Výroční zpráva o stavu sportu za rok 2018
1. Úvod
1.1. Legislativa
Obce dle zákona č. 115/2001 Sb. O podpoře sportu mají ve své samostatné působnosti
vytvářet podmínky pro sport, zejména zabezpečit rozvoj sportu pro všechny, zejména
pro mládež, přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, zajistit
výstavbu, rekonstrukci, udržování a provozování svých sportovních zařízení a
poskytnout je pro sportovní činnost občanů. Dále mají obce ve své působnosti
kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení a zabezpečit finanční podporu
sportu ze svého rozpočtu. V roce 2016 byla realizována úprava legislativy, podle které
musí každá obec zpracovat v samostatné působnosti pro své území Plán rozvoje sportu
v obci. Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení oblastí
podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k
zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce nebo kraje. Součástí plánu je
také určení prostředků z rozpočtu obce nebo kraje, které jsou nezbytné k naplnění
plánu.
V Kopřivnici byla již před zahájením platnosti zákona vypracována Koncepce podpory
sportu města Kopřivnice do roku 2022 (dále jen Koncepce). Podle metodické informace
publikované 16. dubna 2018 na stránkách MŠMT (http://sdv.msmt.cz/file/46654/) splňuje
Koncepce všechny požadované náležitosti. Koncepce byla v loňském roce
aktualizována a schválena v zastupitelstvu města dne 21.6.2018.

1.2. Koncepce podpory sportu města Kopřivnice do roku 2022
Koncepce podpory sportu města Kopřivnice vychází ze Strategického plánu rozvoje
města Kopřivnice.
Investiční priority dle koncepce sportu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

oprava střechy zimního stadionu - 2018 - splněno
oprava střechy letního stadionu - 2018 - splněno
rekonstrukce šaten Vlčovice – 2018 - splněno
obnova a budování herních plácků v sídlištních prostorách – 2018 částečně
splněno
rekonstrukce hlavní plochy letního stadionu – 2019/2020
modernizace letního koupaliště
modernizace lyžařského areálu
výstavba víceúčelového hřiště Lubina
rekonstrukce zázemí Zimního stadionu včetně tělocvičen (šatny, sociální zařízení),
rekonstrukce nové budovy ZŠ Náměstí jako zázemí ZS (vzpírána, rehabilitace,

10.
11.
12.
13.
14.

šatny, ubytování – viz studie modernizace ZS z roku 2009)
rekonstrukce tribuny letního stadionu
výstavba dětského hřiště v lokalitě „Korej“
parkovací plochy v okolí ZS
rekonstrukce budovy šaten volejbal
z důvodu nedostatečných kapacit pro sportování nejširší veřejnosti navrhujeme
výstavbu nové městské víceúčelové sportovní haly.

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 2018 město podpořilo dotacemi tyto subjekty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Název sportovních občanských sdružení dotovaných městem v roce 2018
AK Plochá dráha Kopřivnice
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

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

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
Spartak Lubina

Základní školy a příspěvkové organizace města Tradiční akce jsou přímo
součástí rozpočtu organizace nebo je na ně poskytnut z města účelový
příspěvek.
1. ZŠ dr. M. Horákové – Kopřivnická laťka, Plavecké třídy
2. ZŠ Kopřivnice Lubina – Lubinská střela, Rodinný olympijský víceboj
3. ZŠ Emila Zátopka – Sportujeme s Emilkem
4. DDM Kopřivnice – Výstup na Mount Everest, Outdoor camp, Fit děti, Lyžařská
škola Sluníčko
Přispíváme všem zřizovaným základním školám a ZŠ sv. Zdislavy (dotace) na výuku
plavání žáků 2. a 3. tříd (na provozní náklady).
1.
2.
3.
4.

Fyzické osoby dotované z oblasti sportu v roce 2018
Mgr. Marta Kozinová (akce Větřkovický triatlon)
Leoš Husták (horolezec)
Klára Štěpánová (krasobruslení) – v zastoupení matky
Tomáš Bortel (atletika) – v zastoupení klubu

1.
2.
3.
4.

Název mládežnických a jiných organizací dotovaných z oblasti sportu 2018
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. 2018)

Počty členů - organizovaný sport (údaje z žádostí o dotace v r. 2018)
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)

369

351

179

117

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

364

362

130

87

AVZO TSČ ČR Kopřivnice, občanské
sdružení – oddíl střelecký

15

15

9

2

BK Kopřivnice

77

46

21

9

FBC Vikings Kopřivnice

196

196

141

0

FC Kopřivnice

270

216

160

0

Subjekt

1

2
3
4
5
6

FC Vlčovice - Mniší

133

112

44

0

Figure skating club Kopřivnice

113

93

37

45

Fudoken Kai Aikido, Česká unie Aikido

21

20

0

17

Hockey club Kopřivnice

256

213

183

0

Junák svaz skautů a skautek ČR,
středisko Kopřivnice

294

202

202

0

12
13

Junák svaz skautů a skautek Příbor

91

87

68

0

Jokerit Kopřivnice

40

27

2

0

14
15

Klub házené Kopřivnice

732

174

107

23

Klub malé kopané Kopřivnice

235

183

2

0

16

Klub volejbalu Tatra Kopřivnice

94

94

62

32

17
18
19
20
21

Pionýrská skupina Kopřivnice

87

81

31

0

Sbor dobrovolných hasičů v Mniší

119

56

30

2

SH Kopřivnice

29

29

24

5

SH Lubina II.

79

35

26

0

Ski klub Kopřivnice

120

58

30

24

22

Sportovní klub Kopřivnice

590

487

340

144

23
24
25

Tělocvičná jednota Kopřivnice

132

29

44

0

Tenisový klub Kopřivnice

101

87

26

36

Spartak Lubina

130

117

63

0

celkové počty členů všech klubů

4687

3370

1961

543

7
8
9
10
11

Počty aktivních členů do 18 let ve sportovních klubech (2015-2018)
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Rok 2015, 2016, 2017, 2018 - aktivní členové ve sportovních a mládežnických klubech do 18 let
Rok 2018 – aktivní členové ve sportovních a mládežnických klubech od 5 do 18 let
Zdroj: Žádosti o dotaci z dotačního programu 1/OŠKS
** V případě ročníků 2015 a dříve byly vzhledem k jiným dotačním kritériím evidovány údaje o členech do 26 let, popř. do 21 let
*** Nejvíce aktivních členů do 18 let eviduje Sportovní klub Kopřivnice Kopřivnice (484), nejvíce členů celkově eviduje Klub házené Kopřivnice (732).
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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
Subjekt

ASK Tatra Kopřivnice
Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice, zapsaný spolek
AVZO TSČ ČR Kopřivnice
BK Kopřivnice
FBC Vikings
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
Spartak Lubina

Počty trenérů r.
2018

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

29

18 100 Kč

16

29 600 Kč

2

900 Kč

11

3 000 Kč

15

14 100 Kč

18

16 000 Kč

6

4 400 Kč

7

8 200 Kč

1

1 700 Kč

14

15 100 Kč

12

12 900 Kč

4

7 200 Kč

4

2 400 Kč

4

3 200 Kč

3

5 400 Kč

21

24 200 Kč

10

7 100 Kč

6

7 100 Kč

6

6 100 Kč

2.1.3. Členské příspěvky
Každý klub si stanovil výše členského příspěvku v závislosti na druhu a nákladovosti
sportu.
Druh sportu / aktivity

Roční příspěvek na
mládež v r. 2018

Roční příspěvek na
dospělé v r. 2018

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

150 Kč
600 Kč
2000 - 2400 Kč
1000 Kč
6000 Kč
2 000 Kč
1000 Kč
3 000 – 3 500 Kč
100 Kč
600 Kč
100 Kč
100 Kč
3 000 Kč
8 400 Kč
500 Kč
600 Kč
315 Kč
2 000 Kč
1 200 – 9 600 Kč
500 - 1 000 Kč
700 Kč
300 Kč
4800 Kč (sourozenecká sleva

150 Kč
1000 Kč
300 Kč
1000 Kč
7000 Kč
3 000 Kč
1 000 Kč
3 500 – 5 500 Kč
200 Kč
1200 Kč
200 Kč
500 Kč
1 000 Kč / měsíčně
500 Kč
600 Kč
315 Kč
2 000 Kč
9 600 Kč
100 Kč
700 Kč
300 Kč
100 – 3600 Kč

požární sport
stolní tenis
šachy
tenis
tenis - Vlčovice
volejbal
vzpírání

100 Kč
1 500 Kč
500 Kč
350 – 900 Kč / měsíčně
100 Kč
800 – 2000 Kč
400 Kč

100-150 Kč
3 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
1300 Kč
200 Kč
2000 Kč

20%)

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 2018
Zimní stadion
V roce 2018 byla provedena dlouho plánovaná rekonstrukce střešní krytiny hlavní
haly Zimního stadionu. Stávající krytina byla nahrazena novou se speciální
antikondenzační úpravou. Po mnoha letech již nebude do haly ani na hlavy diváků
nebo sportovců zatékat. Realizaci náročné rekonstrukce byl pověřen Odbor majetku
města Kopřivnice. Samotné práce byly provedeny firmou Šurik s.r.o.
V posledních letech bylo provedeno v areálu několik rekonstrukcí a oprav. Kompletně
byla vyměněna technologie chlazení včetně samotné ledové plochy, následovala
výměna sedadel a modernizace interiéru haly a vstupního vestibulu a loni se po 20
letém úsilí konečně realizovala výměna střešní krytiny. Navíc byl rovněž zakoupen
stroj na úpravu ledové plochy. Na tyto investice v řádu desítek milionů je nezbytné
navázat a dokončit rekonstrukci areálu modernizací šaten a sociálních zařízení
a v neposlední řadě fasádou objektu. Hala by se konečně mohla přiblížit úrovni, na
které byla při svém vybudování a splnit požadavky na pořádání divácky atraktivních
akcí. V minulosti byla jednou z nejmodernějších hal na Moravě a pořádaly se zde
akce na celostátní nebo evropské úrovni, ale to už je jen dávná minulost.
Krytý bazén
V roce 2018 byla prováděna běžná údržba a opravy zařízení. Pro další provoz je
největším problémem stav cirkulačních potrubí rozvodů vody bazénů. V září došlo
k vážné závadě, která byla provizorně opravena. Následně bylo započato s řešením
vzniklé situace. Vzhledem k náročnosti opravy a nutnosti areál uzavřít minimálně na
měsíc, bylo rozhodnuto provést opravu až v roce 2019 mimo plaveckou sezonu.
Dalším problémem je kapacita a výkon filtračního zařízení vířivky, která pracuje na
hranici svých možností a bude nutné v budoucnu tento stav rovněž dořešit.
Podařilo se zakoupit nové desky na startovací bloky, které pomohly odstranit problém
s rizikem úrazu při uklouznutí.
Letní stadion Kopřivnice
Stav sportovních ploch hlavního stadionu je havarijní, fotbalová plocha má nefunkční
odvodnění, zastaralé zavlažování a samotný travní porost je již za hranicí životnosti
(GO měla být provedena v roce 1989), atletický ovál ani atletické sektory nebyly
nikdy dobudovány a stále je využívána pouze podkladní škvárová plocha.
Plochodrážní ovál byl v roce 2017 iniciativou nových členů výboru Autoklubu ploché
dráhy opraven a získána licence pro pořádání závodů.
Rovněž stav zázemí v tribuně již vyžaduje modernizaci. Původní rozvody
elektroinstalací, vody a topení včetně odpadů v tribuně jsou ve velmi špatném stavu,
poruchové a vyžadují zvýšené náklady na opravu. Stav plynové kotelny a celkových
rozvodů vytápění je nutné v co nejkratší době vyřešit, zásobníky pro ohřev TUV jsou
v havarijním stavu a v průběhu roku bylo řešeno několik poruch, prorezivění. Správa
sportovišť doporučila nabídku investora – firmy Komterm Morava s.r.o na kompletní
rekonstrukci kotelny včetně zajištění jejího provozu. Toto řešení nebylo akceptováno.
V roce 2018 byla provedena oprava střechy tribuny, kompletně byla vyměněna
střešní krytina a odstraněn dlouhodobý problém se zatékáním a s odkapáváním téru
na diváky. Rekonstrukci střechy prováděla firma Therm a opravu zajišťoval Odbor
majetku města Kopřivnice.

Z prostředků Správy sportovišť bylo provedeno zastřešení skladů a dílen tribuny,
které bylo v havarijním stavu, oprava a nátěry sedadel tribuny. Byla provedena
rovněž kompletní regenerace travnaté fotbalové plochy.
Skateboardový areál
V areálu jsou prováděny prohlídky a revize překážek, odstraňovány revizní závady.
Havarijní stav – ztyřelé konstrukce překážek, dochází k uvolňování plechů.
V případě, že závady nepůjdou opravit hrozí uzavření areálu.
Hřiště Vlčovice
V areálu byla v roce 2018 provedena rekonstrukce budovy šaten. Akce byla
realizována Odborem rozvoje města Kopřivnice podle projektu Architektonické
kanceláře p. Mrvy. V areálu tak vzniklo moderní zázemí, které může Vlčovickým
sportovcům závidět celá Kopřivnice. 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 je na rozdíl od ostatních hřišť ve
městě minimální.
Fotbalové hřiště Lubina
V areálu byla prováděna běžná údržba šaten a hřišť. Byla opravena příjezdová
komunikace k šatnám, opravena kanalizace podél terasy a vstup na terasu od hřiště.
V Lubině rovněž citelně chybí víceúčelové hřiště na letní sporty (tenis, nohejbal,
volejbal atd.).
Letní koupaliště
V areálu bylo opraveno dětské kruhové brouzdaliště, kde byla instalována bazénová
folie a zajištěn přívod upravené ohřáté vody z cirkulace hlavních bazénů. Opět byly
před sezonou kompletně natřeny bazénové vany, opraveno sociální zařízení,
odstraněny revizní závady z kontroly tobogánu, opraveno oplocení a další menší
opravy. Byli jsme revizním technikem upozorněni na končící dobu životnosti
tobogánu, který bude nutné v již kompletně rekonstruovat. 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 a veškeré technice byly provedeny před sezónou všechny potřebné
opravy revize, prohlídky a zkoušky zařízení. Zvýšená pozornost byla věnována
přípravě zasněžovacího systému na sezónu (kontrola rozvodů, čerpadel,
elektroinstalací, nové ovládání podávacího čerpadla z vodojemu, go tlakového
čerpadla atd). Přes veškerou snahu výkon zasněžovacího systému je malý a
neumožňuje kvalitní vysněžení sjezdovky v potřebném čase. V letní sezóně je areál
využíván k pořádání většinou soukromých společenských akcí. Uskutečnil se rovněž
další ročník výstupu na Mt. Everest.
Lyžařské běžecké trasy
Lyžařské běžecké trasy jsou upravovány sněžným skútrem se stopařem v prostoru
Červeného kamene. Nedostatek sněhu neumožňoval úpravu běžeckých stop v
průběhu celé sezóny. Problémem úpravy stop na Červeném kameni je rovněž
provádění kácení porostů správci lesů v zimním období a poškozování běžeckých

stop těžbou dřeva nebo neukázněnými pěšími turisty. Rovněž úprava stop stopařem
bez sněžné frézy již nesplňuje požadavky běžkařů na kvalitu stopy.
Cykloturistické trasy
V rámci údržby cykloturistických tras je prováděna zejména obnova poškozeného
značení tras, odstraňováni překážek na trase (dřeviny, porost). Trasy jsou pravidelně
kontrolovány a postupně řešeny opravy. V roce 2018 byla provedena obnova
značení. Na další rozsáhlejší opravy, např. úpravy povrchu cyklostezek nejsou
vyčleněny finanční prostředky.
Dětská 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“. Na konci roku 2018 byly vybudovány čtyři nové oddychové zóny
s herními prvky pro nejmenší děti.
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 2018
175 000
130 000

Počet
návštěvníků
v roce 2017
175 000
130 000
41 000
4 500
15 000

Počet
návštěvníků
v roce 2016
180 000
50 000
(jen plavání
veřejnosti)
50 000
3 500
13 233

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

40 000
4 500
17 029 +
neevidované
vstupy dětí
zdarma
1746 karet +
kurzy škol a
DDM
4 500
4 500

2185 karet +
kurzy škol a
DDM
4 500
4 500

1601 karet +
kurzy škol a
DDM
4 500
4 500

4 600
4 500
4 500

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 2018 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 2018 příspěvkové organizaci SpSK příspěvek
na provoz v celkové výši 18 662 000 Kč. Tržby z provozu sportovních areálů činily
13 051 200 Kč.
3.2. Dotační program a individuální dotace ve sportu
Město Kopřivnice vyhlásilo Dotační program na podporu mládeže, tělovýchovy a
sportu. V roce 2018 byly v rámci odboru školství, kultury a sportu poskytnuty dotace
v oblasti sportu ve výši 10.051.003,- Kč. Což bylo o 324.998,- Kč více než v roce
2017.
Z toho na nájmy a energie ve výši 6.942.800,- Kč (což činí cca 69% z celkových
prostředků na dotace ve sportu). Na činnost a trenéry bylo dále poskytnuto
1.042.000,- Kč a na akce bylo určen rozpočet 395.200,- Kč. V rámci individuálních
dotací bylo dále poskytnuto 1.671.003,- 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 10. dubna 2019 se konalo slavnostní vyhlášení Sportovce roku 2018 v kině Puls
v Kulturním domě v Kopřivnicí.
Seznam oceněných
Jednotlivci
- Adéla Tkáčová (Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice)
- Ema Feilhaeurová (Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice)
- Jakub Ambros (Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice)
- Nikola Chovanečková (Sportovní klub Kopřivnice)
- Michal Šupa (Sportovní klub Kopřivnice)
- Robert Zajíček (Sportovní klub Kopřivnice)
- Roman Kučera (Sportovní klub Kopřivnice)
- Manuel Hidalgo (ASK Tatra Kopřivnice – box)
- Pavel Kořínek (ASK Tatra Kopřivnice - horolezectví)
- Radek Rýpar (Judo Závišice)
- Adam Očkovič (Klub házené Kopřivnice)
- Hynek Bartoň (Tenisový klub Kopřivnice)
- Tomáš Janek, Filip Grill, Robert Socha (FBC Kopřivnice)
- Klára Štěpánová (FSC Kopřivnice)

Družstvo
- Black Angels (FSC Kopřivnice)
- dodgeball team (Pionýr Kopřivnice)
- tým juniorů (FBC Kopřivnice)
- extraligové družstvo mužů (Klub házené Kopřivnice)
- štafeta žactva (Sportovní klub Kopřivnice)
- mladší žákyně, družstvo minipřípravky dívek (Atletický klub Emila Zátopka
Kopřivnice)
Trenér/cvičitel a organizační pracovník
- Evžen Milčinský (FSC Kopřivnice)
- Simona Schlingerová (TJ Sokol Kopřivnice - gymnastika)
- Svatopluk Chrobák (FC Kopřivnice)
- Luděk Žídek (BK Kopřivnice)
- Lubomír Veřmiřovský (KH Kopřivnice)
- Kateřina Lakomá (Sportovní klub Kopřivnice)
- Roman Lipový, Vladimír Lipový - (ASK Tatra Kopřivnice – cyklo bike)
- Alexandr Tandler (ASK Tatra Kopřivnice)
3.3.2 Běh rodným krajem Emila Zátopka
Dne 22. září 2018 byl odstartován již 16. 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 227 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 2018 se ho zúčastnilo
110 dětí a dospělých. Všichni účastníci obdrželi sladkou odměnu. Běh dětí Kopřivnicí
byl soutěžní běh určený pro děti ročníku narození 2003 a mladší. Na start závodu se
před ZŠ dr. M. Horákové postavilo 482 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 20. září se konal
Minizátopek (štafetový běh pro děti z mateřských škol) a v pátek 21. 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 devíti prázdninových čtvrtcích a jeden prázdninový pátek proběhlo na různých
místech v Kopřivnici deset akcí. Většina akcí byla zaměřená na sport (plavání,
discgolf, házenou, atletiku, basketball atd.). Akce navštívilo více než 1200 účastníků
+ stovky zástupců veřejnosti, která nespadala do cílové skupiny projektu.

3.3.4 Akce zdravého města Kopřivnice
Do práce na kole
Kopřivničtí úředníci se již počtvrté za sebou zapojili do celorepublikové soutěžní
kampaně Do práce na kole, a proto jich v průběhu května jezdilo na kole nebo
chodilo pěšky do práce celkem osmadvacet. Do letošního ročníku bylo v celé
republice zapojeno celkem 16 347 zaměstnanců z 1 838 firem, kteří najeli na kole
nebo nachodili celkem 3 545 322,7 km a ušetřili 457 tun CO2. Městský úřad v
Kopřivnici se na tomto výsledku podílel svými 2 890 km společných kilometrů.
Nejvýkonnější jezdec v kategorii muži ujel 364 km a nejvýkonnější účastnice
v kategorii ženy ujela téměř 580 km.
Cyklohrátky v rámci Evropského týdne mobility
Cyklohrátky přilákaly ve středu 19. září šestatřicet závodníků, kteří závodili na trávě
před kulturním domem ve čtyřech věkových kategoriích.
Nejvíce dětí závodilo ve věkové kategorii 8-12 let, a to celkem 12, jedenáct jich
závodilo na odrážedlech, deset bylo ve věku 4-7 let a jen tři závodníci byli ve věku
13-15 let. Nejmladší závodníci na kolech a odrážedlech projeli připravenou trať
jednou, starší závodníci třikrát a ti úplně nejstarší dokonce pětkrát.
Na úřad bez auta
Letošní akce se konala ve středu 19. září ve spolupráci s Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje. Smysl celé akce spočíval v tom, že pro tento den úředníci,
kteří se do této akce přihlásili, nechali své automobily v garáži a dopravili se do práce
jiným alternativním způsobem, například na kole, koloběžce, in-line bruslích nebo
veřejnou dopravou, popř. pěšky. Hlásili se i ti zaměstnanci, pro které to není otázka
jen jednoho dne a do práce jinak, než autem, se dopravují pravidelně.
Kopřivnice se od roku 2004 pravidelně připojuje k významné celoevropské kampani,
která jako každý rok probíhá ve dnech 16. až 22. září

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 2018 nebylo
zatím shledáno žádné porušení rozpočtové kázně. Vzhledem k množství 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 2018
u spolků Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice, z.s., FBC Vikings Kopřivnice, z.s.,
Klub házené Kopřivnice, z.s., Klub volejbalu Kopřivnice, z.s. a FC Vlčovice Mniší, z.s.
provedena kontrola užití účelové dotace poskytnuté z rozpočtu města na základě

vyúčtování 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 1.878.300,- Kč).a Sportovního klubu Kopřivnice, z.s. (částka dotace
1.341.100,- 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
4.1 Výstupy z jednání s kluby
- modernizovat stávající sportoviště v majetku města
- poskytnout sportoviště zdarma, dotaci na nájmy stanovit pro všechny ve stejné výši,
tj. ve výši 100% nákladů za sportoviště
Nové požadavky klubů na nájmy obvykle převyšují historickou míru užívání areálů
a možnosti rozpočtu na dotace na nájmy (rozděleno cca 6,9 mil. Kč, zatímco
požadavek byl cca 8,3 mil. Kč). Kluby většinou usilují o více hodin v rámci
sportovního zařízení na úkor veřejnosti či ostatních uživatelů). Míra čerpání
dotovaných hodin se v průběhu roku mění. Některé kluby navyšují počet členů,
zatímco jiným počet aktivních členů klesá. Úměrně s tím se mění i počet
tréninkových jednotek. Některé kluby vracejí část dotace z důvodů meteorologických
nebo oprav na sportovišti, tyto jevy nelze přesně předvídat. Dotační program stanoví,
že klub by měl dostat na nájmy minimálně to, co za poslední rok vyúčtoval. Chybí
však rezerva, ze které by se přidělovalo na nájmy novým žadatelům nebo těm, kteří
svoji činnost významně rozšířily (zejména FBC Vikings Kopřivnice, Atletický klub
EZK). Tyto subjekty doplácejí uznatelná sportoviště ve větší míře také z jiných zdrojů.
- navýšit rozpočet na podporu činnosti, trenérů a sportovních akcí
- čerpání dotace na činnost rozšířit z věkové kategorie do 18 let na 26 let
- navýšit celkový rozpočet na dotace ve sportu a poskytovat větší dotace
Přílohy:
Příloha č. 1 – Dotační program na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu
Příloha č. 2 – Přehled poskytnutých dotací z dotačního programu 1/OŠK/2018
Příloha č. 3 – Přehled hospodaření SpSK

MĚSTO KOPŘIVNICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

1/OŠKS/2018 Dotační program na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu
Úvod
Dotační program je vyhlášen v souladu s místní Agendou 21 a se strategickými cíli města
stanovenými v dlouhodobých, střednědobých a krátkodobých programových dokumentech
města.
Přidělené dotace nejsou převoditelné na jiný právní subjekt. Příjemce dotace je povinen dotaci
použít na financování projektu schváleného poskytovatelem, který realizuje vlastním jménem,
na vlastní účet a na vlastní zodpovědnost.
Dotaci podle dotačního programu lze poskytnout na základě žádosti (VZOR) o poskytnutí
dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (VZOR).
Dotace se poskytují na účely určené městem Kopřivnice v dotačním programu.
Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti nebylo
vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.
Příjemce může z dotace hradit pouze uznatelné náklady specifikované v dotačním programu,
a to:
a) uznatelné náklady vzniklé po rozhodnutí o poskytnutí dotace orgánem města,
b) uznatelné náklady vzniklé před rozhodnutím o poskytnutí dotace příslušným orgánem
v případě, že tato skutečnost bude usnesením příslušného 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 zřízené městem Kopřivnice.

1/OŠKS/ 2018 Program na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu

ÚČEL, NA KTERÝ
MOHOU BÝT
PENĚŽNÍ
PROSTŘEDKY
POSKYTNUTY:

1. na úhradu nákladů za užívání hlavního sportovního zařízení a za služby
s užitím spojené pro činnost dětí a mládeže do 26 let (ročník 1993 a mladší)
a částečně pro dospělé. Dotace pro dospělé je limitována v závislosti na
většinovém aktivním zapojení dětí 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 případě, že subjekt nemá 70% aktivních členů do 26 let, může být dotace
poskytnuta pouze na nájmy oddělených tréninkových skupin dětí a mládeže do
26 let na sportovním zařízení bez starších (dospělých) členů. V takovém
případě je povinností žadatele dokládat k vyúčtování dotace na nájmy evidenci
docházky a prokazatelně doložit použití a výši čerpání dotace (zvlášť pro děti
a mládež do 26 let a zvlášť pro dospělé).

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
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
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2. na provozní náklady spojené se soustavnou a pravidelnou činností dětí
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
(včetně aktivit pro MŠ, ZŠ) či jinak časově 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
města (Strategický plán města Kopřivnice na období 2007-2022,
Plán zdraví a kvality života Kopřivnice, Koncepce podpory sportu města
Kopřivnice do roku 2022) v oblasti tělovýchovy, sportu a sportovního vyžití
občanů města Kopřivnice.
8,500.000 Kč

PŘEDPOKLÁDANÝ
CELKOVÝ OBJEM
PENĚŽNÍCH
PROSTŘEDKŮ:

O žádostech a dotacích do 50.000 Kč (včetně) poskytnutých v jednom
kalendářním roce jednomu subjektu rozhoduje rada města.
O žádostech a dotacích nad 50.000 Kč poskytnutých v jednom kalendářním
roce jednomu subjektu rozhoduje zastupitelstvo města.
Výše dotace poskytnuté na účel bodu 1. se stanoví dle požadavku žadatele.
V případě vyššího požadavku, než je skutečná spotřeba za předchozí
kalendářní rok, stanoví poskytovatel dotaci ve výši vyčerpaného počtu hodin
v předchozím kalendářním roce a s ohledem na kapacitu sportovišť, finanční
možnosti tohoto programu a s ohledem na změny rozsahu činnosti žadatele.
Výše dotace poskytnuté na účel bodu 2. se stanoví pro evidované aktivní členy
(děti 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 základě dílčích kritérií:
1. Přínos realizace projektu pro město (např. reprezentace, propagace města,
významné výročí, rodáci apod.).
Max. 1 - 3 b.
2. Cílová skupina (zvýhodnění skupin: děti a mládež, senioři, veřejnost), její
velikost, složení, aktivní zapojení.
Max. 1 - 3 b.
3. Kvalita projektu, inovace, nápaditost, udržitelnost projektu, srozumitelnost,
věcná a časová proveditelnost, dosažené úspěchy v práci s dětmi a mládeží,
spolupracující subjekty a míra jejich zapojení, přednost mají vlastní projekty
před nakupovanými nebo převzatými.
Max. 1 - 3 b.
4. Nezbytnost požadovaných nákladů v souladu k činnostem projektu,
adekvátnost položek rozpočtu.
Max. 1 - 3 b.
Maximálně 12 bodů na projekt. Bude vytvořeno pořadí podle výše dosažených
bodů (od nejvyššího pořadí po nejnižší). Finanční prostředky budou
navrhovány postupně od nejvyššího umístění k nejnižšímu až do vyčerpání
alokované částky na akce.
Pracovní skupina může navrhnout snížení výše dotace požadované
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žadatelem.
VYMEZENÍ OKRUHU
ŽADATELŮ:

Podpora formou poskytnutí dotace je určena právnickým nebo fyzickým
osobám, které mají sídlo v územním obvodu města Kopřivnice, nebo realizuji
projekt v územním obvodu města Kopřivnice.

LHŮTA PRO
PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI
(DOTAČNÍ KOLO):

od 24. 11. 2017 do 28. 11. 2017 (pro účel uvedený v bodě: 1., 2., 3.)
od 1. 6. 2018 do 8. 6. 2018 (omezeno pro uvedený účel v bodě 3. akce)
-

KRITÉRIA PRO
HODNOCENÍ
ŽÁDOSTI:

-

žádost nesmí být v rozporu s tímto programem,
žádost musí být podána na patřičném formuláři, podepsána žadatelem
nebo osobou (osobami) oprávněnými jednat za žadatele a doložena všemi
aktuálními kopiemi příloh,
žadatel nesmí mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené
finanční závazky po lhůtě splatnosti,
v případě porušení kritérií bude žádost vyřazena a nebude posuzována.

Přijaté žádosti posuzuje pracovní skupina pro poskytování účelových dotací
města a prostřednictvím příslušného odboru předloží doporučení ke schválení.
LHŮTA PRO
ROZHODNUTÍ O
ŽÁDOSTI:

O žádostech bude rozhodnuto nejpozději do 4 měsíců od jejich přijetí.

PODMÍNKY PRO

Splnění vyhlášeného dotačního programu a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

POSKYTNUTÍ
DOTACE:

UZNATELNÉ
NÁKLADY:

Uznatelnými náklady jsou neinvestiční náklady, které:
- vznikly příjemci v přímé souvislosti s činností,
- byly vynaložené v souladu s podmínkami schváleného a vyhlášeného
dotačního programu,
- byly uhrazené v období uznatelnosti nákladu stanovené veřejnoprávní
smlouvou,
- vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.

NEUZNATELNÉ
NÁKLADY:

- finanční odměny, mzdy, platy včetně dohod o pracovní činnosti a provedení
práce a související platby (vyjma trenérů podpořených tímto dotačním
programem do maximální výše 20% částky ze schválené částky na účel bodu
2. provozní náklady spojené se soustavnou a pravidelnou činností dětí
a mládeže),
- občerstvení, stravování, nákupy potravin (mimo účel stanovený v rámci
dotace na akce uvedený přímo v účelu smlouvy),
- ubytování,
- dary finanční i nefinanční povahy (netýká se cen v rámci soutěží).

POVINNÉ PŘÍLOHY
ŽÁDOSTI:

Povinnými přílohami žádosti o dotaci jsou:
a) kopie dokladu o právní subjektivitě ne starší než 3 měsíce (v případě
právnické osoby) a dalších dokladů (zejména společenská smlouva,
stanovy, statut, živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku apod.),
b) kopie dokladu o volbě nebo jmenovaní statutárního zástupce (v případě
právnické osoby), současně s kopií dokladu osvědčujícím oprávnění
zástupce jednat jménem subjektu navenek (podepisovat smlouvy),
v případě, že uvedené nevyplývá již z příloh přiložených dle bodu a),
c) kopie dokladu o přidělení IČ a osvědčení o registraci DIČ, pokud bylo
přiděleno, v případě, že uvedené nevyplývá již z příloh přiložených
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dle bodu a),
d) seznam organizací či institucí, u kterých žadatel současně požaduje
poskytnutí dotace na realizaci projektu, včetně požadovaných částek.
Originály dokladů nebo jejich úředně ověřené kopie si může příslušný odbor
vyžádat k nahlédnutí při podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. Žadatelům se
kopie dokladů nevracejí.
MÍSTO A ZPŮSOB:
PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI:

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

UPOZORNĚNÍ:

Podatelna Městského úřadu Kopřivnice, odbor školství, kultury a sportu nebo
prostřednictvím poštovní služby, přičemž lhůta pro podání žádosti je
zachována, bude-li v poslední den této lhůty převzata zásilka s žádostí
k poštovní přepravě.
Městský úřad Kopřivnice
Odbor školství, kultury a sportu
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Kontaktní osoba: Břetislav Orlík, 7. patro, dveře č. 769
E-mail: bretislav.orlik@koprivnice.cz
Tel.: 556 879 762, 733 626 246
Poskytovatel dotace je oprávněn odebrat příjemci poskytnutou dotaci
v případě zjištění porušení smlouvy a tohoto vyhlášeného dotačního
programu.
V případě vyčerpání celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných
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 zřízení), v platném znění,
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), v platném znění,
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění,
- zákon č. 101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů, v platném znění,
- zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění,
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Vymezení pojmů
Poskytovatel je město Kopřivnice jako územní samosprávný celek.
Dotace jsou účelově určené peněžní prostředky veřejné finanční podpory definované zákonem
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a poskytované v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
z rozpočtu poskytovatele jako doplňkový zdroj financování poskytovatelem podporované
činnosti s případnou finanční spoluúčastí jejich příjemců, 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 podpoře naplnění strategických

Odbor školství, kultury a sportu
cílů města obsažených v jeho programových dokumentech. Každý vyhlášený dotační program
obsahuje konkrétní podmínky pro poskytnutí dotace.
Projekt je skupina vzájemně koordinovaných, řízených a časově omezených činností, které
směřují k naplnění a zabezpečení cílů definovaných ve schváleném a vyhlášeném dotačním
programu poskytovatele, projektem je také činnost žadatelů, která zahrnuje veškeré aktivity
v příslušném období, nejčastěji v kalendářním 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, přičemž se projektu účastní občané poskytovatele.
Žádost o dotaci je písemná žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu poskytovatele na realizaci
projektu předložená poskytovateli na formuláři.
Pracovní skupina pro poskytování účelových dotací je zřizována Radou města Kopřivnice na
dobu neurčitou (dále jen „pracovní skupina“). Pracovní skupina je tým osob, jejímž úkolem je
předložení dotačních programů, které budou doporučeny ke schválení, a seznamu žádostí,
které budou doporučeny k financování či spolufinancování z rozpočtu poskytovatele včetně
výše navrhované dotace. Členy pracovní skupiny jmenuje rada města zpravidla na dobu svého
volebního období. V případě, že nejsou jmenováni noví členové, zůstávají ve funkcích členové
dosavadní. Počet členů musí být vždy lichý.
Příjemce je žadatel, který obdržel od poskytovatele dotaci.
Účelné je takové použití finančních prostředků dotace, kterým bude zajištěno dosažení předem
stanovených cílů při současném plnění předem stanovených úkolů.
Hospodárné je takové použití finančních prostředků dotace, kterým bude zajištěn předem
stanovený účel dotace, a to s co možná nejnižším vynaložením těchto prostředků, při
současném dodržení odpovídající kvality.
Efektivní je takové použití finančních prostředků dotace, kterým se dosáhne co možná
nejvyššího přínosu a rozsahu kvality stanoveného účelu ve srovnání s objemem finančních
prostředků vynaložených na jeho plnění a kterým se dosáhne co možná nejvyššího uspokojení
požadavků a potřeb poskytovatele, formulovaných ve schválených a vyhlášených dotačních
programech poskytovatele.
Uznatelný náklad je v dotačním programu definovaný náklad, který:
1. vznikl příjemci v přímé 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 předchozího
odstavce. Tj. finanční odměny, mzdy, platy včetně dohod o pracovní činnosti a provedení
práce
a související
platby
(vyjma
trenérů
podpořených
tímto
dotačním
programem do maximální výše 20% částky ze schválené částky na účel bodu 2. provozní
náklady spojené se soustavnou a pravidelnou činností dětí a mládeže),
- občerstvení, stravování, nákupy potravin (mimo účel stanovený v rámci dotace na akce
uvedený přímo v účelu smlouvy),
- ubytování,
- dary finanční i nefinanční povahy (netýká se cen v rámci soutěží).
Závěrečné vyúčtování je soubor činností směřujících ke zpracování písemné závěrečné
zprávy na formuláři.
Dotační kolo je termínově vymezené období pro podávání žádostí o dotace v daném
kalendářním roce, vyhlášené v dotačním programu.
Celkový rozpočet je celková předpokládaná výše nákladů a jejich krytí dotací a jinými zdroji
financování v Kč zahrnující položkové členění.
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Dětí 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 kromě účetního dokladu prokazujícího
zaplacení mzdy doložena smlouva s trenérem a doklad o získání kvalifikace (např. trenérská
licence, potvrzení svazu o trenérské způsobilosti, doklad o proškolení, diplom z vysoké školy v
oblasti tělesné výchovy).
Hlavní sportovní zařízení na území Kopřivnice a místních částí – sportoviště odpovídající
příslušnému druhu sportu, nikoliv doplňkové, kompenzační, relaxační či komerčně využívané
(např. sauny, koupaliště, posilovny, masáže…) a klubovny, sklady, nářaďovny, místnost pro
trenéry a rozhodčí.

Celkové rozdělení dotací r. 2018 - 1/OŠKS/2018 + individuální dotace sport
IČ

Subjekt

Účel a název projektu

66183413

AK Plochá dráha

č. 3 - Mezinárodní závod

Dotace
8 000 Kč

66183413

AK Plochá dráha

celkem

8 000 Kč

č. 1 - nájmy

428 000 Kč

č. 2 - činnost

96 500 Kč

č. 3 - VC Kopřivnice juniorů ve
vzpírání - 26. ročník

5 100 Kč
24 000 Kč

16627873

ASK Tatra Kopřivnice

č. 3 - Kopřivnický drtič - 21. ročník
č. 3 - Vánoční cena města 25. ročník
(stolní tenis)

2 000 Kč

č. 3 - VC Kopřivnice mládeže v šachu

1 600 Kč

č. 3 - Oblastní závody (box)

5 600 Kč

16627873

ASK Tatra Kopřivnice

celkem

26620537

Asociace zdravotně postižených

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

28 000 Kč

26620537

Asociace zdravotně postižených

celkem

28 000 Kč

22873279

22873279

Atletický klub E. Zátopka

Atletický klub E. Zátopka

č. 1 - nájmy

137 000 Kč

č. 2 - činnost

149 000 Kč

č. 3 - Minivíceboj mateřských škol (9.
ročník)

2 400 Kč

č. 3 - Mítink přípravek (5. ročník)

2 800 Kč

č. 3 - Atletický víceboj pro I. stupeň ZŠ
aneb Bav se s atletikou (7. ročník)

2 800 Kč

č. 3 - Mikulášský běh parkem (9.
ročník)

2 800 Kč

č. 3 - Lašská běžecká liga (24. ročník)

6 400 Kč

č. 3 -Vánoční víceboj

1 600 Kč

č. 3 - Beskydský pohár přípravek 2017
(5. ročník)

2 000 Kč

celkem
č. 1 - nájmy

576689

AVZO TSČ ČR Kopřivnice

22846158

22846158

AVZO TSČ ČR Kopřivnice

BK Kopřivnice

BK Kopřivnice

306 800 Kč
18 000 Kč

č. 2 - činnost
č. 3 - Zimní oblastní střelecká liga
Kopřivnice, XV. ročník

5 500 Kč

č. 3 - Kopřivnická diabolka, XV. ročník

2 400 Kč

č. 3 - 49. ročník Mezinárodní TATRA
veterán rallye Beskydy 2016 a 35.
ročník Memoriál z.m.s. Josefa
Veřmiřovského
576 689

562 800 Kč

celkem

2 400 Kč

12 800 Kč
41 100 Kč

č. 1 - nájmy

252 100 Kč

č. 2 - činnost

17 500 Kč

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

8 400 Kč

celkem

278 000 Kč

č. 1 - nájmy

300 000 Kč

70239134

70239134
64629937
64629937
45215243

FBC Vikings Kopřivnice

FBC Vikings Kopřivnice
FC Kopřivnice
FC Kopřivnice
FC Vlčovice - Mniší

č. 2 - činnost
č. 3 - Vikings Cup 2018, Memoriál
Radima Laciny

22669370

FC Vlčovice - Mniší
Figure skating club Kopřivnice

22669370

Figure Skating Club Kopřivnice

63028883

Fudoken Kai Aikido, Česká unie Aikido

63028883

Fudoken Kai Aikido, Česká unie Aikido

celkem

372 700 Kč
834 400 Kč

č. 2 - činnost

77 500 Kč

č. 3 - akce

14 400 Kč

celkem

926 300 Kč

č. 1 - nájmy

105 200 Kč

č. 2 - činnost

21 500 Kč

Hockey Club Kopřivnice

celkem

133 100 Kč
750 000 Kč

č. 2 - činnost

15 500 Kč

č. 3 - akce

12 000 Kč

celkem

Hockey club Kopřivnice

3535550

Jokerit Kopřivnice

3535550

Jokerit Kopřivnice

60336439

60336439

Junák - český skaut, středisko Kopřivnice

Junák - svaz skautů a skautek ČR,
středisko Kopřivnice

60798076

Junák svaz skautů a skautek středisko
Příbor

60798076

Junák svaz skautů a stakutek středisko
Příbor

č. 1 - nájmy

14 000 Kč
9 000 Kč

celkem

560723

Klub házené Kopřivnice

Klub házené Kopřivnice

23 000 Kč
1 750 000 Kč

č. 2 - činnost

75 500 Kč

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

22 400 Kč

č. 3 - Turnaj v ledním hokeji O pohár
města Kopřivnice
celkem
č. 1 - nájmy

8 000 Kč
22 400 Kč
1 878 300 Kč
5 000 Kč

č. 2 - činnost

1 000 Kč

celkem

6 000 Kč

č. 1 - nájmy

28 800 Kč

č. 2 - činnost

92 000 Kč

č. 3 - Skautská pouť

4 800 Kč

č. 3 - Lezecké závody

5 600 Kč

celkem

131 200 Kč

č. 1 - nájmy

15 100 Kč

č. 2 - činnost

25 000 Kč

č. 3 - Mikulášská besídka
č. 3 - Drakiáda

560723

777 500 Kč

č. 2 - činnost

č. 3 - Turnaj v ledním hokeji - O
kopřivnický puk

13643746

6 400 Kč

č. 1 - nájmy

č. 1 - nájmy

13643746

3 200 Kč

č. 1 - nájmy

č. 3 - Memoriál Václava Migase
45215243

69 500 Kč

celkem

1 200 Kč
800 Kč
42 100 Kč

č. 1 - nájmy

500 000 Kč

č. 2 - činnost

58 500 Kč

č. 3 - Mezinárodní turnaj mužů - 56.
ročník

10 000 Kč

č. 3 - Turnaj mladší dorost ,,O pohár
starosty města Kopřivnice"

4 500 Kč

č. 3 - Turnaj starší dorost ,,GALA
CUP"

4 400 Kč

celkem

577 400 Kč

č. 3 - Oblastní pohár v malém fotbale

3 200 Kč

č. 3 - Oblastní přebor v malém fotbale

9 600 Kč

Klub malé kopané

45214964

44937628

44937628

67340547

Klub malé kopané, Kopřivnice

Klub volejbalu Tatra Kopřivnice

celkem
č. 1 - nájmy

158 000 Kč

č. 2 - činnost

36 000 Kč

č. 3 - 31. ročník Mezinárodního
volejbalového turnaje
celkem

Mgr. Marta Kozinová

č. 3 - Větřkovický triatlon (8. ročník)

12 000 Kč

Mgr. Marta Kozinová

celkem

12 000 Kč

č. 1 - nájmy

10 000 Kč

č. 2 - činnost

17 000 Kč

Pionýr, z. s. Pionýrská skupina Kopřivnice

5 600 Kč

č. 3 - Drakiáda

2 400 Kč

č. 3 - Mistrovství republiky Dodgeball

2 400 Kč

č. 3 -Bu-BU stezka

4 800 Kč

64629961

65472519

65472519

Pionýr, z. s. Pionýrská skupina Kopřivnice celkem

Sbor dobrovolných hasičů v Mniší

Sbor dobrovolných hasičů v Mniší

SDH Kopřivnice

SDH Kopřivnice

SDH Lubina II, pobočný spolek

48804959

48804959

SDH Lubina II, pobočný spolek

SKI klub Kopřivnice

Ski Klub Kopřivnice

17 500 Kč

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

Sportovní klub Kopřivnice

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

2 400 Kč

celkem

4 800 Kč

č. 2 - činnost

2 400 Kč

celkem

21 600 Kč
89 200 Kč

č. 2 - činnost

23 500 Kč

č.3 - Drtík

8 000 Kč

č. 3 - SKI Pohárek

4 800 Kč

celkem

125 500 Kč
1 151 300 Kč
121 000 Kč

č. 3 - Moravskoslezská liga
nejmladšího žactva

16 000 Kč

č. 3 - Hry bez hranic

12 800 Kč

č. 3 - Velká cena Kopřivnice 23. ročník

24 000 Kč

celkem
č. 2 - činnost

Tělocvičná jednota Sokol Kopřivnice

7 200 Kč
12 000 Kč

č. 1 - nájmy

č. 1 - nájem

47998172

31 300 Kč
2 400 Kč

č. 3 - Hurá na prázdniny
64629074

4 800 Kč

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

č. 2 - činnost
Sportovní klub Kopřivnice

46 600 Kč

č. 2 - činnost

č. 1 - nájmy

64629074

4 000 Kč

9 000 Kč

č. 3 - Pohárová soutěž žáků a dorostů
65472560

400 Kč

č. 1 - nájmy

č. 1 - nájmy
65472560

199 600 Kč

č. 3 - Pohádkový les

č. 3 - Sedmikvítek - talentová soutěž

64629961

5 600 Kč

Klub volejbalu Tatra Kopřivnice

č. 3 - Den otevřených dveří

67340547

12 800 Kč

16 000 Kč
1 341 100 Kč
500 Kč
35 500 Kč

č. 3 - Mikulášský dvojboj - gymnastický
závod

4 000 Kč

č. 3 - Brnkačka - gymnastický závod
pro začínající gymnastky

4 000 Kč

47998172
48804819
44937580

Tělocvičná jednota Sokol Kopřivnice

celkem

44 000 Kč

Tenisový klub Kopřivnice

č. 2 - činnost

35 500 Kč

Tenisový klub Kopřivnice

celkem

Spartak Lubina

35 500 Kč

č. 1 - nájmy

100 000 Kč

č. 2 - činnost

30 500 Kč

č. 3 - Lubinský dřeváček
44937580

Spartak Lubina

2 400 Kč

celkem

132 900 Kč

ALOKACE PROGRAMU SPORT

8 100 000 Kč

č. 1 nájmy tj. dotace na úhradu nákladů za užívání hlavního sportovního zařízení a za služ
spojené
Vysvětlivkč. 2 činnost tj. provozní náklady spojené se soustavnou a pravidelnou činností dětí a mlá
č. 3 akce (mimo tábory a vícedenní soustředění)

Individuální dotace v oblasti sportu – přehled roku 2018
Příjemce
Hockey club Kopřivnice
Klub házené Kopřivnice, z. s.
Tenisový klub Kopřivnice, z. s.
Atletický klub Emila Zátopka
Kopřivnice, z. s.
Klub házené Kopřivnice, z.s.
Junák - český skaut, středisko
Kopřivnice, z. s.

Účel
náklady - 2. liga muži
náklady - extraliga muži
energetické náklady při
provozu sportovního
zařízení
pořízení doskočiště na skok
vysoký
náklady - I. liga dorost
energetické náklady při
provozu zařízení pro děti a
mládež

Částka dotace
650 000,00 Kč
650 000,00 Kč
220 000,00 Kč
135 043,00 Kč
100 000,00 Kč
50 000,00 Kč

Klára Štěpánová (zákonný
reprezentace krasobruslení
zástupce Mgr. Alena Štěpánová)

40 000,00 Kč

Leoš Husták

expedice Nanga Parbat
dodatečné pokrytí nákladů
spojených s pronájmem
fotbalové plochy v roce
2017

40 000,00 Kč

reprezentace vybraní plavci

20 000,00 Kč

FC Kopřivnice, z.s.

Sportovní klub Kopřivnice, z.s.

energetické náklady při
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina
provozu zařízení pro děti a
Kopřivnice
mládež
Atletický klub Emila Zátopka
reprezentace atletika
Kopřivnice, z. s.
(Tomáš Bortel)
celkem individuální dotace
Ke dni 02.10.2018

1 951 003,00 Kč

25 960,00 Kč

10 000,00 Kč
10 000,00 Kč

