let

Zdroj: Žádosti o dota i z dotač ího progra u /OŠKS
** V případě roč íků

a dříve yly vzhlede

*** Nejví e aktiv í h čle ů do

k ji ý

dotač í

kritérií

evidová y údaje o čle e h do

let eviduje Atleti ký klu E ila Zátopka Kopřiv i e

let, popř. do

let

, ejví e čle ů elkově eviduje Klub háze é Kopřiv i e

5.

61

2.1.3. Členské příspěvky
Každý klub si stanovil výše členského příspěvku v závislosti na druhu a nákladovosti
sportu.
Druh sportu / aktivity
aikido
ASPV (pohybová výchova)
atletika
AVZO střelecký
badminton
box
capoeira
florbal
fotbal
fotbal - Lubina
fotbal – Vlčovice Mniší
gymnastika
házená
hokej
horolezectví
Junák
Junák – Lubina
karate
krasobruslení
lyžování
malá kopaná
pionýři
plavání
požární sport
stolní tenis
tenis
tenis - Vlčovice
volejbal
vzpírání

Roční příspěvek na
mládež v r. 2017

200 Kč
600 Kč
1000 - 1 200 Kč
1200 Kč
6000 Kč
2 000 Kč
1000 Kč
3 200 – 3 800 Kč
1800 - 2200 Kč
600 Kč
200 Kč
100 Kč
3 000 Kč
8 400 Kč
300 Kč
500 Kč
400 Kč
2 000 Kč
6 000 – 9 600 Kč
1 000 Kč
600 Kč
300 Kč
3600 Kč(sourozenecká sleva 50%)
100 Kč
800 Kč
350 – 1 000 Kč / měsíčně
100 Kč
1600 Kč
400 Kč

Roční příspěvek na
dospělé v r. 2017
200 Kč
1000 Kč
300 Kč
1200 Kč
7000 Kč
2 000 Kč
1 500 Kč
5 200 – 6 200 Kč
200 Kč
1200 Kč
200 Kč
500 Kč
1 000 Kč / měsíčně
200 Kč
500 Kč
500 Kč
400 Kč
2 000 Kč
9 600 Kč
100 - 500 Kč
600 Kč
300 Kč
10 – 3600 Kč
100 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
1300 Kč
200 Kč
2000 Kč

2.2. Správa sportovišť Kopřivnice, p.o. (SpSK)
Správa sportovišť Kopřivnice je příspěvkovou organizací města, která je zřízena
za účelem zajišťování a poskytování služeb veřejnosti v oblasti sportu.
SpSK zajišťuje provoz těchto sportovních a volnočasových areálů:
Lyžařský areál
Letní koupaliště
Letní stadion
Skateboardový areál
Volejbalový areál s tenisovým kurtem
Krytý bazén
Zimní stadion

Hřiště Lubina
Cykloturistické trasy
Dětská hřiště v městské zástavbě
Lyžařské běžecké trasy Červený kámen
Hřiště Vlčovice
Areál Discgolf

2.2.1. Provedené opravy a renovace na sportovištích v roce 2017
Zimní stadion
Na rok 2017 byla plánována rekonstrukce střešní krytiny Zimního stadionu. Výběrové
řízení bylo zrušeno a bylo vypsáno nové výběrové řízení s termínem realizace akce
v roce 2018. Po 29 letech se podařilo pořídit novou rolbu na úpravu ledové plochy.
Na základě výběrového řízení byla zakoupena špičková rolba OLYMPIA ICE BEARELECTRIC. Dodavatel byla firma Mátl & Bula, spol. s r.o. za cenu 3 999 994 Kč včetně
DPH. Rolba byla pořízena ze sdružených prostředků města Kopřivnice ve výši 3 mil. Kč
a 999 994,- Kč z fondu reprodukce Správy sportovišť.
Krytý bazén
V roce 2017 byla prováděna běžná údržba a opravy zařízení. V letní odstávce byla
provedena střední oprava ozonizátoru Poolactiv, přespárování bazénových van, výměna
obložení, lavic a dveří původní finské sauny, opravy klimatizace a další řada běžných
provozních oprav.
Letní stadion Kopřivnice
Plochodrážní ovál byl v roce 2017 iniciativou nových členů výboru Autoklubu ploché
dráhy opraven a získána licence pro pořádání závodů. Autoklub plochá dráha po deseti
letech nečinnosti změnil svůj názor a projevil zájem uspořádat závod ploché dráhy.
Městem Kopřivnice bylo umožněno provést práce na obnově plochodrážního oválu
a závody uspořádat. V rámci přípravy závodů musela být provedena Správou sportovišť
řada oprav a úprav v areálu (opravy elektroinstalací, oprava rozhlasu, sociálních
zařízení, prostor pro občerstvení atd.). V roce 2017 byl zpracován projekt modernizace
areálu, která předpokládá vybudování moderního sportovního areálu pro atletiku
a fotbal. Na hlavní ploše měl být vybudován atletický ovál s umělým povrchem
a fotbalovým hřištěm. V okolí areálu měly postupně vzniknout oddechové a rekreační
plochy pro sportovce i veřejnost. Vzhledem k výši nákladů na modernizaci stadionu
požádalo Město Kopřivnice o dotaci na investici poskytovanými MŠMT. Žádost o dotaci
nebyla úspěšná a realizace modernizace areálu byla odložena.
Hřiště Vlčovice
Správa sportovišť Kopřivnice zajišťuje provoz části areálu pro fotbal, tenisový areál je
provozován Tenisovým klubem Vlčovice. V areálu byly v minulých letech provedeny
rozsáhlé rekonstrukce (oprava šaten, travnatá plocha, parkoviště, přípojka vody pro
zavlažování, odkanalizování objektu) a je jedním z areálů, do kterých bylo v minulých
letech nejvíce investováno. V roce 2017 byla zahájena demolicí starých šaten výstavba
budovy s moderním zázemím pro sportovce ve Vlčovicích. Dětské hřiště realizované
z finančních prostředků nadace ČEZ je pravidelně udržované a přispělo k dalšímu
zkvalitnění areálu nabídky služeb pro občany místní části Vlčovice. Dětské hřiště bylo
vybudováno z ocelových profilů a jeho poškozování jen na rozdíl od ostatních hřišť
ve městě minimální.

Fotbalové hřiště Lubina
V roce 2017 byla provedena rekonstrukce a přístavby budovy šaten. Fotbalový klub
Spartak Lubina tak získal moderní prostory ke své činnost. V Lubině rovněž citelně
chybí víceúčelové hřiště na letní sporty (tenis, nohejbal, volejbal atd.).
Letní koupaliště
V areálu byla provedena částečná rekonstrukce technologie úpravy vody v květnu
a červnu 2017. Sezona tak mohla být bohužel zahájena až začátkem července. V rámci
rekonstrukce byly vyměněny filtry a rozvody vody, které byly v havarijním stavu. Opět
byly před sezonou kompletně natřeny bazénové vany, opraveno sociální zařízení,
odstranění revizní závady z kontroly tobogánu, opraveno oplocení a další menší opravy.
V roce 2015 byla zpracována studie kompletní rekonstrukce areálu. Z důvodu výše
investice byla realizace odložena. Faktem zůstává, že areál je oblíbený, byť silně závislý
od klimatických podmínek a modernizaci by si zasloužil. Kopřivnice je městem
s nejstarším koupalištěm v regionu.
Lyžařský areál Červený kámen
Na vlecích byly provedeny před sezónou všechny potřebné revize, prohlídky a zkoušky
zařízení. Zvýšená pozornost byla věnována přípravě zasněžovacího systému na sezónu
(kontrola rozvodů, čerpadel, elektroinstalací, nové ovládání podávacího čerpadla
z vodojemu atd.). V letní sezóně je areál využíván k pořádání většinou soukromých
společenských akcí. Uskutečnil se rovněž další ročník výstupu na Mt. Everest.
Cykloturistické trasy
V rámci údržby cykloturistických tras je prováděna zejména obnova poškozeného
značení tras, odstraňováni překážek na trase (dřeviny, porost). Trasy jsou pravidelně
kontrolovány a postupně řešeny opravy. Na další rozsáhlejší opravy, např. úpravy
povrchu cyklostezek nejsou vyčleněny finanční prostředky.
Dětské hřiště v městské zástavbě
Správa sportovišť zajišťuje údržbu a opravy původních dětských hřišť a sportovních
ploch v jednotlivých městských částech. Na zařízeních jsou pravidelně prováděny
revize a kontroly stavu písku v pískovištích. Správa sportovišť zajišťuje rovněž provoz
nově vybudovaných dětských hřišť v lokalitě „U Matesa“, ve Vlčovicích, na sídlišti
„Sever“, v Lubině a nové prvky v parku Dr. E. Beneše a nově vybudovaná hřiště na
sídlišti „Jih“. Do údržby dětských hřišť jsou zahrnuty rovněž sportovní plochy v městské
zástavbě. V roce 2016 byla kompletně rekonstruovaná další plocha a to na sídlišti
“Sever“.
DISCGOLFPARK Kopřivnice
V areálu je prováděna běžná údržba vývozem a odklízením odpadu a čištěním vývozišť.

2.2.2. Návštěvnost sportovních areálů (srovnání za roky)
Název
sportoviště
Zimní stadion
Krytý bazén
Letní stadion
Volejbalový areál
Letní koupaliště
Lyžařský areál
Hřiště Lubina
Hřiště Vlčovice

Počet
návštěvníků
v roce 2017
175 000
130 000

41 000
4 500
15 000
2185 karet +
kurzy škol a
DDM
4 500
4 500

Počet
návštěvníků
v roce 2016
180 000
50 000
(jen plavání
veřejnosti)
50 000
4 500
13 233
1601 karet +
kurzy škol a
DDM
4 500
4 500

Počet
návštěvníků
v roce 2015
160 000
47 903 + sport.
kluby
(pronájem)
50 000
3 500
27 908
4 600

Počet
návštěvníků
v roce 2014
160 000
77 106

4 500
4 500

4 500
4 500

40 000
3 500
14 092
4 279

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

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

2.2.4. Významné akce
SpSK jako každým rokem i v roce 2017 zaštítila velmi oblíbenou soutěž
neregistrovaných hráčů Městskou hokejovou ligu. Dále spolupracovala se sportovními
subjekty při pořádní sportovních a společenských akcí na sportovních areálech (např.
lyžařské kurzy škola a DDM, plavecké závody). Od října 2017 zajišťuje HC Nový Jičín ve
spolupráci s HC Kopřivnice a Správou sportovišť organizuje bruslařskou školu pro

základní a mateřské školy. Služba je poskytována komplexně jako výuka bruslení
školenými instruktory včetně zajištění půjčovny, dopravy a občerstvení. Nová služba se
setkala s příznivým ohlasem od škol, mateřských škol, rodičů i dětí.
2.3. Základní školy a DDM
Děti v rámci povinné školní docházky mají 2 hodiny týdně tělesné výchovy a jako
nepovinný předmět si žáci mohou zvolit sportovní hry. Na ZŠ Emila Zátopka mají
házenkářské třídy až 5 hodin týdně tělesné výchovy. V neposlední řadě školy sport
u svých žáků podporují nabídkou různých sportovních kroužků (gymnastika, aerobik,
zumba, zdravotní tělesná výchova, míčové hry atd.). V průběhu školního roku školy
pořádají řadu sportovních akcí (např. Kopřivnická laťka, Lubinská střela, Atletický
víceboj pro MŠ, Zátopkova pětka a desítka, Sportujeme s Emílkem (ZŠ E. Zátopka
pořádá pro MŠ). Pravidelně žáci absolvují lyžařský kurz a plavecký výcvik. V loňském
roce přibyla navíc možnost výuky bruslení pro základní a mateřské školy. DDM každým
rokem připravuje pro děti sportovní pobytové tábory, sportovní zájmové kroužky (např.
florbal, volejbal, capoeira, kalanetika, horolezectví…) a Lyžařskou a snowboardovou
školu Sluníčko.

3. Podpora v oblasti sportu ze strany města
Město Kopřivnice finančně podporuje organizační složky zajišťující sportovní činnost,
podílí se na sportovní činnosti ve městě organizováním schůzek se zástupci sportovních
klubů, pořádá sportovní společenské akce.
3.1. Příspěvek Správě sportovišť Kopřivnice
Město Kopřivnice poskytlo v roce 2017 příspěvkové organizaci SpSK příspěvek
na provoz v celkové výši 16 662 500 Kč. Tržby z provozu sportovních areálů činily
13 238 500 Kč.
3.2. Dotační program
Město Kopřivnice vyhlásilo v roce 2017 Dotační program na podporu mládeže,
tělovýchovy a sportu. V rámci tohoto dotačního programu město přispělo z rozpočtu
města:
na nájmy a energie ve výši 6,958.145,- Kč
na činnost ve výši 655.362,- Kč
na trenérskou činnost ve výši 405.000,- Kč
na akce ve výši 407.498,- Kč
Z rozpočtu města mimo dotační program byla poskytnuta dotace Klubu házené
Kopřivnice na extraligu mužů ve výši 650 000 Kč a dotace na II. ligu mužů HC
Kopřivnice ve výši 650.000,- Kč.

Jednotlivé žádosti o dotaci byly projednány na schůzi v rámci Odboru školství, kultury
a sportu a garanta pro sport, která své doporučení předala Pracovní skupině pro
poskytování účelových dotací města Kopřivnice.

3.3 Sportovní společenské akce
3.3.1 Sportovec roku
Dne 14. dubna 2018 se konalo slavnostní vyhlášení Sportovce roku 2017 v kině Puls
v Kulturním domě v Kopřivnicí.
Seznam oceněných
Jednotlivci
Darina Krausová (Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice)
Tomáš Bortel (Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice)
Hana Soukalová (Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice)
Nikola Chovanečková (Sportovní klub Kopřivnice)
Michal Šupa (Sportovní klub Kopřivnice)
Vendula Rakúsová (Sportovní klub Kopřivnice)
Robert Zajíček (Sportovní klub Kopřivnice)
Vendula Schwarzová (Sportovní klub Kopřivnice)
Kateřina Takáčová (TJ Sokol Kopřivnice - gymnastika)
Bao Tran (ASK Tatra Kopřivnice – vzpírání)
Martin Tomášek (Hockey club Kopřivnice)
Adam Očkovič (Klub házené Kopřivnice)
Natálie Žárská (MFK Vítkovice)
Hynek Bartoň (Tenisový klub Kopřivnice)
Manuel Hidalgo (ASK Tatra Kopřivnice – box)
Radek Rýpar (Judo Závišice)
Jan Kotulič (ASK Tatra Kopřivnice – capoiera)
Družstvo
starší přípravka dívky (Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice)
starší přípravka chlapci (Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice)
Mladší dorost (Klub házené Kopřivnice)
Juniorky B (TJ Sokol Kopřivnice - gymnastika)
horolezecká výprava (ASK Tatra Kopřivnice)
Chamědi (Junák Lubina)
Trenér/cvičitel a organizační pracovník
Jaroslav Klečka (Klub malé kopané)
Pavla Sopuchová (Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice)
Evžen Knězek (ASK Tatra Kopřivnice)
Vladimíra Milčinská (FSC Kopřivnice)
- Tomáš Čajka (HC Kopřivnice, FC Kopřivnice)
Jiří Harašta (Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice)

3.3.2 Běh rodným krajem Emila Zátopka
Dne 16. září 2017 byl odstartován již 15. ročník závodu ,,Běh rodným krajem Emila
Zátopka“. Celý projekt je věnován odkazu slavného atleta, kopřivnického rodáka Emila
Zátopka. Hlavní závod byl odstartován v 11 hod. Odstartování závodu proběhlo za
účasti paní Dany Zátopkové. Na startu se letos sešlo celkem 257 běžců z několika zemí
(Polska, Německa, Maďarska, Slovenska, Velké Británie, Keni, Ukrajiny). Následně ve
14 hod. proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm.Součástí akce byly i doprovodné běhy. Lidový běh byl určený pro
všechny bez rozdílu věku a v roce 2017 se ho zúčastnilo 90 dětí a dospělých. Všichni
účastníci obdrželi sladkou odměnu. Běh dětí Kopřivnicí byl soutěžní běh určený pro děti
ročníku narození 2002 a mladší. Na start závodu se před ZŠ dr. M. Horákové postavilo
424 dětí, což je druhá nejvyšší účast ze všech ročníků. Všechny děti v cíli obdržely
pamětní list, tričko a sladkou odměnu. Vítězové všech kategorií získali věcnou cenu,
medaili a diplom. Ve čtvrtek 14. září se konal Minizátopek (štafetový běh pro děti
z mateřských škol) a v pátek 15. září se konala na hřišti u ZŠ Emila Zátopka Zátopkova
pětka (běžecké závody družstev žáků 1. stupně ZŠ) a Zátopkova desítka (běžecké
závody družstev žáků 2. stupně ZŠ). Všechny běhy odstartovali členové Českého klubu
olympioniků. V doprovodných bězích soutěžily školy o nejpočetnější skupinu. Na prvním
místě v Lidovém běhu a Běhu dětí Kopřivnicí se umístila ZŠ Milady Horákové.
3.3.3 Někdo ven?
Tento prázdninový projekt byl určený Kopřivnické mládeži ve věku od 12 do 19 let.
V osmi prázdninových čtvrtcích a poslední prázdninový pátek proběhlo na různých
místech v Kopřivnici devět akcí. Většina akcí byla zaměřená na sport (plavání, discgolf,
házenou, atletiku, basketball atd.). Celkem akce navštívilo 899 přímých účastníků
+ stovky zástupců veřejnosti, která nespadala do cílové skupiny projektu.
3.3.4 Akce zdravého města Kopřivnice
Do práce na kole
V roce 2017 se zapojilo se 33 zaměstnanců úřadu.
Projekt Parky v pohybu, zapojili se v průměru 4 občané každý týden.
Město Kopřivnice se rozhodlo zapojit do projektu "Parky v pohybu". Projekt podporuje
zdravý životní styl, pohyb a cvičení na čerstvém vzduchu pro všechny bez rozdílu
a zdarma! Celorepubliková výzva PARKY V POHYBU vzniká při příležitosti Světového
dne zdraví 7.4. 2016, tématem pro rok 2016/17 je onemocnění zvané diabetes mellitus,
nebo také cukrovka. Právě pohybová aktivita a zdravý životní styl jsou vysoce
preventivními faktory tohoto onemocnění.
Cyklohrátky před KDK
V centru města byly pro děti do 15 let připraveny obnovené cyklohrátky. Ve středu 20.
září od 15.30 hodin probíhala registrace pro soutěžní jízdu po vyznačené trase ve třech
kategoriích a připraveny byly i doprovodné hry, jejichž organizací se pro letošek ujalo
dětské zastupitelstvo.

Minizátopek
Štafetový běh dětí z mateřských škol, který se uskutečnil na hřišti Základní školy Emila
Zátopka ve čtvrtek 14. září.
3.3.5 MIXvolleyball cup (3. ročník)
Firma Brose pořádala pro kopřivnické firmy volejbalový turnaj. Celkem se zúčastnilo
5 družstev: Tatra Trucks, Tatra metalurgie, Brose, Tatra Tawesco a Město Kopřivnice.
Tým Města Kopřivnice ve složení Stanislav Šimíček, Klára Rašková, Václav Motúz,
Michal Motúz, Karla Bukovská skončil na třetím místě.

3.4 Kontrolní činnost
Odbor školství, kultury a sportu
Na odboru školství, kultury a sportu je prováděna administrativní kontrola při podání
žádosti, dále se průběžně kontroluje vyúčtování dotace u všech příjemců. Zjištěné
administrativní nedostatky a nedostatky podle zákona o účetnictví byly napraveny ve
stanovené náhradní lhůtě v průběhu kontroly. V čerpání dotací za rok 2017 nebylo zatím
shledáno žádné porušení rozpočtové kázně. Vzhledem k množství smluv a účetních
dokladů budou kontroly vyúčtování pokračovat během letních měsíců. Nálezy jsou
operativně konzultovány s Odborem kontroly.
Odbor kontroly
Dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě byla v roce 2017
u FBC Vikings Kopřivnice, z.s., Klub házené Kopřivnice, z.s., Klubu volejbalu Kopřivnice,
z.s. a FC Vlčovice Mniší, z.s. provedena kontrola užití účelové dotace poskytnuté
z rozpočtu města na základě ,,Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Kopřivnice“. U žádného z příjemců dotace nebylo shledáno porušení dotační smlouvy.
Externí audit
Auditoři Ing. Turoně zkontrolovali čerpání dvou nejvyšších dotací, HC Kopřivnice, z.s.
částka dotace 1.845.743,- Kč).a Sportovního klubu Kopřivnice, z.s. (částka dotace
1.461.536,- Kč). U žádného z příjemců dotace nebylo shledáno porušení dotační
smlouvy.
Kontrolní výbor
Kontrolní výbor zastupitelstva města si vyžádal podklady pro zkontrolování dotace
u vybraných příjemců. Zpráva o kontrolovaných subjektech byla podána na
zastupitelstvu města 26. dubna 2018. U žádného z příjemců dotace nebylo shledáno
porušení dotační smlouvy.

4 Závěr
V roce 2017 byla u dotačního programu na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu
spojena podpora činnosti a podpora trenérů do společné kategorie. V čerpání této
dotace pro trenéry byla stanovena maximální výše čerpání na mzdové prostředky, a to
do výše 20% z celkové dotace určené na činnost. V dotaci na činnost byla stanovena
výše dotace na jednoho aktivního člena klubu od 5 do 18 let, a to 500 Kč na rok. Tato
fixní částka nahradila vzorec, který určoval dotaci na činnost v předchozích letech.

4.1 Výstupy z jednání s kluby
- navýšit rozpočet na nájmy pro kluby, které narostly v členech a tréninkových hodinách
(atletika aj.)
- podporovat více reprezentanty města v nejvyšších soutěžích (házená dorost aj.)
- navýšit rozpočet na podporu sportovních akcí
Přílohy:
Příloha č. 1 – Dotační program na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu
Příloha č. 2 – Přehled poskytnutých dotací z dotačního programu 1/OŠK/2017
Příloha č. 3 – Přehled hospodaření SpSK
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P ÍLOHA Č.1.

PŘÍL

1/OŠKS/2018 Dotační program na podporu mládeže , t lovýchovy a sportu
Úvod
Dotační program je vyhlášen v souladu s místní Agendou 21 a se strategickými cíli m sta
stanovenými v dlouhodobých, st edn dobých a krátkodobých programových dokumentech
m sta.
P id lené dotace nejsou p evoditelné na jiný právní subjekt. P íjemce dotace je povinen dotaci
použít na financování projektu schváleného poskytovatelem, který realizuje vlastním jménem,
na vlastní účet a na vlastní zodpov dnost.
Dotaci podle dotačního programu lze poskytnout na základ
dotace prost ednictvím ve ejnoprávní smlouvy (VZOR).

žádosti (VZOR) o poskytnutí

Dotace se poskytují na účely určené m stem Kop ivnice v dotačním programu.
Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sd lí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti nebylo
vyhov no a důvod nevyhov ní žádosti.
P íjemce může z dotace hradit pouze uznatelné náklady specifikované v dotačním programu,
a to:
a) uznatelné náklady vzniklé po rozhodnutí o poskytnutí dotace orgánem m sta,
b) uznatelné náklady vzniklé p ed rozhodnutím o poskytnutí dotace p íslušným orgánem
v p ípad , že tato skutečnost bude usnesením p íslušného orgánu schválena.
Na stejný projekt může žadatel požádat o dotaci jen z jednoho dotačního programu.
Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Dotace není určena pro organizace z ízené m stem Kop ivnice.

1/OŠKS/ 2017 Program na podporu mládeže, t lovýchovy a sportu

ÚČEL, NA KTERÝ
MOHOU BÝT
PEN ŽNÍ
PROST EDKY
POSKYTNUTY:

1. na úhradu nákladů za užívání hlavního sportovního za ízení a za služby
s užitím spojené pro činnost d tí a mládeže do 26 let (ročník 1993 a mladší)
a částečn pro dosp lé. Dotace pro dosp lé je limitována v závislosti na
v tšinovém aktivním zapojení d tí a mládeže do 26 let do činnosti klubu
(podmínkou žádosti je, že subjekt má 70% aktivních členů do 26 let
z celkového počtu aktivních členů).
V p ípad , že subjekt nemá 70% aktivních členů do 26 let, může být dotace
poskytnuta pouze na nájmy odd lených tréninkových skupin d tí a mládeže do
26 let na sportovním za ízení bez starších (dosp lých) členů. V takovém
p ípad je povinností žadatele dokládat k vyúčtování dotace na nájmy evidenci
docházky a prokazateln doložit použití a výši čerpání dotace (zvlášť pro d ti
a mládež do 26 let a zvlášť pro dosp lé).

M sto Kop ivnice – M stský ú ad Kop ivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kop ivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

Odbor školství, kultury a sportu

2. na provozní náklady spojené se soustavnou a pravidelnou činností d tí
a mládeže od 5 do 18 let (děti a mládež s ročníkem narození 2000 až 2013)
Dotace dle bodu 1. a bodu 2. je určena jen na soustavnou a zároveň
pravidelnou sportovní nebo volnočasovou činnost, nikoliv školičky, kurzy
(včetn aktivit pro MŠ, ZŠ) či jinak časov omezené a komerční aktivity.
3. na akce
(nevztahuje se na tábory, příměstské tábory ani jiná vícedenní soustředění)

CÍL PROGRAMU:

Cílem programu je podpora naplňování strategických a koncepčních materiálů
m sta (Strategický plán m sta Kop ivnice na období 2007-2022,
Plán zdraví a kvality života Kop ivnice, Koncepce podpory sportu m sta
Kop ivnice do roku 2022) v oblasti t lovýchovy, sportu a sportovního vyžití
občanů m sta Kop ivnice.
8,500.000 Kč

P EDPOKLÁDANÝ
CELKOVÝ OBJEM
PEN ŽNÍCH
PROST EDK :

O žádostech a dotacích do 50.000 Kč (včetn ) poskytnutých v jednom
kalendá ním roce jednomu subjektu rozhoduje rada m sta.
O žádostech a dotacích nad 50.000 Kč poskytnutých v jednom kalendá ním
roce jednomu subjektu rozhoduje zastupitelstvo m sta.
Výše dotace poskytnuté na účel bodu 1. se stanoví dle požadavku žadatele.
V p ípad vyššího požadavku, než je skutečná spot eba za p edchozí
kalendá ní rok, stanoví poskytovatel dotaci ve výši vyčerpaného počtu hodin
v p edchozím kalendá ním roce a s ohledem na kapacitu sportovišť, finanční
možnosti tohoto programu a s ohledem na zm ny rozsahu činnosti žadatele.
Výše dotace poskytnuté na účel bodu 2. se stanoví pro evidované aktivní členy
(d ti a mládež s ročníkem narození 2000 až 2013) ve výši 500,- Kč na jednoho
člena.

KRITÉRIA PRO
STANOVENÍ VÝŠE
DOTACE:

Výše dotace poskytnuté na účel bodu 3. je stanoven na základ dílčích kritérií:
1. P ínos realizace projektu pro m sto (nap . reprezentace, propagace m sta,
významné výročí, rodáci apod.).
Max. 1 - 3 b.
2. Cílová skupina (zvýhodn ní skupin: d ti a mládež, senio i, ve ejnost), její
velikost, složení, aktivní zapojení.
Max. 1 - 3 b.
3. Kvalita projektu, inovace, nápaditost, udržitelnost projektu, srozumitelnost,
v cná a časová proveditelnost, dosažené úsp chy v práci s d tmi a mládeží,
spolupracující subjekty a míra jejich zapojení, p ednost mají vlastní projekty
p ed nakupovanými nebo p evzatými.
Max. 1 - 3 b.
4. Nezbytnost požadovaných nákladů v souladu k činnostem projektu,
adekvátnost položek rozpočtu.
Max. 1 - 3 b.
Maximáln 12 bodů na projekt. Bude vytvo eno po adí podle výše dosažených
bodů (od nejvyššího po adí po nejnižší). Finanční prost edky budou
navrhovány postupn od nejvyššího umíst ní k nejnižšímu až do vyčerpání
alokované částky na akce.

Odbor školství, kultury a sportu
Pracovní skupina může navrhnout snížení výše dotace požadované
žadatelem.
VYMEZENÍ OKRUHU
ŽADATEL :
LH TA PRO
PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI
(DOTAČNÍ KOLO):

Podpora formou poskytnutí dotace je určena právnickým nebo fyzickým
osobám, které mají sídlo v územním obvodu m sta Kop ivnice, nebo realizuji
projekt v územním obvodu m sta Kop ivnice.
od 21. 10. 2017 do 28. 10. 2017 (pro účel uvedený v bod : 1., 2., 3.)
od 1. 6. 2018 do 8. 6. 2018 (omezeno pro uvedený účel v bod 3. akce)
-

KRITÉRIA PRO
HODNOCENÍ
ŽÁDOSTI:

-

žádost nesmí být v rozporu s tímto programem,
žádost musí být podána na pat ičném formulá i, podepsána žadatelem
nebo osobou (osobami) oprávn nými jednat za žadatele a doložena všemi
aktuálními kopiemi p íloh,
žadatel nesmí mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené
finanční závazky po lhůt splatnosti,
v p ípad porušení kritérií bude žádost vy azena a nebude posuzována.

P ijaté žádosti posuzuje pracovní skupina pro poskytování účelových dotací
m sta a prost ednictvím p íslušného odboru p edloží doporučení ke schválení.

LH TA PRO
ROZHODNUTÍ O
ŽÁDOSTI:

Žádosti p ijaté od 21. 10. 2017 do 28. 10. 2017 budou p edloženy p íslušnému
orgánu m sta do:
14.12.2017 – pro žádosti o kterých rozhoduje Zastupitelstvo m sta Kop ivnice
19.12.2017 – pro žádosti o kterých rozhoduje Rada m sta Kop ivnice
Žádosti p ijaté od 1. 6. 2018 do 8. 6. 2018 (omezeno pro účel uvedený v bod
3. akce) budou p edloženy orgánům m sta nejpozd ji do t í m síců od p ijetí
žádosti.
O žádostech bude rozhodnuto nejpozd ji do 4 m síců od jejich p ijetí.

PODMÍNKY PRO
POSKYTNUTÍ
DOTACE:

UZNATELNÉ
NÁKLADY:

NEUZNATELNÉ
NÁKLADY:

POVINNÉ P ÍLOHY
ŽÁDOSTI:

Spln ní vyhlášeného dotačního programu a uzav ení ve ejnoprávní smlouvy.
Uznatelnými náklady jsou neinvestiční náklady, které:
- vznikly p íjemci v p ímé souvislosti s činností,
- byly vynaložené v souladu s podmínkami schváleného a vyhlášeného
dotačního programu,
- byly uhrazené v období uznatelnosti nákladu stanovené ve ejnoprávní
smlouvou,
- vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
- finanční odm ny, mzdy, platy včetn dohod o pracovní činnosti a provedení
práce a související platby (vyjma trenérů podpo ených tímto dotačním
programem do maximální výše 20% částky ze schválené částky na účel bodu
2. provozní náklady spojené se soustavnou a pravidelnou činností d tí
a mládeže),
- občerstvení, stravování, nákupy potravin (mimo účel stanovený v rámci
dotace na akce uvedený p ímo v účelu smlouvy),
- ubytování,
- dary finanční i nefinanční povahy (netýká se cen v rámci sout ží).
Povinnými p ílohami žádosti o dotaci jsou:
a) kopie dokladu o právní subjektivit ne starší než 3 m síce (v p ípad
právnické osoby) a dalších dokladů (zejména společenská smlouva,
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stanovy, statut, živnostenský list, výpis z obchodního rejst íku apod.),
b) kopie dokladu o volb nebo jmenovaní statutárního zástupce (v p ípad
právnické osoby), současn s kopií dokladu osv dčujícím oprávn ní
zástupce jednat jménem subjektu navenek (podepisovat smlouvy),
v p ípad , že uvedené nevyplývá již z p íloh p iložených dle bodu a),
c) kopie dokladu o p id lení IČ a osv dčení o registraci DIČ, pokud bylo
p id leno, v p ípad , že uvedené nevyplývá již z p íloh p iložených
dle bodu a),
d) seznam organizací či institucí, u kterých žadatel současn požaduje
poskytnutí dotace na realizaci projektu, včetn požadovaných částek.
Originály dokladů nebo jejich ú edn ov ené kopie si může p íslušný odbor
vyžádat k nahlédnutí p i podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. Žadatelům se
kopie dokladů nevracejí.
MÍSTO A ZP SOB:
PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI:

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

UPOZORN NÍ:

Podatelna M stského ú adu Kop ivnice, odbor školství, kultury a sportu nebo
prost ednictvím poštovní služby, p ičemž lhůta pro podání žádosti je
zachována, bude-li v poslední den této lhůty p evzata zásilka s žádostí
k poštovní p eprav .
M stský ú ad Kop ivnice
Odbor školství, kultury a sportu
Štefánikova 1163, 742 21 Kop ivnice
Kontaktní osoba: B etislav Orlík, 7. patro, dve e č. 769
E-mail: bretislav.orlik@koprivnice.cz
Tel.: 556 879 762, 733 626 246
Poskytovatel dotace je oprávn n odebrat p íjemci poskytnutou dotaci
v p ípad zjišt ní porušení smlouvy a tohoto vyhlášeného dotačního
programu.
V p ípad vyčerpání celkového objemu pen žních prost edků vyčlen ných
v rozpočtu nebude druhé kolo realizováno.

Legislativa:
Poskytování dotací se realizuje v souladu s následujícími právními normami:
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), v platném zn ní,
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném zn ní,
- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správ a o zm n n kterých zákonů
(zákon o finanční kontrole), v platném zn ní,
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném zn ní,
- zákon č. 101/2000 Sb., o ochrann osobních údajů, v platném zn ní,
- zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní ád), v platném zn ní,
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zn ní.
Vymezení pojm
Poskytovatel je m sto Kop ivnice jako územní samosprávný celek.
Dotace jsou účelov určené pen žní prost edky ve ejné finanční podpory definované zákonem
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správ a o zm n n kterých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve zn ní pozd jších p edpisů, a poskytované v souladu se zákonem
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č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve zn ní pozd jších p edpisů,
z rozpočtu poskytovatele jako doplňkový zdroj financování poskytovatelem podporované
činnosti s p ípadnou finanční spoluúčastí jejich p íjemců, a to ve výši nad 5 000 Kč pro jednoho
žadatele v jednom rozpočtovém roce.
Dotační program je tematická oblast vyhlášena poskytovatelem, která obsahuje ucelený
soubor dílčích zájmových oblastí poskytovatele a která zahrnuje cíle, které mají být v daném
období s využitím dotace realizovány. Cíle programů slouží k podpo e napln ní strategických
cílů m sta obsažených v jeho programových dokumentech. Každý vyhlášený dotační program
obsahuje konkrétní podmínky pro poskytnutí dotace.
Projekt je skupina vzájemn koordinovaných, ízených a časov omezených činností, které
sm ují k napln ní a zabezpečení cílů definovaných ve schváleném a vyhlášeném dotačním
programu poskytovatele, projektem je také činnost žadatelů, která zahrnuje veškeré aktivity
v p íslušném období, nejčast ji v kalendá ním roce.
Žadatel je právnická nebo fyzická osoba, která se podáním žádosti uchází o poskytnutí dotace.
Žadatel musí realizovat podporovaný projekt v územním obvodu poskytovatele nebo musí mít
v územním obvodu poskytovatele sídlo, žadatelem může být i právnická nebo fyzická osoba,
která má sídlo mimo územní obvod poskytovatele, avšak realizuje projekt, který není realizován
v územním obvodu poskytovatele, p ičemž se projektu účastní občané poskytovatele.
Žádost o dotaci je písemná žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu poskytovatele na realizaci
projektu p edložená poskytovateli na formulá i.
Pracovní skupina pro poskytování účelových dotací je z izována Radou m sta Kop ivnice na
dobu neurčitou (dále jen „pracovní skupina“). Pracovní skupina je tým osob, jejímž úkolem je
p edložení dotačních programů, které budou doporučeny ke schválení, a seznamu žádostí,
které budou doporučeny k financování či spolufinancování z rozpočtu poskytovatele včetn
výše navrhované dotace. Členy pracovní skupiny jmenuje rada m sta zpravidla na dobu svého
volebního období. V p ípad , že nejsou jmenováni noví členové, zůstávají ve funkcích členové
dosavadní. Počet členů musí být vždy lichý.
P íjemce je žadatel, který obdržel od poskytovatele dotaci.
Účelné je takové použití finančních prost edků dotace, kterým bude zajišt no dosažení p edem
stanovených cílů p i současném pln ní p edem stanovených úkolů.
Hospodárné je takové použití finančních prost edků dotace, kterým bude zajišt n p edem
stanovený účel dotace, a to s co možná nejnižším vynaložením t chto prost edků, p i
současném dodržení odpovídající kvality.
Efektivní je takové použití finančních prost edků dotace, kterým se dosáhne co možná
nejvyššího p ínosu a rozsahu kvality stanoveného účelu ve srovnání s objemem finančních
prost edků vynaložených na jeho pln ní a kterým se dosáhne co možná nejvyššího uspokojení
požadavků a pot eb poskytovatele, formulovaných ve schválených a vyhlášených dotačních
programech poskytovatele.
Uznatelný náklad je v dotačním programu definovaný náklad, který:
1. vznikl p íjemci v p ímé souvislosti s projektem,
2. byl vynaložen v souladu s podmínkami schváleného a vyhlášeného dotačního programu,
3. byl uhrazen v období uznatelnosti nákladu stanoveném smluvním vztahem a vyhovuje
zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
Neuznatelný náklad je každý náklad odlišný od nákladu uznatelného podle p edchozího
odstavce. Tj. finanční odm ny, mzdy, platy včetn dohod o pracovní činnosti a provedení
práce
a související
platby
(vyjma
trenérů
podpo ených
tímto
dotačním
programem do maximální výše 20% částky ze schválené částky na účel bodu 2. provozní
náklady spojené se soustavnou a pravidelnou činností d tí a mládeže),
- občerstvení, stravování, nákupy potravin (mimo účel stanovený v rámci dotace na akce
uvedený p ímo v účelu smlouvy),
- ubytování,
- dary finanční i nefinanční povahy (netýká se cen v rámci sout ží).
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Záv rečné vyúčtování je soubor činností sm ujících ke zpracování písemné záv rečné
zprávy na formulá i.
Dotační kolo je termínov vymezené období pro podávání žádostí o dotace v daném
kalendá ním roce, vyhlášené v dotačním programu.
Celkový rozpočet je celková p edpokládaná výše nákladů a jejich krytí dotací a jinými zdroji
financování v Kč zahrnující položkové člen ní.
D tí a mládež – pro účely bodu 1. tohoto dotačního programu se tímto pojmem rozumí jedinci
ročník 1993 a mladší; pro bod 2. tohoto dotačního programu se tímto pojmem rozumí jedinci
s ročníkem narození 2000 až 2013.
Mzdové náklady na trenéry – k vyúčtování musí být krom účetního dokladu prokazujícího
zaplacení mzdy doložena smlouva s trenérem a doklad o získání kvalifikace (nap . trenérská
licence, potvrzení svazu o trenérské způsobilosti, doklad o proškolení, diplom z vysoké školy v
oblasti t lesné výchovy).
Hlavní sportovní za ízení na území Kop ivnice a místních částí – sportovišt odpovídající
p íslušnému druhu sportu, nikoliv doplňkové, kompenzační, relaxační či komerčn využívané
(nap . sauny, koupališt , posilovny, masáže…) a klubovny, sklady, ná aďovny, místnost pro
trenéry a rozhodčí.

Celkový přehled rozdělení dotací r. 2017 - 1/OŠKS/2017
IČ

Subjekt

Účel a název projektu
č. 1 - nájmy
č. 2 - činnost
č. 3 - VC Kopřivnice juniorů ve
vzpírání - 26. ročník

16627873

ASK Tatra Kopřivnice

č. 3 - Kopřivnický drtič - 20. ročník
č. 3 - Vánoční cena města 24. ročník
(stolní tenis)

26620537

Asociace zdravotně postižených

č. 3 - XX. ročník Sportovních her
zdravotně postižených dětí a
dospělých Memoriál Petra Douska

26620537

Asociace zdravotně postižených

celkem
č. 1 - nájmy
č. 2 - činnost
č. 3 - Minivíceboj mateřských škol (8.
ročník)
č. 3 - Mítink přípravek (4. ročník)
č. 3 - Atletický víceboj pro I. stupeň
ZŠ aneb Bav se s atletikou (6. ročník)
č. 3 - Mikulášský běh parkem (8.
ročník)
Lašská běžecká liga (23. ročník)
č. 3 - Beskydský pohár přípravek
2016 (4. ročník)
č. 4 - trenéři
celkem
č. 1 - nájmy

576689

AVZO TSČ ČR Kopřivnice

č. 2 - činnost
č. 3 - Zimní oblastní střelecká liga
Kopřivnice, XIV. ročník
č. 3 - Kopřivnická diabolka, XIV.
ročník
č. 3 - 48. ročník Mezinárodní TATRA
veterán rallye Beskydy 2016 a 34.
ročník Memoriál z.m.s. Josefa
Veřmiřovského
č. 4 - trenérská činnost

576 689

AVZO TSČ ČR Kopřivnice

22846158

BK Kopřivnice

22846158

BK Kopřivnice

celkem

FBC Vikings Kopřivnice

70239134

FBC Vikings Kopřivnice

64629937

FC Kopřivnice

35 000 Kč
2 500 Kč

42 000 Kč
464 006 Kč
35 000 Kč
35 000 Kč
137 000 Kč
86 513 Kč
3 000 Kč
3 500 Kč
3 500 Kč
3 500 Kč
8 000 Kč
2 500 Kč
51 000 Kč
298 513 Kč
18 000 Kč
1 200 Kč
3 000 Kč
1 500 Kč

16 000 Kč
6 000 Kč
45 700 Kč

č. 1 - nájmy

252 100 Kč

č. 2 - činnost

12 129 Kč

č. 3 - Oblastní postupový turnaj
mládeže U13 na celorepublikový
turnaj kategorie A

10 200 Kč

č. 4 - trenéři

70239134

6 300 Kč

7 000 Kč

celkem

Atletický klub E. Zátopka

16 206 Kč

č. 3 - Oblastní závody (box)

ASK Tatra Kopřivnice

22873279

353 000 Kč

2 000 Kč

16627873

Atletický klub E. Zátopka

Návrh dotace prac.
Skupiny

č. 3 - VC Kopřivnice mládeže v šachu

č. 4 - trenéři

22873279

Příloha č. 2

27 000 Kč

celkem

301 429 Kč

č. 1 - nájmy

300 000 Kč

č. 2 - činnost
č. 3 - Vikings Cup 2017, Memoriál
Radima Laciny
č. 3 - Vikings Female Cup 2017

37 694 Kč
4 000 Kč
4 000 Kč

celkem

345 694 Kč

č. 1 - nájmy

834 400 Kč

64629937

FC Kopřivnice

č. 2 - činnost
č. 4 - trenéři

64629937

45215243

FC Kopřivnice
FC Vlčovice - Mniší

FC Vlčovice - Mniší, o. s.

899 422 Kč

č. 1 - nájmy

105 200 Kč

č. 2 - činnost
č. 3 - Memoriál Václava Migase

132 442 Kč
750 000 Kč

č. 2 - činnost
č. 4 - trenéři

22669370

Figure Skating Club Kopřivnice, o.s.

celkem

63028883

Fudoken Kai Aikido, Česká unie Aikido

č. 1 - nájmy
č. 2 - činnost
č. 4 - trenéři
celkem
č. 1 - nájmy
č. 2 - činnost

13643746

Hockey Club Kopřivnice

8 000 Kč
15 000 Kč

č. 1 - nájmy
Figure skating club Kopřivnice

Fudoken Kai Aikido, Česká unie Aikido

4 242 Kč

celkem

22669370

63028883

30 000 Kč

celkem

č. 4 - trenéři
45215243

35 022 Kč

11 031 Kč
21 000 Kč
782 031 Kč
14 000 Kč
1 600 Kč
9 000 Kč
24 600 Kč
1 750 000 Kč
55 743 Kč

č. 3 - Vánoční turnaj v ledním hokeji o
pohár starosty města Kopřivnice

25 000 Kč

č. 3 - Turnaj v minihokeji

25 300 Kč

č. 4 - trenéři

15 000 Kč

13643746

Hockey club Kopřivnice

3535550

Jokerit Kopřivnice z.s.

č. 1 - nájmy

5 000 Kč

3535550

Jokerit Kopřivnice z.s.

celkem

5 000 Kč

celkem

č. 1.2 - energie
60336439

Junák - český skaut, středisko Kopřivnice

č. 2 - činnost
č. 3 - Kimegal, branný závodt
č. 3 - Lezecké závody

60336439

60798076

60798076

560723

560723

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko
Kopřivnice
Junák svaz skautů a skautek středisko Příbor

Junák svaz skautů a stakutek středisko
Příbor

Klub házené Kopřivnice

Klub házené Kopřivnice
Klub malé kopané

45214964

Klub malé kopané, o. s. Kopřivnice

celkem

1 871 043 Kč

100 000 Kč
17 600 Kč
6 000 Kč
6 000 Kč
129 600 Kč

č. 1 - nájmy

15 100 Kč

č. 2 - činnost

4 800 Kč

č. 3 - Mikulášská besídka

1 500 Kč

č. 3 - Drakiáda

2 000 Kč

celkem

23 400 Kč

č. 1 - nájmy

500 000 Kč

č. 2 - činnost
č. 3 - Mezinárodní turnaj mužů - 56.
ročník
č. 3 - Turnaj mladší dorost ,,O pohár
starosty města Kopřivnice"
č. 3 - Turnaj starší dorost ,,GALA
CUP"
č. 4 - trenéři

121 263 Kč

celkem

677 263 Kč

6 000 Kč
2 500 Kč
2 500 Kč
45 000 Kč

č. 3 - Oblastní pohár v malém fotbale

2 200 Kč

č. 3 - Oblastní přebor v malém fotbale

6 000 Kč

celkem

8 200 Kč

č. 1 - nájmy
č. 2 - činnost
č. 3 - 31. ročník Mezinárodního
volejbalového turnaje
č. 4 - trenéři

158 000 Kč
8 600 Kč

44937628

Klub volejbalu Tatra Kopřivnice

44937628

Klub volejbalu Tatra Kopřivnice

celkem

Mgr. Marta Kozinová

Větřkovický triatlon (8. ročník)

12 000 Kč

Mgr. Marta Kozinová

celkem

12 000 Kč

č. 1 - nájmy

10 000 Kč

67340547

Pionýr, z. s. Pionýrská skupina Kopřivnice

8 000 Kč
15 000 Kč
189 600 Kč

67340547

67340547

Pionýr, z. s. Pionýrská skupina Kopřivnice

Pionýr, z. s. Pionýrská skupina Kopřivnice

č. 1.2 - energie

4 445 Kč

č. 2 - činnost

2 400 Kč

č. 3 - Pohádkový les

5 000 Kč

č. 3 -Bu-BU stezka

5 000 Kč

č. 3 - Sedmikvítek - talentová soutěž

3 000 Kč

celkem

29 845 Kč

č. 1 - nájmy

9 000 Kč

č. 2 - činnost

4 632 Kč
6 000 Kč

64629961

Sbor dobrovolných hasičů v Mniší

č. 3 - pohárová soutěž mladých
hasičů zařazena do ligy Floriánek cup
2017
č. 4 - trenéři

15 000 Kč

64629961

Sbor dobrovolných hasičů v Mniší

celkem

34 632 Kč

65472519

65472519

SDH Kopřivnice

SDH Kopřivnice

65472560

SDH Lubina II, pobočný spolek

65472560

SDH Lubina II, pobočný spolek

č. 3 - O pohár starosty SDH a
Memoriál A. Hykla

3 000 Kč

č. 3 - O pohár rady města Kopřivnice
a Okrsková soutěž vpožárním sportu

3 000 Kč

celkem

6 000 Kč

č. 1 - nájmy

7 200 Kč

č. 2 - činnost

3 586 Kč

č. 3 - Pohárová soutěž žáků a dorostů

3 000 Kč

č. 4 - trenéři

48804959

48804959

SKI klub Kopřivnice

Ski Klub Kopřivnice

19 786 Kč

č. 1 - nájmy

89 200 Kč

č. 2 - činnost

7 735 Kč

č.3 - Drtík

6 000 Kč

č. 3 - SKI Pohárek 2017

6 000 Kč

č. 4 - trenéři

9 000 Kč

celkem
č. 1 - nájmy

64629074

Sportovní klub Kopřivnice

č. 2 - činnost
č. 3 - Moravskoslezská liga
nejmladšího žactva
č. 3 - Hry bez hranic
č. 3 - Velká cena Kopřivnice 22.
ročník
č. 3 - Hurá na prázdniny
č. 4 - trenéři

64629074

47998172

47998172

Sportovní klub Kopřivnice, o.s.

celkem

Tělocvičná jednota Sokol Kopřivnice

č. 2 - činnost
č. 3 - Mikulášský dvojboj gymnastický závod
č. 3 - Brnkačka - gymnastický závod
pro začínající gymnastky
č. 4 - trenéři

Tělocvičná jednota Sokol Kopřivnice

celkem
č. 1.2 - energetické náklady

48804819

Tenisový klub Kopřivnice

č. 2 - činnost
č. 4 - trenérská činnost

48804819

Tenisový klub Kopřivnice, o. s.

celkem
č. 1 - nájmy

Tenisový klub Vlčovice

117 935 Kč
1 151 300 Kč
195 236 Kč
20 000 Kč
14 000 Kč
28 000 Kč
17 000 Kč
36 000 Kč
1 461 536 Kč
11 326 Kč
4 000 Kč
4 000 Kč
30 000 Kč
49 326 Kč
200 000 Kč
7 100 Kč
18 000 Kč
225 100 Kč
17 000 Kč

č. 1.2 - energetické náklady

2 000 Kč

č. 2 - činnost

2 000 Kč

č. 4 - trenérská činnost
Tenisový klub Vlčovice

6 000 Kč

celkem

celkem
č. 1 - nájmy

44937580

TJ Spartak Lubina

č. 2 - činnost
č. 3 - Lubinský dřeváček

44937580

TJ Spartak Lubina

celkem

64125874

Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice,
příspěvková organizace

č. 1 - nájmy

č. 4 - trenéři

3 000 Kč
24 000 Kč
100 000 Kč
7 702 Kč
3 000 Kč
12 000 Kč
122 702 Kč
76 200 Kč

64125874

Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice,
příspěvková organizace

č. 3 - Kopřivnická laťka

10 000 Kč
86 200 Kč

64125874

Základní škola dr. Milady Horákové
Kopřivnice, příspěvková organizace

celkem

70988650

Základní škola Kopřivnice - LUBINA, p. o.

č. 3 - Lubinská střela

2 000 Kč

č. 3 - Rodinný olympijský víceboj

2 000 Kč

celkem

4 000 Kč

70988650

Základní škola Kopřivnice - LUBINA, p. o.

ALOKACE PROGRAMU SPORT
Rozděleno

8 500 000 Kč
8 426 005 Kč

ALOKACE INDIVIDUÁLNÍ DOTACE
SPORT
Klub házené Kopřivnice extraliga
HC Kopřivnice 2. liga

1 300 000 Kč
650 000 Kč
650 000 Kč

č. 1 nájmy tj. dotace na úhradu nákladů za užívání hlavního sportovního zařízení a za
služby s užitím spojené
č. 1. 2 energie tj. energetické náklady v případě provozování vlastního zařízení nebo
zařízení v dlouhodobém pronájmu
č. 2 činnost tj. provozní náklady spojené se soustavnou a pravidelnou činností dětí a
Vysvětlivky: mládeže do 18 let
č. 3 akce
č. 4 trenéři tj. d) odměny trenérům uvedených v žádosti (mzdové náklady, dohody o
pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce trenérům nebo úhradu služby za
trenérskou činnost)
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