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VOLENÉ ORGÁNY MĚSTA 

Nejvyšší samosprávný orgán města zvolený ve volbách na podzim roku 2014 v počtu 21 členů, jehož činnost byla 
ukončena na podzim roku 2018 uplynutím volebního období. Zastupitelstvo pracovalo na úkolech, které 
vycházely z plánu činností na rok 2018 (podle zákona o obcích), a na úkolech, které vyplynuly z potřeb města. 
V roce 2018 se uskutečnilo celkem 5 zasedání ZM a 4 pracovní semináře ZM, na nichž se zúčastňovalo 
zastupitelstvo v tomto složení: 
 

Příjmení a jméno Navrhující strana 
Politická příslušnost 

Účast na zasedáních ZM / 
seminářích ZM 

do 5.10.2018 
Mgr. Zdeněk BABINEC  ODS, bezpartijní 5/1 
Jan HOLUB ČSSD 5/4 
Tomáš HRNČÁREK ČSSD 5/0 
Ing. Radim HYVNAR KSČM, bezpartijní 5/0 
Mgr. Dagmar JANČÁLKOVÁ  ODS 4/2 
Ing. Miroslav KOPEČNÝ  ODS 5/3 
RSDr. Karel KUBOŠ  KSČM 4/2 
Petr KYPR ČSSD 4/4 
Mgr. René LAKOMÝ  SNK, bezpartijní  5/1 
Václav LICHNOVSKÝ ANO 2011 5/0 
Božena MRVOVÁ KDU-ČSL, bezpartijní 5/1 
Ing. Luděk POLÁŠEK ČSSD 5/4 
Mgr. Lumír POSPĚCH PRO Sport a Zdraví 4/1 
Vladan REK ANO 2011, bezpartijní 4/0 
Mgr. Vladan RESNER ANO 2011 4/0 
Mgr. Dagmar RYSOVÁ SNK, bezpartijní 4/2 

Ing. Ladislav STEHLÍK Piráti a Změna pro 
Kopřivnici, bezpartijní 5/0 

Zdeněk SVOBODA ANO 2011 4/1 
Stanislav ŠIMÍČEK  KDU-ČSL 5/3 
Mgr. Xenie ŠUSTALOVÁ ODS 5/2 
Ivan TELAŘÍK NEZÁVISLÍ, bezpartijní  5/4 

 
Poznámka: 
ČSSD  Česká strana sociálně demokratická 
KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 
KSČM  Komunistická strana Čech a Moravy 
ODS  Občanská demokratická strana 
SNK  Sdružení nezávislých Kopřivnice 
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Nejdůležitější rozhodnutí zastupitelstva města v roce 2018 

Vydání obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice: 
• obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 1/2018 O systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 
Kopřivnice 

 
Finanční a majetková rozhodnutí, ostatní: 
schválení: 

• Akčního plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2018–2019, 
• rozpočtových opatření k rozpočtu města Kopřivnice na rok 2018, 
• závěrečného účtu města Kopřivnice za rok 2017, 
• prodeje a výkupu pozemků, 
• dohod o přistoupení k závazku, 
• smlouvy o vzájemných vztazích členů Svazku obcí regionu Novojičínska ve vztahu k realizaci zakázky 

na zpracování tendrové projektové dokumentace na projekt „Odkanalizování vybraných města a obcí 
regionu Novojičínska“, 

• poskytnutí dotací např.: 
o Obecně prospěšné společnosti RENARKON, 
o Slezské diakonii, 
o Centru pro rodinu Kopřivnice, z. s., 
o Charitě Kopřivnice, 
o Občanskému sdružení Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, 
o Regionálnímu muzeu v Kopřivnici, o. p. s., 
o Pěveckému sdružení Kopřivnice, 
o Sdružení přátel Městského dechového orchestru Kopřivnice, 
o ASK Tatra Kopřivnice, 
o FBC Vikings Kopřivnice, 
o Klubu volejbalu Tatra Kopřivnice, 
o Figure Skating Club Kopřivnice, 
o Klubu házené Kopřivnice, 
o FC Vlčovice-Mniší, 
o FC Kopřivnice, 
o Hockey Clubu Kopřivnice, 
o Tělovýchovné jednotě Spartak Lubina, 
o Tenisovému klubu Kopřivnice, 
o Sportovní klub Kopřivnice, 
o Pedagogicko-psychologické poradně Nový Jičín, p. o., 
o Domu dětí a mládeže Kopřivnice, 
o na opravu některých společných částí domů města Kopřivnice 
o a další.  

• a jiné. 
 

vzetí na vědomí: 
• zprávy o činnosti Finančního, Kontrolního výboru ZM Kopřivnice.  
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Zastupitelstvo zvolené v komunálních volbách v listopadu 2018 
Ustavující zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice se konalo dne 31.10.2018. 
Počet členů byl stanoven na 21 ve složení: 
 
 

Jméno a příjmení Navrhující strana,  
politická příslušnost 

Mgr. Zdeněk BABINEC ODS 
Mgr. Jana FEILHAUROVÁ Krásná Kopřivnice, bezpartijní 
Ing. Filip GRYGARČÍK ANO 2011 
Bc. Adam HANUS Krásná Kopřivnice, ODA 
Ing. Radim HYVNAR KSČM, bezpartijní 
Mgr. Dagmar JANČÁLKOVÁ ODS 
Ing. Pavel JANEK KDU-ČSL+TOP09,STAN, Zelen 
Ing. Miroslav KOPEČNÝ ODS 
Mgr. Dušan KROMPOLC ANO 2011 
RSDr. Karel KUBOŠ KSČM 
Mgr. Ivana KYSILKOVÁ Svob.a př.dem.-T.Okamura  
Mgr. René LAKOMÝ SNK, bezpartijní 
doc. Ing. arch. Kamil MRVA, Ph.D. Krásná Kopřivnice, bezpartijní 
Božena MRVOVÁ KDU-ČSL+TOP09,STAN, Zelen, bezpartijní 
Ing. Zdeněk POLÁŠEK ČSSD 
Mgr. Lumír POSPĚCH PRO Zdraví a Sport 
Mgr. Vladan RESNER ANO 2011 
Mgr. Dagmar RYSOVÁ  SNK, bezpartijní 
Ing. Ladislav STEHLÍK Piráti pro Kopřivnici, bezpartijní 
Stanislav ŠIMÍČEK KDU-ČSL+TOP09,STAN, Zelen, KDU-ČSL 
Ivan TELAŘÍK Svob.a př.dem.-T.Okamura 

 
 
Poznámka: 
ČSSD    Česká strana sociálně demokratická 
KDU-ČSL   Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 
KSČM    Komunistická strana Čech a Moravy 
ODS    Občanská demokratická strana 
SNK    Sdružení nezávislých Kopřivnice 
Svob. a př. dem. - T. Okamura Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura    
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Rada města 

Jako 7členný výkonný orgán města působila v roce 2018 v tomto složení: 
 
do 10/18 (ukončení volebního období 2014–2018) 
 
Starosta města: Ing. Miroslav Kopečný 
 
Místostarostové: Mgr. Lumír Pospěch 
 Stanislav Šimíček  
 
Členové: Mgr. Zdeněk Babinec 
 Ivan Telařík 
 Václav Lichnovský  
 Ing. Ladislav Stehlík 
 
 
Jednání rady se pravidelně zúčastňoval tajemník městského úřadu Ing. Miroslav Halatin. 

Uspořádání - působnost 

Dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva města plnili úkoly v těchto stanovených oblastech: 
 
Působnost starosty pana Ing. Miroslava Kopečného: 
a) Strategické plánování, územní plán, 
b) Investice a doprava, 
c) Rozpočet a finance, 
d) Správa majetku a energetika,  
e) Vnější vztahy, mezinárodní vztahy a muzejnictví, 
f) Zdravé město a místní Agenda 21 
g) Záležitosti místní části Mniší. 
 
Působnost 1. místostarosty pana Mgr. Lumíra Pospěcha  
a) Školství, kultura a sport, 
b) Bytové hospodářství, 
b) Marketing, cestovní ruch, 
c) Záležitosti místní části Vlčovice. 
 
Působnost 2. místostarosty pana Stanislava Šimíčka: 
a) Sociální věci a prevence kriminality, 
b) Životní prostředí, 
c) Komunální služby (včetně pracovní dopravní skupiny) 
d) Svazek obcí Novojičínska - odkanalizování. 
e) Místní záležitosti veřejného pořádku – Městská policie  
f) Záležitosti místní části Lubina.
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Tajemník MÚ: Ing. Miroslav Halatin 
řídí a kontroluje činnost všech odborů, oddělení městského úřadu. 
 
Rada města jednala podle plánu činnosti, řešila úkoly, které jí ukládá zákon o obcích, a další úkoly vyplývající 
z potřeb města. 
 
V roce 2018 se uskutečnilo celkem 17 schůzí Rady města Kopřivnice.  
 
Rada města spolupracovala s těmito výbory a komisemi: 

Výbory zastupitelstva města Předseda 
Finanční RSDr. Karel Kuboš 
Kontrolní Ing. Luděk Polášek  
Komise rady města Předseda 
Pro mezinárodní vztahy Mgr. Karel Kočiš 
Pro prevenci kriminality a protidrogovou prevenci Pavel Obrátil  
Pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21  
Pro architekturu a urbanismus Ing. Michal Karták 
Rada Kabelové televize Oldřich Rys  
Komise místních částí Předseda 
Vlčovice  Ing. Radim Hyvnar  
Lubina  Ing. Petr Filip 
Mniší  Václav Lichnovský 

 
 

Na Ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice (31.10.2018), vzešlém z komunálních voleb roku 
2018, byla zvolena 7členná rada města ve složení: 

 
Starosta města: Ing. Miroslav Kopečný 
 
Místostarostové: Bc. Adam Hanus 
 Stanislav Šimíček 
 Mgr. Dagmar Rysová 
  
Členové: doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D. 
 Mgr. Zdeněk Babinec 
 Ing. Pavel Janek 
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MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE 

Adresa: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 
 
IČ 00298077 
DIČ CZ00298077 
Datová schránka 42bb7zg 
 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Kopřivnice 
Číslo účtu: 1767241349/0800 
 
Telefon: 556 879 411 
Fax: 556 812 758 
Email: posta@koprivnice.cz 
Internetové stránky: www.koprivnice.cz 
 
Organizační uspořádání městského úřadu: 

• TAJEMNÍK 
• INTERNÍ AUDITOR 
• KRIZOVÝ KOORDINÁTOR 
• PRÁVNÍK 
• ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU 
• ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ 
• ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
• ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 
• ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE 
• ODBOR FINANCÍ 
• ODBOR ROZVOJE MĚSTA 
• ODBOR MAJETKU MĚSTA 
• ODDĚLENÍ INFORMATIKY 
• ODDĚLENÍ KONTROLY 
• ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ 
• ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY 
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KRIZOVÉ ŘÍZENÍ 

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Kopřivnice 

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Kopřivnice (dále jen bezpečnostní rada) byla zřízena starostou 
města jako poradní orgán pro přípravu na krizové situace v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém 
řízení a změně některých zákonů (krizový zákon). Pravidelné jednání bezpečnostní rady se uskutečňuje alespoň 
dvakrát v roce (22. června, 11. prosince). 

Složení bezpečnostní rady: 

Titul, jméno a příjmení Funkční zařazení Funkce 
v bezpečnostní radě 

Ing. Miroslav Kopečný starosta předseda 
Mgr. Lumír Pospěch místostarosta člen 
Bc.  Adam  Hanus místostarosta člen (od 31.10.) 
 Stanislav Šimíček místostarosta člen  
Ing. Miroslav Halatin tajemník MÚ Kopřivnice člen 
Mgr. Josef Solanský tajemník MÚ Kopřivnice člen (od 2.11.) 
mjr. Ing. Tomáš Melčák velitel JSDH Kopřivnice člen 
plk. Ing. Petr Adamus ředitel HZS MSK, ú. o. Nový Jičín člen  
npor. Bc. Ivan Pilát vedoucí Obvodního oddělení PČR Kopřivnice člen 
Bc. Dušan Bartošák pracoviště krizového řízení tajemník 

 

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností projednává a posuzuje: 

• přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení, 
• krizový plán obce s rozšířenou působností, 
• vnější havarijní plán, pokud je schvalován starostou obce s rozšířenou působností, 
• finanční zabezpečení připravenosti obce s rozšířenou působností na mimořádné události nebo krizové 

situace a jejich řešení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, 
• závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností, 
• stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému dislokovaných ve správním obvodu obce 

s rozšířenou působností, 
• způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním 

obvodu obce s rozšířenou působností, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení, 
• další dokumenty a záležitosti související s připraveností správního obvodu obce s rozšířenou působností na 

krizové situace a jejich řešení. 
 

Krizový štáb obce s rozšířenou působností Kopřivnice 

K řešení krizových situací zřizuje starosta města Kopřivnice, jako svůj pracovní orgán, Krizový štáb obce 
s rozšířenou působností Kopřivnice (dále jen krizový štáb).  
 
Krizový štáb obce s rozšířenou působností Kopřivnice svolává starosta v případě, že: 

• je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti orgánu krizového 
řízení, 

• je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu krizového řízení nebo pro jeho část, 
• jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací, 
• je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací, 
• jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení složek integrovaného záchranného 

systému, nebo 
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• je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není splněna některá z podmínek uvedených 
výše. 

Krizový štáb projednává možnost řešení krizové situace a navrhuje opatření starostovi obce s rozšířenou 
působností, a to zejména na základě podkladů členů bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností a stálé 
pracovní skupiny krizového štábu obce s rozšířenou působností. 
 
Složení krizového štábu: 

• členové Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Kopřivnice, 
• členové stálé pracovní skupiny krizového štábu. 

 
Členy stálé pracovní skupiny krizového štábu jsou: 

• tajemník krizového štábu (tajemník příslušné bezpečnostní rady), 
• pracovníci zařazeni do městského úřadu, 
• zástupci složek integrovaného záchranného systému a odborníci s ohledem na druh řešené mimořádné 

události nebo krizové situace. 
 
Stálá pracovní skupina se člení na tyto odborné skupiny: 

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

 
Předseda krizového štábu (starosta) rozhodne podle druhu krizové situace nebo mimořádné události o uvedení 
pracovní skupiny, nebo její části, do pohotovosti a o povolání výše uvedených osob. 
 
Stálá pracovní skupina při řešení krizové situace nebo při koordinaci záchranných a likvidačních prací jedná 
nepřetržitě a připravuje podklady pro jednání krizového štábu, jehož je součástí. 
 
Schéma organizace krizového řízení v obci s rozšířenou působností 

Vzájemné vazby v rámci krizového řízení v Moravskoslezském kraji vycházejí z právních předpisů České 
republiky a jsou ve zjednodušené formě uvedeny ve schématu.  
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Schéma je svisle rozděleno na časové období „Příprava na krizové situace“ (zelený podkladový sloupec) 
a časové období „Řešení krizové situace“ (modrý podkladový sloupec). Vodorovně je schéma rozděleno na 
jednotlivé úrovně územní působnosti, v nichž se nacházejí vybrané subjekty KŘ. Jedná se o úroveň kraj, ORP 
a obec. 
  
Primárně schéma zahrnuje pět druhů vazeb, které jsou různobarevně znázorněny a představují směr a formu 
vazby jednotlivých subjektů KŘ:  

• druh vazby „poskytování součinnosti a podkladů“ se uplatňuje v období přípravy na krizové situace 
a vyjadřuje povinnost příslušných subjektů podílet se na zpracování KP ORP, 

• druh vazby „ukládání úkolů a opatření“ odráží principy nadřízenosti a podřízenosti v období řešení 
krizové situace, 

• následující tři druhy vazeb se uplatňují v období přípravy na krizové situace a týkají se kontrol 
o „kontrola u orgánu KŘ“ vyjadřuje oprávnění příslušných subjektů kontrolovat dodržování 

krizového zákona u orgánů KŘ, 
o „součinnost při kontrole u orgánu KŘ“ vyjadřuje poskytnutí součinnosti příslušnému subjektu při 

kontrole dodržování krizového zákona u orgánů KŘ, 
o „kontrola u PO a PFO a územních správních úřadů“ vyjadřuje oprávnění příslušného orgánu 

KŘ, který uložil povinnost vyplývající z krizového plánu, kontrolovat dodržování krizového 
zákona u PO a PFO a územních správních úřadů. 
 

Subjekty KŘ dle jednotlivých územních úrovní jsou následující: 
• kraj - hejtman, bezpečnostní rada kraje, krizový štáb kraje, krajský úřad, HZS kraje, 
• ORP - starosta ORP, bezpečnostní rada ORP, krizový štáb ORP, obecní úřad ORP, 
• obec - starosta obce, (krizový štáb obce), obecní úřad, územní správní úřady, PO a PFO. 

 
Uvedené subjekty krizového řízení vykonávají svou činnost jak v období „Příprava na krizové situace“, tak 
v období „Řešení krizové situace“. Výjimku tvoří bezpečnostní rada kraje a bezpečnostní rada ORP, které svou 
činnost, jakožto poradní orgány zřizovatele, vykonávají v rámci přípravy na krizové situace a dále krizový štáb 
kraje a krizový štáb ORP, které svou činnost, jakožto pracovní orgány zřizovatele, vykonávají v rámci řešení 
krizové situace.  
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POŽÁRNÍ OCHRANA 

Město Kopřivnice v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
a nařízením Moravskoslezského kraje č. 6/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí 
území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje tyto jednotky: 
 

Jednotka Počet 
členů Velitel jednotky, kontakt 

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Kopřivnice 25 Ing. Tomáš Melčák 
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Lubina I. 16 Jaromír Prašivka 
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Lubina II. 16 Radek Váňa 
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Vlčovice 16 Vlastimil Mrkva 
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Mniší 23 Svatopluk Holub 

Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zejména: 

• zřizuje jednotku dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních 
pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém 
územním obvodu, 

• udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů, 
• zabezpečuje odbornou přípravu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, 
• zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů a požární ochrany, 
• zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči o zaměstnance zařazené 

v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, členy jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů obce 
nebo podniků, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce, 

• poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který se ve své pracovní 
době zúčastní zásahu při požáru nebo jiných záchranných prací při živelních pohromách nebo jiných 
mimořádných událostech nebo nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy, 

• zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce preventivní zdravotní prohlídky, 
• zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, zejména pro 

potřeby svého územního obvodu, 
• zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany, 
• zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost, 
• umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce podle nařízení kraje 

a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek, 
• organizuje preventivně výchovnou činnost, 
• obecně závaznou vyhláškou: 

o vydává požární řád obce - vydán jako obecně závazná vyhláška města č. 2/2002, 
o stanoví podmínky pro zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob - 

stanoveny v obecně závazné vyhlášce města č. 1/2005. 

Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů Kopřivnice 

Během roku 2018 vyjížděla jednotka celkem k 205 zásahům. Dalších 45 událostí spadalo do kategorie ostatní 
činnost (neakutní zásahy, bez nebezpečí z prodlení). V roce 2018 tvořily požáry pouhých 13 % z celkového počtu 
zásahů (v absolutních počtech to bylo 27 událostí) a z hlediska trendu posledních 5 let mají klesající tendenci. 
Největší požár, u kterého zasahovala jednotka v roce 2018, se Kopřivnici vyhnul. Hasiči k němu vyjížděli 7. února 
do Bordovic, kde hořela průmyslová hala. I přes nepříznivé klimatické podmínky, kdy příjezd k místu události po 
úzké komunikaci navíc komplikovala uježděná vrstva sněhu, se hasičům podařilo zabránit v rozšíření požáru na 
přilehlé objekty. I tak byla ale škoda vyčíslena na cca 4 mil. Kč. Dalším ohněm byl požár udírny poblíž rodinného 
domu na Prchalově. Dále jednotka vyjížděla k požárům dopravních prostředků, kontejnerů, potravin na plotně 
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a dalším mnoha událostem v této kategorii. Je třeba říci, že díky včasnému zpozorování a nahlášení na tísňovou 
linku se většinu událostí podaří zlikvidovat ještě v jejich zárodku. 
V kategorii zásahů „dopravní nehody“ stojí za zmínku dopravní nehoda automobilu, která se stala 21. září 
v brzkých ranních hodinách, kdy na příjezdu do Kopřivnice ze směru od Nového Jičína došlo k dopravní nehodě 
osobního vozidla, které sjelo mimo komunikaci, porazilo ocelové zábradlí na betonovém propustku a zůstalo ležet 
na boku opřeno o stromy. K vyproštění zraněného řidiče museli hasiči použít hydraulické vyprošťovací zařízení 
a poté byl řidič předán do péče zdravotnické záchranné služby. Dále nehoda motorkářky a osobního vozidla 
v Lubině, načež v té samé obci hasiči také zasahovali u nehody osobního vozidla, které skončilo na střeše. 
Poněkud kuriózní, pro řidiče naštěstí bez újmy, byl nekontrolovaný pohyb osobního vozidla po mokré louce 
2. října v místní části Mniší. To asi po dvou stech metrech divoké jízdy skončilo v hluboké rokli. Řidiči se podařilo 
vozidlo včas opustit. Při nehodě motocyklu 6. října, opět v Mniší, zasahovala i letecká záchranná služba, která 
transportovala zraněného motorkáře na trauma centrum do fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě. Ještě 
tragičtější však byla srážka osobního automobilu s chodcem 11. prosince na ulici Kpt. Jaroše v Kopřivnici, kde 
bohužel chodec utrpěl zranění neslučitelná se životem. Celkem vyjížděli hasiči k 23 dopravním nehodám. 
V posledních letech vyjíždějí hasiči stále častěji k zásahům (statisticky jsou všechny takové události zatříděny do 
kategorie technická pomoc), které mají nějakou spojitost s počasím. Nejvíce starostí přidělává občanů, vítr 
a voda. Hasiči nejčastěji vyjíždějí k likvidaci popadaných nebo nalomených stromů nebo odčerpávání vody ze 
zatopených prostor. V těchto případech mohou účinně pomoci (a jsou i povolávány) jednotky v místních částech 
(Lubina I, II, Vlčovice a Mniší), které město v uplynulých letech vybavilo novými vozidly, v jejichž vezené výbavě 
je již potřebná technika pro zvládání takových zásahů.  

Mezi technické pomoci, kromě výše uvedených zásahů, patří nejčastěji otevírání bytů, kde hrozí nějaké 
nebezpečí z prodlení, ať už se jedná o osobu se zdravotními komplikacemi, zabouchnuté dítě, nebo zapnutý 
spotřebič. K těmto událostem vyjíždí automaticky rovněž Policie ČR. Častá je rovněž asistence záchranné službě 
při transportu pacienta. Připomeňme, že pokud je vyslána osádka RZP, tak jezdí pouze ve složení sestra a řidič 
a mnoho bytových domů v našem městě nemá žádný, nebo pouze malý výtah a transport ležícího pacienta je 
možný pouze po schodišti. 

Úniky nebezpečných látek byly v roce 2018 zastoupeny výhradně únikem ropných produktů z vozidel, ovšem 
jeden ze zásahů byl svým scénářem odlišný od ostatních. Dne 12. dubna byly všechny jednotky z prvního stupně 
poplachu původně vyslány k požáru ve výškové budově bývalé ubytovny na ulici Záhumenní. Průzkumem bylo 
postupně zjištěno, že vývin kouře není zapříčiněn požárem, ale došlo k úniku vysoce dráždivé plynné směsi 
určené k deratizaci. Jinak jsou hasiči v rámci své předurčenosti připraveni na zásahy s únikem chemikálií. 
Nebezpečí představují látky dopravované v silniční nebo železniční dopravě, nebo taky plavecký bazén, zimní 
stadión s velkým množstvím amoniaku (řádově několik tun) používaného jako chladivo. 

Kategorie záchrana osob a zvířat je zastoupena hlavně vyprošťováním osob z výtahů, ale několik zásahů v roce 
tvoří i záchrana nějakého tvora z říše zvířat. V roce 2018 byla ale výjimkou jedna událost, a to k záchraně osoby, 
na kterou samovolně sjel pořezaný strom. Po příjezdu hasičů a zdravotnické záchranné služby byl pracovník již 
vyproštěn z pod stromu. Hasiči spolupracovali se zdravotníky a lékařem při ošetřování a následně vzhledem 
k povaze zranění zajistili šetrný transport do sanitky. 

Několikrát během roku zajišťovala jednotka nad rámec běžného výkonu služby pohotovost s automobilovým 
žebříkem jako náhrada za v tu dobu nedostupnou výškovou techniku ze stanice HZS v Novém Jičíně. V těchto 
případech je technika obsazována zvláštní dvoučlennou posádkou, aby zůstal zachován základní výjezd družstva 
v počtu 1+3.  
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Počet zásahů v roce 2018: 205 

Rozdělení podle druhu událostí: 
požár:      27 
technická pomoc:  128 
dopravní nehoda:    23 
únik nebezpečných látek:     7 
záchrana osob a zvířat:      9 
planý poplach:     11 
 
Porovnání počtu a skladby událostí v letech 2013–2018 
2013: celkem událostí:  197 
2014: celkem událostí:  231 
2015: celkem událostí:  205 
2016: celkem událostí:  236 
2017: celkem událostí:  223 
2017: celkem událostí:  205 
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Výcvik 

Odborná příprava jednotky, kromě povinných témat daných každoročně Generálním ředitelstvím Hasičského 
záchranného sboru, zahrnuje rovněž další oblasti, které jsou do konceptu vzdělávání včleněny vzhledem 
k charakteru hasebního obvodu. Dne 12. března proběhl výcvik záchrany osob ze zamrzlé vodní hladiny, 
10. května byl na autovrakovišti v Ženklavě zorganizován výcvik vyprošťování zraněných osob z havarovaných 
vozidel a 24. listopadu proběhla na stanici HZS Moravskoslezského kraje v Novém Jičíně odborná příprava se 
zaměřením na zásah s výskytem nebezpečných látek. Novinkou byly zdokonalovací jízdy strojníků v ostravském 
výcvikovém centru Libros. Zástupci jednotky jezdí pravidelně také na instrukčně metodické zaměstnání do Mladé 
Boleslavi, kde přímo v automobilce Škoda probíhá odborná prezentace a výcvik se zaměřením na nejnovější 
konstrukční systémy uplatňované při výrobě osobních vozidel. 

Významné akce a prezentace na veřejnosti 

Každoročně jednotka v rámci preventivně-výchovných akcí navštěvuje zejména mateřské školky. V roce 2018 
proběhl v rámci dne dětí rovněž den s integrovaným záchranným systémem. Tyto akce spolupořádáme již od 
roku 2007. Od té doby proběhly v nepravidelných intervalech již 4x. Dveře hasičské zbrojnice jsou otevřeny 
exkurzím z různých školských zařízení. Hasiči jsou vždy ochotni prezentovat svou práci a děti se mohou na 
techniku podívat z blízka nebo si ji přímo osahat.  
 

Činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů Mniší 

Výkon služby jednotky zařazené do kategorie JPO V zajišťuje celkem 23 hasičů. Z tohoto počtu mají 4 členové 
odbornou způsobilost na funkci velitel družstva a 11 na funkci strojník. V roce 2018 jednotka vyjela k čtyřem 
událostem, a to: 1x odčerpání vody, 1x likvidace obtížného hmyzu, 2x padající stromy. Členové jednotky se 
účastní i závodů v požárním sportu, který je nedílnou součástí odborné přípravy členů jednotek sborů 
dobrovolných hasičů.  

Požární sport  

Družstvo mužů doplněné o dorostence v roce 2018 v okresním kole požárního sportu sborů dobrovolných hasičů 
obsadilo druhé místo a v 8. ročníku Novojičínské ligy v požárním útoku místo deváté. Z pohárových soutěží mimo 
ligu byli muži druzí na Dolní Bečvě a třetí na Hukvaldech. Družstvo mužů v kategorii veteránů nad 35 let obsadilo 
4. místo v 3. ročníku Novojičínské ligy v požárním útoku mužů nad 35 let. 

Činnost mladých hasičů  

V kolektivech mladých hasičů našeho sboru v roce 2018 soutěžilo 24 dětí, z toho bylo jedno dítě z SDH Vlčovice.  
Družstva mladších a starších žáků byla zapojena do celostátní hry Plamen, ligy Floriánek Cup 2018 
a postupových pohárových soutěží. Dále se mladí hasiči zapojili např. do výtvarné a literární soutěže „Požární 
ochrana očima dětí“ či plnění odznaků odbornosti.  
V zimním období se žáci připravovali na novu sezonu v sále místního kulturního domu a na atletické dráze ZŠ 
nadpor. Loma v Příboře. 
V rámci hry Plamen se mladší žáci zúčastnili jarní části okresního kola, které se konalo tradičně v Lubojatech. 
Družstvo mladších žáků do jarního boje vstupovalo s vítězstvím z podzimu, když vyhrálo ZPV i štafetu 4 x 60 m. 
V jarní části dosáhli v jednotlivých disciplínách na jedno vítězství a tři druhá místa, což stačilo na celkové druhé 
místo.  
V sobotu 5. května se ve Veřovicích konala pohárová soutěž ORM Nový Jičín. Náš sbor reprezentovalo pouze 
družstvo mladších žáků. V konkurenci šesti družstev žáci nenašli přemožitele a vyhráli jak celkově, tak 
i v jednotlivých disciplínách. Tímto skvělým výsledkem si vybojovali postup do Krajského poháru, který se 
uskutečnil 1. září 2018 v Holčovicích (okres Bruntál). Mladší žáci prokázali výbornou připravenost a v konkurenci 
17 nejlepších týmů z celého MSK zvítězili jak celkově, tak i v jednotlivých disciplínách. Tento skvělý výsledek byl 
letošním nejvýraznějším sportovním úspěchem našeho sboru. 
Naše družstvo mladších i starších žáků se v letošním roce opět zapojilo do ligy Floriánek Cup 2018. Liga se 
skládala z celkem osmi kol. Celkem se do ní zapojilo 25 družstev, z toho 12 družstev mladších žáků 
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a 13 družstev žáků starších. Soutěžilo se především v požárním útoku, štafetě požárních dvojic, štafetě 4 x 60 m 
s překážkami a závodu požárnické všestrannosti. Letošní ročník byl velmi vyrovnaný. V kategorii mladších žáků 
např. rozhodlo o vítězi až poslední kolo. 
Naši mladší žáci v letošním ročníku pokaždé vystoupali na stupně vítězů, přičemž 3x zvítězili, 4x byli druzí 
a jednou třetí. V konečném pořadí jim tak patřilo skvělé 2. místo se ztrátou pouze jednoho bodu na vítěze. Starší 
žáci se letos potýkali s personálními problémy, kdy několikrát chybějícího člena musel nahradit někdo z mladších 
žáků. I přes tyto problémy nakonec obsadili 6. místo, přičemž čtyřikrát se umístili do pátého místo – jednou 
i zvítězili a jednou byli třetí. 
V rámci Floriánku se letos také konaly tři soutěže v běhu na 60 m s překážkami jednotlivců. První soutěž byla ve 
Fulneku a naši zástupci se umístili takto: 

• v mladších žácích Šimon Holub všechny závody vyhrál; Matěj Babinec byl jednou druhý a třetí; Dominik 
Kahánek byl jednou třetí a dvakrát čtvrtý; Bartoloměj Filip obsadil šesté, osmé a jedenácté místo. 

• v mladších žačkách byla Anna Pustková třetí, pátá a sedmá; Agáta Holubová dvakrát pátá a jednou 
šestá; Natálie Sokolová dvakrát osmá a jednou sedmá; Markéta Rečková devátá, desátá a jedenáctá; 
Stella Roberts jednou vyhrála a jednou byla čtvrtá. 

• ve starších žácích Lukáš Staněk všechny závody vyhrál; Michal Harabiš byl pátý a šestý. 
• ve starších žačkách Nela Zahradníková jednou vyhrála, byla druhá a desátá; Adéla Sokolová byla čtvrtá, 

pátá a desátá; Tereza Pustková obsadila dvakrát šesté místo. 
Se závodní sezonou se starší i mladší žáci rozloučili zábavným odpolednem s přenocováním na hasičárně. 

Kulturně společenská činnost  

Jako již tradičně i tato činnost sboru byla velmi bohatá.  
V sobotu 6. ledna náš sbor uspořádal pro své členy již tradiční zimní výšlap na horu Smrk. 
V sobotu 10. února náš sbor pořádal maškarní ples, jehož součástí byla soutěž o nejlepší masky. Celý večer pak 
všechny k tanci a poslechu doprovázela hudební skupina METEOR. 
V sobotu 28. dubna jsme se sešli u naší hasičárny, abychom postavili májku, večer pak pokračoval posezením 
u ohně a opékáním špekáčků.  
V neděli 6. května oslavil náš sbor společně s bratry z Vlčovic svátek sv. Floriána, patrona hasičů.  
V sobotu 26. května jsme skáceli májku a oslavili Den matek. 
V sobotu 23. června v odpoledních hodinách náš sbor společně s fa KOVOK uspořádal 7. ročník hasičské 
soutěže KOVOK CUP v požárním útoku mužů, žen a mužů nad 35 let zařazené do Novojičínské ligy v požárním 
útoku. 
V létě náš sbor uspořádal čtyřdenní turistický zájezd pro své členy do Jizerských hor.  
V září jsme také uspořádali za finanční podpory města Kopřivnice a místních firem: KOVOK a Potraviny 
Kahánková dětskou pohárovou soutěž, zařazenou do Novojičínské ligy Floriánek Cup a pohárovou soutěž 
dorostu v běhu na 100 m překážek. Soutěže se zúčastnilo celkem 29 družstev mladých hasičů a 25 jednotlivců 
dorostenců a dorostenek.  
A jako již tradičně jsme 15. prosince společně s Osvětovou besedou Mniší, Mateřskou školou Mniší a Základní 
školou Mniší uspořádali Vánoční koncert s živým betlémem.  
Jako závěrečnou akci roku jsme 27. prosince uspořádali již tradiční „hasičský výšlap po okolí“, letos to bylo po 
cyklostezce do Lubiny, poté na Hukvaldy a zpět do Mniší přes Hukvaldskou oboru. 
 

Činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů Lubina I - Drnholec 

Zásahová jednotka 

Zásahová jednotka SDH Lubina I v roce 2018 vyjížděla na pokyn operačního důstojníka celkem k 20 událostem: 
V neděli 3. června jsme vyjížděli k čerpání vody ze sklepa rodinného domu, 
V úterý 16. října jsme vyjeli k zahoření pouliční lampy na parkovišti u ZŠ Lubina, a ještě tentýž den ve večerních 
hodinách jsme byli povoláni na likvidaci spadlého stromu ve Větřkovicích, 
17x jsme během roku také vyjeli na pomoc občanům Lubiny při likvidaci bodavého hmyzu. 
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Požární sport 

V roce 2018 se naše družstvo mužů zapojilo do jedné okrskové a tří pohárových soutěží. Na okrskové soutěži 
jsme obsadili celkové 3. místo a v soutěži O pohár rady města Kopřivnice jsme obsadili 5. místo. Na pohárové 
soutěži v Ženklavě jsme byli na 2. místě a na soutěži v Rybím jsme skončili také na 2. místě. 
TFA TEAM Drnholec nad Lubinou ve složení Radek Šmigura ml, Markéta Bortlová, Michal Plandor a Lukáš 
Petrželka absolvoval během roku 2018 celkem 11 závodů v disciplíně TFA. 
V sobotu 17. března náš sbor uspořádal na parkovišti pod přehradou ve Větřkovicích hasičskou soutěž TFA – 
Drnholecký železný hasič. 
 

Kulturně společenská činnost 

V sobotu 10. února jsme uspořádali tradiční hasičský ples. 
V pátek 9. března jsme pro naše členky připravili malé pohoštění u příležitosti poděkování mužů ženám. 
V sobotu 28. dubna jsme se zúčastnili hasičské pouti na Hostýně. 
V pátek 11. května jsme společně se sousedním sborem SDH Větřkovice uspořádali oslavy svatého Floriána. 
V sobotu 26. května proběhlo před hasičskou zbrojnicí tradiční škvaření vaječiny. 
V pátek 1. června v rámci oslav Dne dětí proběhla před Městským úřadem v Kopřivnici komentovaná ukázka 
závodu TFA. 
V sobotu 27. října jsme se pořadatelsky podíleli na oslavách 100 let výročí založení Československa, které 
probíhaly v Katolickém domě v Lubině. 
 

Činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů Vlčovice 

Zásahová jednotka 

Sbor SDH Vlčovice disponuje zásahovou jednotkou čítající 16 členů, z tohoto počtu je 15 mužů a 1 žena. V roce 
2018 zasahovala jednotka celkem 7x.  
V sobotu 24. února v odpoledních hodinách se vyjíždělo k požáru sazí na č. p. 65. 
V neděli 3. června jednotka vyjížděla po silném dešti k odstranění nebezpečných stavů u č. p. 125. 
V neděli 8. července jednotka vyjela k požáru vozidla u č. p. 53. 
Ve středu 8. srpna byla jednotka povolána do průmyslové zóny k vyproštění čápa, který se rozhodl přistát 
v oploceném prostoru telekomunikačního zařízení, odkud již nebyl schopen z důvodu stísněného prostoru sám 
vzlétnout. 
V pátek 17. srpna jednotka úspěšně zlikvidovala nebezpečný hmyz na č. p. 154. 
V úterý 4. září jednotka opět vyjížděla tentokrát k údajnému požáru kontejneru ve společnosti DURA automotive. 
Po příjezdu na místo události bylo ohledáním místa zjištěno, že se jednalo o planý poplach. 
V sobotu 24. listopadu byl vyhlášen poplach s výjezdem k údajnému požáru ve firmě Roechling. Opět se jednalo 
o planý poplach. 
Ve středu 21. března proběhlo na hasičské zbrojnici v Kopřivnici školení řidičů.  
V pátek 23. března proběhlo školení pilařů na hasičském útvaru v Novém Jičíně. 
V sobotu 24. listopadu proběhlo školení na informační systém PORT.ALL, který slouží k evidenci členů, techniky 
a věcných prostředků jednotek SSH. Členové naší jednotky se také účastnili školení řidičů, strojníků a velitelů. 
Část členů zásahové jednotky také reprezentuje náš sbor v požárním sportu. 

Požární sport 

Náš sbor má družstvo jak mužů, tak mužů veteránů nad 35 let. V kategorii mužů jsme se zúčastnili 4 soutěží. 
V kategorii mužů veteránů, jsme se přihlásili do Moravskoslezské ligy a Valašské hasičské ligy. Valašská liga se 
jezdila, pokud to bylo možné ve dvou družstvech A a B. Družstvo A Valašskou ligu vyhrálo a družstvo B obsadilo 
celkově 3. místo. V Moravskoslezské lize družstvo veteránu obsadilo 6. místo. Muži veteráni nastoupili celkem ve 
34 závodech z toho 16x zvítězili, 7x skončili druzí a 3x třetí. 

Spolková činnost 

V pátek 5. ledna pořádal náš sbor 2. Hasičský ples.  
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V sobotu 28. dubna jelo několik našich členů na sv. Hostýn u příležitosti hasičské poutě. 
V neděli 6. května proběhly oslavy sv. Floriána. Pořádání těchto oslav připadlo tento rok našemu sboru a u této 
příležitosti jsme si nechali také pokřtít náš nový hasičský automobil.  
V prostoru hasičské zbrojnice se uskutečnilo stavění a kácení „Májky“. 
V sobotu 1. prosince jsme pro děti uspořádali Mikulášskou nadílku.  

Činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů Lubina II 

V letošním roce jsme se dočkali dlouho plánované rekonstrukce hasičské zbrojnice.  
Zahájení rekonstrukce proběhlo v půlce měsíce srpna. 
Při rekonstrukci bylo počítáno pouze s výměnou krovů, střešní krytiny, vybudováním nové zasedací místnosti 
s kuchyňským koutem v prvním patře, vybudováním schodiště a rampy do prvního patra a s vybudováním 
sprchového koutu v přízemí budovy. V průběhu rekonstrukce byla do projektu dodatečně zahrnuta výměna oken 
v přízemí a ve věži, výměna garážových vrat, v přízemí budovy výměna elektroinstalace a osvětlení, výměna 
podlahové krytiny, nový kuchyňský kout, nové sociální zařízení, vymalování, položení nové dlažby před bočním 
vchodem a ve věži byla vybudována sklopná podlážka v úrovni prvního patra z důvodu bezpečnosti.  
Hasičskou zbrojnici jsme převzali do užívání 21. listopadu. Do konce roku byla ještě provedena pokládka nové 
podlahy v garáži a nainstalovaná siréna na střechu věže. Celkové náklady na rekonstrukci se vyšplhaly 
z původních 3 milionů 200 tisíc korun na 5 milionů. 
V srpnu letošního roku se také rozrostla technika jednotky, kdy byl zakoupen přívěsný vozík značky Agados. 
Vozík bude využíván pro činnost jednotky a soutěžního družstva. 
Od JSDH Kopřivnice jsme převodem obdrželi 3 ks zásahových přileb a 3 ks svítilen.  
V letošním roce nebyla jednotka povolána k žádnému zásahu prostřednictvím operačního střediska. Jednou 
vyjela na žádost občana, kdy prováděla předem ohlášenou činnost, a to protlačování kanalizace. Jednotka byla 
také požádána o pomoc při organizaci Větřkovického triatlonu konaného 26. srpna. Členové jednotky prováděli 
dozor na raftu při plavání účastníku ve vodě. 

Požární sport 

Celkem se muži zúčastnili 16 soutěží. Již po osmé za sebou se zapsali do Novojičínské ligy Hasičské vzájemné 
pojišťovny, která obsahovala 9 ligových soutěží. V konečných výsledcích Novojičínské ligy obsadili 12. pozici se 
34 body.  
Muži také přijali pozvání na soutěže od družebního sboru Háj u Turčianských Teplic, kde se v květnu zúčastnili 
noční soutěže. Na okrskové soutěži jsme obsadili čtvrtou pozici. Následně po okrskové soutěži se konala soutěž 
O pohár rady města, kde jsme skončili druzí. 
Muži zaznamenali nejrychleji sestřelený terč na soutěži v Jakubčovicích nad Odrou (16,11 sekund). 
I letos jsme měli zastoupení v soutěžích TFA. Radek Váňa se zúčastnil soutěže TFA Větřkovická přehrada. Zde 
se umístil na 10. místě z celkových 13 soutěžících. Další soutěž, které se zúčastnil, bylo TFA Metylovice. Na této 
soutěži se Radek Váňa umístil na 7. místě z 69 závodníků. 

Činnost mládeže SDH 

Na začátku roku 2018 měl kolektiv MH celkem 24 členů. Cvičilo 11 žáků v kategorii mladších včetně přípravky, 10 
starších a zbytek v kategorii dorostu.  
V zimních měsících žáci trénovali v tělocvičně u ZŠ a jejich příprava byla zakončena soutěží „Lubinská 
minihalovka“.  
Družstva absolvovala celkem osm kol Floriánek Cupu. Celkově skončili starší na devátém místě. Mladší se 
umístili na posledním místě.   
Na Okresním kole žáků vybojovalo starší družstvo celkově třetí příčku, mladší příčku dvanáctou. Ve starších 
dorostencích obsadil Tadeáš K. 3. místo. Ve středních dorostencích vybojoval Adam Ž. 5. místo, Dana H. 4. 
místo, Nikola P. 1. místo a v mladších dorostenkách skončila Nela P. 1. Nikola a Nela si svým vítězstvím 
vybojovaly postup na Krajské kolo, kde obsadila Nikola 4. místo ve své kategorii a Nela 5. místo ve své. 
V podzimní části hry Plamen vybojovali starší žáci celkové 10. místo, mladší 9. Mezi dorostenci nastoupili ve 
starším dorostu Tadeáš K., který doběhl čtvrtý, Adam Ž. skončil sedmý a Nikola P. v děvčatech vyhrála. Ve 
středních dívkách doběhla Dana H. třetí a Nela P. hned za ní. Poprvé si branný závod zkusil Kryštof K. a odnesl 
si 6. místo ve středních dorostencích.   
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STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ, 
PŘÍPRAVA A REALIZACE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ 

Strategický plán rozvoje města 

Strategický plán rozvoje města patří společně s územním plánem města mezi základní rozvojové dokumenty, na 
základě kterých jsou připravovány projekty a aktivity směřující ke zlepšení kvality života obyvatel ve městě.  
 
Strategický plán je realizován prostřednictvím plnění aktivit plánovaných v akčním plánu. Akční plán pro období 
let 2018-2019 byl schválen zastupitelstvem města v březnu 2018. S vyhodnocením jeho plnění za rok 2018 byli 
zastupitelé města seznámeni v březnu 2019. Všechny zmíněné dokumenty jsou zveřejněny na webu města. 

Příprava a realizace projektů 

Příprava a realizace projektů probíhala v souladu se zastupitelstvem města schváleným Akčním plánem rozvoje 
města Kopřivnice pro období 2017-2018.  
 
Příprava a realizace projektů probíhala v souladu se zastupitelstvem města schváleným Akčním plánem rozvoje 
města Kopřivnice pro období 2018-2019.  
 
Město se snaží k financování projektů využívat i externích dotačních zdrojů. V roce 2018 město podalo dalších 
10 žádostí do operačních programů pro programové období EU 2014-2020 a také do národních programů. 
Zároveň pokračovala administrace u projektů, které byly dotačně podpořeny v předchozích letech. Všechny nové 
projekty, na něž město požádalo o dotaci, byly připraveny v souladu se schváleným strategickým plánem rozvoje 
města. 
  
Přehled podaných žádosti o dotace na realizaci investičních i neinvestičních projektů v roce 2018: 
 

Projekt Celkové náklady/dotace 
(v tis. Kč) Aktuální stav 

Chodníkové těleso podél komunikace II/482 na ul. 
Obránců míru v Kopřivnici 1 427 / 950 Schváleno, dokončeno 

Zvýšení bezpečnosti pro chodce - místo pro 
přecházení na silnici I/58 544 / 508 Schváleno, dokončeno 

Společná stezka pro chodce a cyklisty Dolní Roličky 1 634 / 1 450 Schváleno, dokončeno 
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší 155 350 / 79 653 Schváleno, v realizaci 
Regenerace parků Pionýrská - Sadová v Kopřivnici 2 776 / 1 187 V procesu hodnocení 
Pořízení vybavení pro JSDH Kopřivnice 753 / 709 Neschváleno 
Podpora aktivit ke zdravé a udržitelné Kopřivnici  355 / 177 Schváleno, dokončeno 
Třídím dobře, třídím rád!  120 / 72 Schváleno, dokončeno 
Projektová příprava dílčího úseku cyklostezky 
Vlčovice – Lichnov 429 / 300 Schváleno, v realizaci 

Topím dobře a úsporně?  179 / 107 Schváleno, v realizaci 
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Další dříve dotačně podpořené projekty, jejich realizace probíhala v roce 2018: 
 

Projekt 
Celkové 

náklady/dotace 
(v tis. Kč) 

Aktuální stav 

Regenerace parků Pionýrská – Sadová v Kopřivnici 3 000 / 897 Staženo, připravuje se 
upravená žádost 

Energetická opatření – MŠ Ignáce Šustaly 10 462 / 2 714 Neschváleno, podaná 
opakovaná žádost 

Příprava dílčích koncepcí navazujících na Strategický 
plán rozvoje města a zvyšování kvalifikace 
zaměstnanců MÚ 

2 616 / 2 485 Dokončeno v r. 2018 

Rozšíření varovného a informačního 
protipovodňového systému města Kopřivnice 3 288 / 2 300 Dokončeno v r. 2018 

Územní studie krajiny správního obvodu Kopřivnice 944 / 849 Dokončeno v r. 2018 
Energetické úspory v bytovém domě na ul. Česká 
v Kopřivnici 22 112 / 8 128 Dokončeno v r. 2018 

Rekonstrukce mostu M6 - Lubina 3 748 / 3 373 Dokončeno v r. 2018 
Obnova vozového parku MÚ – nákup vozidla s CNG 
pohonem 305 / 50 Dokončeno v r. 2018 

Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici 11 214 / 3 156 Dokončeno v r. 2019 
Komunitní centrum Kopřivnice 34 310 / 18 000 Dokončeno v r. 2019 
Územní plán Kopřivnice 908 / 773 Bude dokončeno v r. 2019 
Rekonstrukce mostu M1 - Lubina 1 919 / 1 727 Bude dokončeno v r. 2019 
Plán udržitelné městské mobility 1 150/ 917 Bude dokončeno v r. 2019 
Koncepce statické dopravy 486 / 389 Bude dokončeno v r. 2019 
5.1a Energetická opatření – MŠ Ignáce Šustaly 10 214 / 3 156 Bude realizováno v r. 2019 
5.1b Energetická opatření – MŠ Ignáce Šustaly 627 / 412 Bude realizováno v r. 2019 

 
Kromě uvedených dotačních projektů byly realizovány další významné investiční akce, jako například 
rekonstrukce zázemí sportovního areálu Vlčovice, rekonstrukce Ringhofferovy vily v sadu dr. E. Beneše, 
výstavba nového parkoviště na sídlišti Sever, nové chodníky podél ulice Štramberské a Hřbitovní a další 
investiční akce. Pokračovala také projektová příprava rekonstrukce centra města dle architektonického návrhu 
architektonického studia Kamil Mrva Architects, s. r. o., která bude zahájena v roce 2019. Rovněž byla zahájena 
projektová příprava úpravy veřejných ploch u nového muzea nákladních automobilů Tatra, které bude v části 
bývalého areálu společnosti realizovat Moravskoslezský kraj. 
  
Informací o projektech jsou zveřejňovány na internetových stránkách města www.koprivnice.cz v sekci 
RADNICE/PROJEKTY.  
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PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 

Město Kopřivnice je řádným členem asociace Národní sítě Zdravých měst ČR (dále NSZM ČR) již od roku 2004. 
Tato asociace sdružuje a poskytuje metodickou podporu tzv. Zdravým městům, která pracují na zvyšování své 
kvality pomocí metody místní Agenda 21. 
 
Projekt Zdravé město (dále PZM) je projektem komunitním, což znamená, že se na jeho realizaci podílí nejen 
městská samospráva, ale také partneři z řad neziskového i soukromého sektoru a především veřejnost. Cílem 
obou (PZM i MA21) je zvyšování kvality života obyvatel souběžně se zapojováním veřejnosti do procesu rozvoje 
města. 
 
Spokojenost s kvalitou života ve městě zjišťuje Kopřivnice u svých obyvatel pravidelnými sociologickými 
průzkumy, které jsou realizovány každé dva roky. V rámci tohoto průzkumu je respondentům rovněž položena 
otázka Jak jste spokojen(a) s Vaší obcí jako místem, kde žijete a pracujete? V průzkumu, který se uskutečnil 
v roce 2018, celkem 90,1 % respondentů odpovědělo, že je velmi a spíše spokojeno. To odpovídá průměrným 
výsledkům z předchozích let a město Kopřivnice si udržuje nadstandardně vysokou míru spokojenosti i ve 
srovnání s ostatními městy.  
 
Města realizující místní Agendu 21 musí (stejně jako u jiných metod zvyšování kvality) plnit předepsaná kritéria 
pro jednotlivé kategorie vyjadřující kvalitu veřejné správy a míru zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů ve 
městě. Na podzim roku 2018 se městu podařilo podvanácté obhájit kategorii B v rámci sady povinných 
celonárodních kritérií MA 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj ČR.  
 
Veřejná projednání 
Mezi tradiční aktivity oblasti zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů patří veřejná projednání (dále VP) 
projektů a záměrů města, která umožňují občanům města Kopřivnice podílet se na budoucím vývoji města. 
V roce 2018 se uskutečnilo tradiční jarní Fórum Zdravého města, kterému předcházelo Fórum mladých, proběhla 
také setkání vedení města s obyvateli místních částí. 

V červenci 2018 proběhla akce Vraťme děti do parku, v rámci které se obyvatelé čtyř vybraných lokalit mohli 
zapojit do výběru herních prvků pro děti do 6 let, které byly následně v těchto lokalitách instalovány. 

V průběhu roku se prostřednictvím pracovních jednání, kulatých stolů, anket či připomínkování měli obyvatelé 
města možnost zapojit se do přípravy III. Komunitního plánu sociálních služeb, nového Územního plánu 
Kopřivnice, tvorby Územní studie krajiny správního obvodu OPR Kopřivnice či Místního akčního plánu rozvoje 
vzdělávání. 

 
Mezinárodní kampaně a osvětové akce 
Podobně jako v předchozích létech se město zapojilo do mezinárodních osvětových kampaní, např. Den Země, 
Den bez úrazů, Evropský týden mobility a Evropský den bez aut, Férová snídaně a Dny Zdraví. V rámci těchto 
kampaní byly realizovány dílčí akce pro veřejnost všech věkových kategorií.  

V roce 2018 se Kopřivnice opětovně zapojila do akce Kola pro Afriku a zorganizovala sbírku jízdních kol, která 
byla následně NNO převezena do Gambie. Do akce se samostatnou sbírkou zapojila rovněž firma Brose CZ, 
s. r. o. Ve spolupráci s touto společností byl zajištěn společný odvoz kol z Kopřivnice. V návaznosti na tyto 
aktivity vzniklo ve městě stálé sběrné místo pro tento projekt, a to v areálu sběrného dvoru na ulici Panské, který 
spravuje společnost Slumeko, s. r. o. 

Zaměstnanci úřadu se zapojovali do finančních sbírek, například v rámci projektu Den pro Světlušku nebo na 
podporu projektu Skutečný dárek organizace Člověk v tísni.  

Po dobu celého roku byla realizována průběžná osvětová kampaň s názvem Klima se mění, změň se i Ty. 
V rámci této kampaně vycházely v Kopřivnických novinách tematické články, uskutečnila se diskuze 
s odborníkem na udržitelný rozvoj dr. Viktorem Třebickým v Kabelové televizi Kopřivnice, byl připraven tištěný 
informační materiál pro obyvatele města, proběhla tematická výstava a byly realizovány přednášky v Kopřivnici 
i místních částech. Hlavním tématem této kampaně byla informace o probíhajících klimatických změnách, jejich 
dopadech na život a možnosti jednotlivců, jak tyto dopady zmírnit a snížit dopad svých aktivit na životní prostředí. 
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Podpora aktivit v oblasti udržitelného rozvoje 
V rozpočtu města pro rok 2018 bylo vyčleněno 30 tis. Kč na podporu individuálních žádostí o podporu aktivit 
v oblasti udržitelného rozvoje. Podpořeny byly tyto akce: 
 
Příjemce Junák - český skaut, středisko Kopřivnice, z. s. 
Podpořená akce Kurz zdravotníka zotavovacích akcí pro mládež 
Poskytnutá dotace 5 400 Kč 
Příjemce Taneční centrum Relax, z. s. 
Podpořená akce Projekt Dny zdraví 
Poskytnutá dotace 4 010 Kč 

 
Společenská odpovědnost organizace 
V roce 2018 se město po dvou létech přihlásilo do soutěže Národní cena ČR za společenskou odpovědnost, 
kterou vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Radou kvality ČR. V kategorii „organizace 
veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní není podnikání“ obsadilo 
město Kopřivnice druhé místo hned za Zemědělskou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
a před Hlavním městem Prahou. Kopřivnici získala ocenění Společensky odpovědná organizace II. stupně 
a mezinárodní certifikát Committed to Sustainability se dvěma hvězdami.  
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SPRÁVNÍ AGENDY 

Všeobecné údaje o obyvatelstvu k 31.12.2018 

Počet občanů ČR s trvalým pobytem: 22 071 
z toho:      11 073 žen (50,6 %) 
     10 823 mužů (49,4 %) 

 
Věkové složení obyvatel - stav k 31.12.2018 

(podíly jednotlivých věkových skupin) 
Věková skupina Podíl v %  Počet 
Dětská složka (0-15) 16 3 509 
16-20 4,7 1 022 
21-25 5,6 1 232 
26-30 7,1 1 543 
31-35 6,9 1 521 
Mladší produktivní věk (16-35) 24,3 5 318 
36-40 6,5 1 428 
41-45 8,6 1 887 
46-50 7,1 1 552 
51-55 7,8 1 698 
56-60 6,3 1 380 
Starší produktivní věk (36-60) 36,3 7 945 
Produktivní věk celkem (16-60) 60,6 13 263 
61-65 6,1 1 353 
66-70 6,4 1 393 
71+ 10,9 2 378 
Poproduktivní věk 23,4 5 124 
Obyvatelstvo celkem 100 21 896 

 
 

Počet občanů v městských částech 
Městská část Počet občanů Velikost území (ha) 
Kopřivnice 18 703 1 033 
Lubina 1 831 804 
Mniší 764 370 
Vlčovice 598 541 
Celkem 21 896 2 748 
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Vývoj počtu obyvatel v letech 2010–2018 
Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Občané s trvalým 
pobytem 

22 892 22 803 22 586 22 490 22 414 22 277 22 226 22 071 21 896 

Cizinci (trvalý a přechodný 
pobyt) 

395 429 412 461 415 420 440 460 482 

Počet obyvatel 23 287 23 232 22 998 22 951 22 829 22 697 22 666 22 531 22 378 
Občané s ukončeným TP 254 289 305 309 291 296 334 336 305 
Celkový počet obyvatel 
včetně cizinců a občanů 
ČR s ukončeným trvalým 
pobytem 

23 541 23 521 23 303 23 260 23 120 22 993 23 000 22 867 22 683 
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Vývoj demografických procesů  
Ukazatel Absolutní počet % 
Živě narození: 262  
- v tom chlapci 133 50,8 
- v tom děvčata 129 49,2 
Zemřelí: 220  
- v tom muži 119 54,1 
- v tom ženy 101 45,9 

 
 
Populační trend 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Porodnost - chlapci 135 121 93 125 119 121 123 130 133 
Porodnost - děvčata 108 117 99 91 114 101 122 110 129 
Porodnost - celkem 243 238 192 216 233 222 245 240 262 
Úmrtnost - celkem 172 167 182 172 204 169 166 207 220 
Trend 60 71 10 44 29 53 79 33 42 

 
 

Srovnání vývoje demografických procesů v letech 2010–2018 
Ukazatel /rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Živě narození na 1 000 obyvatel 10,6 10,4 8,5 9,6 10,4 10 11 10,9 12 
Zemřelí na 1 000 obyvatel 7,5 7,3 8,1 7,6 9,1 7,6 7,5 9,4 10 
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Výkon státní správy na úseku občanských průkazů, 
cestovních dokladů a evidence obyvatel 

Vybrané činnosti    
Žádosti o vydání občanského průkazu 5 326 
Z toho pořízené off-line 53 
Vydané občanské průkazy  5 521 
- z toho první občanské průkazy 786 
Ohlášení ztráty, odcizení, poškození, zničení OP 756 
Přestupky dle zákona č. 328/1999 Sb. 340 
Žádosti vydání cestovního dokladu ve zkrácené lhůtě 62 
Vydané cestovní doklady  2 661 
Ohlášení ztráty, odcizení, poškození, zničení CD 279 
Přestupky dle zákona č. 329/1999 Sb. 25 
Výpisy z informačního systému OP, CD, EO na žádost občana 63 
Správní řízení o zrušení trvalého pobytu 72 
Hlášení o ukončení pobytu  14 
Zprostředkování kontaktu  1 
Zavedení doručovací adresy 62 

Výkon státní správy na úseku vidimace a legalizace, pracoviště Czech POINT 

Vybrané činností    
Ověřování podpisů a listin (vidimace, legalizace) 6 520 
Ověřené výstupy z informačního systému 1 522 
Konverze dokumentů 2 888 
Datové schránky (zřízení, zneplatnění údajů) 106 

Výkon státní správy na úseku matrik a státního občanství 

Vybrané činnosti    
Zápisy v matriční knize  - narození 3 

- manželství  63 
- úmrtí 117 

Církevní sňatky  9 
Sňatky s cizincem 4 
Svatební obřady mimo stanovené místo a dobu 36 
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 6 
Druhopisy matričních dokladů 50 
Zápisy o určení otcovství  154 
Zápisy pro Zvláštní matriku Brno 10 
Žádosti o změnu jména a příjmení  9 
Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení 3 
Volba druhého jména, jiného jména, žádost o nepřechýlené příjmení 11 
Dodatečné změny a opravy v matričních knihách 39 
Vystavení osvědčení pro uzavření manželství před orgánem církve 9 
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Výkon státní správy na úseku registru řidičů 

K datu 31.12.2018 je v našem správním obvodu evidováno 32 296 řidičů. Přestupku nebo trestného činu 
započítávaného do bodového hodnocení řidiče se v r. 2018 dopustilo 1 526 řidičů, 12 bodů dosáhlo 16 řidičů. 
 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
celkový počet řidičů 30 579 30 970 31 320 31 602 31 854 32 047 32 296 
počet bodovaných řidičů 1 464 1 352 1 732 1 900 2 293 1 703 1 526 
 

 
 
 
Vybrané činnosti 
Národní řidičské průkazy 3 728 

z toho první řidičské průkazy 347 
Mezinárodní řidičské průkazy  - vzor Vídeň 59 
  - vzor Ženeva 183 
Záznamy přestupků v IS registru řidičů 3 423 

z toho přestupky hlášené Policií ČR (Bodys) 1 220 
Záznamy o profesní způsobilosti řidiče 782 
Digitální karta řidiče 160 
Digitální karta vozidla 3 
Servisní karta 1 
Výpisy z evidenční karty řidiče 880 
Počet dopravně psychologických vyšetření 175 
 
Správní řízení 
Řízení o zadržení řidičského průkazu 79 
Odnětí řidičského oprávnění ze zdravotních důvodů 45 
Pozastavení řidičského oprávnění ze zdravotních důvodů 34 
Přezkumné řízení ze zdravotních důvodů 34 
Vrácení řidičského oprávnění z důvodu pozbytí zdravotní nebo odborné způsobilosti 139 
Námitky proti provedenému záznamu bodů 2 
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Výkon státní správy na úseku voleb 
 
 
V roce 2018 se uskutečnily volby prezidenta republiky, které proběhly ve dvou kolech, a dále pak volby do 
obecních zastupitelstev. Ve 2. kole prezidentské volby přišlo k volebním urnám o 874 voličů více než v 1. kole, 
což představovalo účast ve výši 63,79 %. 
 

 
 

Voleb do obecního zastupitelstva se zúčastnilo celkem 6 957 voličů, což přestavovalo účast ve výši 38,52 %. 
Pro srovnání v roce 1990 se zúčastnilo voleb 11 087 voličů. 
 

 
 
Příjmy oddělení správních agend v tis. Kč 
Správní poplatky 2 460,2 
Pokuty za přestupky 51,8 
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OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD 

Počty podnikatelů ve správním obvodu OŽÚ Kopřivnice k 31.12.2018 
 

 
Podnikatelé 

Fyzické osoby Právnické osoby Zahraniční osoby Celkem 
OŽÚ Kopřivnice 6 181 725 165 7 071 

 
 

 Tuzemské Zahraniční Celkem 
Fyzické osoby 6 181 163 6 344 
Právnické osoby     725     2    727 
Celkem 6 906 165 7 071 

 
 

Počet podnikatelů ve správním obvodu, srovnání 2015-2017 
Rok 2016 2017 2018 
OŽÚ Kopřivnice 7 027 7 059 7 071 

 
  

 

Počet živností podle obvodů OŽÚ v okrese Nový Jičín v % k 31.12.2018 
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Údaje ze živnostenského rejstříku ke dni 31.12.2018 

Výpisy z živnostenského rejstříku do 31.12.2018 

 Fyzické osoby Právnické osoby Celkem 
Jako průkaz ŽO 521 112 633 
Ostatní výpisy 239 239 
Celkem 872 872 

Zrušená živnostenská oprávnění za rok 2018 

 zrušeno na žádost 
podnikatele Zrušeno z podnětu ŽÚ Celkem 

Fyzické osoby 138 11 149 
Právnické osoby 11 0 11 
Celkem 149 0 160 

Přerušení provozování živností za rok 2018 

 Tuzemské Zahraniční Celkem 
Fyzické osoby 473 0 473 
Právnické osoby 9 0 9 
Celkem 482 0 482 

Kontrolní činnost za rok 2018 

 Počet Počet blokových 
pokut 

Blokové 
pokuty v Kč 

Pokuty ve správním 
řízení v Kč 

Fyzické osoby 89 12 5 900 0 
Právnické osoby 32 6 4 600 0 
Celkem 121 18 10 500 0 

Poplatky a pokuty celkem za rok 2018 

Sankce, pokuty 10 500 Kč 
Správní poplatky 298 480 Kč 
Celkem 308 980 Kč 

Srovnání údajů za roky 2014–2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Počet podnikatelů celkem 7 075 7 066 7 027 7 059 7 071 
Výpisy z živnostenského rejstříku 1 346 1 021 1 007 967 872 
Zrušená živnostenská oprávnění 150 156 147 148 160 
Přerušení provozování živnosti 747 646 649 547 482 
Počet kontrol 125 129 120 112 121 
Správní poplatky a pokuty v Kč 362 815 315 180 304 075 318 250 308 980 
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DOPRAVNÍ AGENDY 

Oddělení dopravních agend odboru správních činností zabezpečovalo v rámci přenesené působnosti úkoly 
související s činností v oblasti agend registru silničních vozidel, autoškol, taxislužby a stanic měření emisí.  

Registr silničních vozidel 

Dle statistických údajů vedených v centrálním registru vozidel spravovaném Ministerstvem dopravy bylo k datu 
01.01.2018 v územním obvodu obce s rozšířenou působnosti Kopřivnice registrováno 43 449 vozidel. K datu 
31.12.2018 pak bylo celkem registrováno 45 070 vozidel. V průběhu roku tedy došlo k navýšení počtu o 1 621 
vozidel. Statistika úkonů provedených na oddělení a statistika vozidel jsou uvedeny v následujících tabulkách. 
 

Úkony při registraci vozidel Počet 
Dědictví 131 
Doplnění dokladů trvale manipulační RZ 81 
Doregistrace bianko TP 11 
Hledání vozidel 2 136 
Hledání vozidel (univerzální) 217 
Indikace na vozidle 120 
Lustrace CBE 22 
Nastavení příznaku VÝJIMKA 4 
Odebrání dokladů trvale manipulační RZ 81 
Odeslání vozidla 1 483 
Opis karty 7 
Oprava 2 617 
Oprava migrace 6 
Oprava vývozní RZ 10 
První registrace 966 
Přestavba 4 
Registrace bianko TP 60 
Registrace trvale manipulační RZ 0 
RZP - přidělení (RZ na přání) 1 
RZP - vytvoření 10 
Technická prohlídka 215 
Tisk dokumentů 2 702 
Vozidla na osobu - hledání 3 
Vrácení statutu provozované (vyzvednutí z depozitu) 204 
Výměna ORV 666 
Výměna RZ 228 
Výměna TP 377 
Vyřazení z provozu 466 
Vývoz do zahraničí 43 
Zánik vozidla 641 
Zápis vývozní RZ 39 
Změna barvy 21 
Změna registračního místa 105 
Změna vlastníka 120 
Změna vlastníka a provozovatele 2 124 
Znovuzaevidování vozidla 3 
Změna vybavení 375 
Dovozy 439 
Počet provedených změn celkem 16 303 
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Pošta Počet 
Lustrace 492 
Exekuce 157 
Nabytí právní moci 30 
Spisy došlé 6 
Spisy odeslané 6 
STK (hlášení od PČR) + zadržení ORV 64 
Elektronické podání 383 
RZ + ORV (stěhování, vyřazení) 21 
Metodické pokyny 8 
  
Celkem vybráno na správních poplatcích 2 978 472 Kč 

 
Statut vozidel Počet 
Bianco 57 
Odcizeno 135 
Odhlášeno 213 
Odhlášeno 1999/3/Es 6 
Odhlášeno - cizina 2 328 
Paragraf 15 12 
Provozované 25 843 
V převodu 14 
Vráceno v garanci 6 
Vyřazeno z provozu 1 070 
Zánik 15 308 
Počet vozidel celkem 45 070 

  
Grafické znázornění počtu registrovaných vozidel a počtu provedených změn 
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Autoškoly - zkušební komisaři 

V územně správním obvodu Kopřivnice bylo k 1.1.2018 registrováno 9 autoškol. Aktivně provozováno bylo 
8 autoškol. V průběhu roku došlo u autoškol k čtyřem změnám – vyřazení stávajícího a zařazení nového 
výcvikového vozidla a změna registrace z důvodu výměny provozovatele.  
Zkoušce za účelem získání řidičského oprávnění, popřípadě rozšíření jeho skupin se podrobilo 400 žadatelů, 
z toho bylo 38 žadatelů o vrácení řidičského průkazu po zákazu řízení. Ve 20 případech proběhla zkouška ze 
sdružené výuky a výcviku – skupina B + C. Z těchto se následně 3 žadatelé vzdali skupiny C, 15 žadatelů 
neuspělo v termínu šesti měsíců na dokončení zkoušky. U první zkoušky prospělo 227 žadatelů o řidičské 
oprávnění, což je úspěšnost 56,7 %. Zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel prováděli dva 
zkušební komisaři. Počty vyzkoušených žadatelů podle jednotlivých skupin řidičského oprávnění za rok 2018, 
včetně úspěšnosti při zkouškách v následující tabulce. 
 

Zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění za rok 2018 

Skupina ŘO 

 
Počet 

zkoušených 
žadatelů dle 
skupin ŘO 

 
Počet zkoušek opakovaných 

 
Neukončilo 

v 6měsíčním 
termínu 

Udělené ŘO 

Test Technika Jízda 

AM 0 0 - 0 0 0 
A1 5 0 - 2 0 5 
A2 7 0 - 0 0 7 
A 4 0 - 2 0 4 
B 349 92 - 164 13 336 
C 6 0 1 0 2 4 

B + E 7 0 - 1 0 7 

B + C 22 2 11 30 + 22 1 
5 vzdalo C 16 

C + E 3 0 0 0 1 2 
Celkem 400 98 10 204 15 378 

 
 

Zkoušky odborné způsobilosti – vrácení ŘP po vybodování, zákazu řízení za rok 2018 

Skupina ŘO 

 
Počet 

zkoušených 
žadatelů dle 
skupin ŘO 

 
Počet zkoušek opakovaných 

 
Neukončilo 

v 6měsíčním 
termínu 

Udělené ŘO 

Test Technika Jízda 

A 1 0 - 0 0 1 
B 37 7 - 7 1 35 

B + C 2 0 0 4 0 2 
Celkem 38 7 0 7 1 36 

 
Správní poplatky za provedení zkoušek 391 700 Kč 
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Grafické znázornění počtu žadatelů o řidičské oprávnění a počtu opakovaných zkoušek 

 
 

 

Taxislužba 

K datu 1.1.2018 bylo registrováno 18 provozovatelů taxislužby, 43 vozidla a 192 řidiči taxislužby. V průběhu roku 
6 provozovatelů činnost ukončilo a nově se 4 provozovatelé zaregistrovali. O průkaz řidiče taxi požádalo 25 
nových řidičů taxislužby, 7 řidičů pak o jeho výměnu za propadlý. V průběhu roku bylo zařazeno 11 vozidel do 
a vyřazeno 9 vozidel z evidence taxislužby.  
K 31.12.2018 bylo tedy evidováno 16 provozovatelů taxislužby se 45 vozidly a 174 řidiči (držitelé průkazu řidiče 
taxislužby) v centrální evidenci dopravců, neboť v průběhu roku propadla platnost průkazu 50 řidičům.  
 

Počet činných provozovatelů taxislužby  18 
Počet registrovaných vozidel taxislužby  40 
Počet řidičů vozidel taxislužby s platným průkazem 174 
Správní poplatky  16 550 Kč 
Počet přestupků 1 
Uložené sankce a náklady řízení 3 000 Kč 
Celkem vybráno na správních poplatcích a uloženo na pokutách:  19 550 Kč 

 

Stanice měření emisí 

Ve správním obvodu města Kopřivnice bylo počátkem roku 2018 provozováno 5 stanic měření emisí (SME), 
z toho 1 pro nákladní vozidla. V průběhu roku jedna stanice změnila provozovatele a jedna obnovila činnost. 
Stanice v průběhu roku ohlásily změny, týkající se rozšíření měřených značek, popř. změny přístrojového 
vybavení. Dvě stanice změnily místo činnosti – v areálu nové STK. Koncem roku 2018 tedy bylo v provozu 
6 SME (stanice, která je součásti STK, podléhá legislativně pod KÚ MSK a tudíž v tabulce nefiguruje).  
 

Počet SME ve správním obvodu 5 
- z toho pro nákladní vozidla 1 
Celkem vybráno na správních poplatcích a pokutách:  5 200 Kč 
- z toho pokuty  0 Kč 
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Příjmy  

Příjmy jsou tvořeny správními poplatky za prováděné úkony stanovené právními předpisy. Jsou závislé od počtu 
klientů a jejich požadavků a poplatkové povinnosti. 
 

Celkem příjmy za rok 2018  3 394 922 Kč 
  

Grafické znázornění správních poplatků – součtu příjmů za jednotlivé oblasti (v tis. Kč) 
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PŘESTUPKY 

Největší podíl tvořily přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, dále pak 
přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti majetku, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti 
podmínkám provozu vozidel na pozemních komunikacích, přestupky o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 
atd.  
 

Srovnání let 2010-2018 

 
 

Rok 2018 znamenal pro oddělení přestupků ve druhé polovině roku „boom“ oznámených přestupků, neboť od 
1.8.2018 byl zahájen provoz radaru u Muzea Fojtství na ulici Záhumenní v Kopřivnici, který zaznamenává 
překročení povolené rychlosti motorových vozidel v obou směrech. Od spuštění radaru do konce roku, tedy za 
pět měsíců, bylo oznámeno celkem 9 198 přestupků za překročení rychlosti motorového vozidla v obci. 

 
Oddělením přestupků bylo během roku 2018 pravomocně uloženo: 
na pokutách včetně pořádkových 7 631 690 Kč 
na nákladech řízení  448 000 Kč 
celkem 8 079 690 Kč 
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Zákazy činnosti 

Ve správním řízení bylo uloženo 93 zákazů činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Na základě 
podané žádosti na upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti po uplynutí poloviny výkonu tohoto správního 
trestu, pak správní orgán vyhověl všem 64 žádostem. 

 
 

 

Veřejnoprávní smlouvy 

Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv projednávají orgány města Kopřivnice za úplatu i přestupky za 
obce Kateřinice, Mošnov, Petřvald, Skotnice, Trnávka, Závišice a Ženklava. Obci Kateřinice byla za předmětné 
období fakturována částka ve výši 3 000 Kč, obci Mošnov částka 7 500 Kč, obci Petřvald částka 9 000 Kč, obci 
Skotnice částka 4 500 Kč, obci Trnávka 0 Kč, obci Závišice 10 500 Kč a obci Ženklava částka 18 000 Kč. 
Celková částka příspěvků uvedených obcí za výkon této činnosti za rok 2018 tak činí 52 500 Kč.  
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Zápis do evidence přestupků 

Zápisy do celostátní evidence přestupků ISEP, zřízené za účelem sledování přestupkové recidivy. 
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Podávání zpráv o pověsti občanů 

V roce 2018 bylo vypracováno pro potřeby orgánů činných v trestním řízení, Národního bezpečnostního úřadu, 
Probační a mediační služby a jiných státních nebo správních orgánů 650 zpráv o pověsti občanů. 
 

 
 

Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. 

V roce 2017 bylo podáno 16 žádostí o informace, tedy o 15 méně než v roce 2017. Podrobnosti viz výroční 
zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací, která je zveřejněna na webu města. 
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HOSPODAŘENÍ MĚSTA 

Plnění příjmů (zdrojů) a výdajů (plateb, rezerv) rozpočtu 

A) Příjmová stránka rozpočtu (zdroje vč. zdrojů z minulého období)  

 Rozhodující podíl na zdrojích rozpočtu představují daňové příjmy (třída 1 rozpočtové skladby, viz tabulka 
č. 1). Jejich inkasovaný objem se ve srovnání s rokem 2017 meziročně zvýšil o cca 12,9 % (o 35 517,9 
tis. Kč) z 276 128,3 tis. Kč na 311 646,2 tis. Kč.  
Na tomto navýšení má největší podíl meziroční zvýšení inkasa daně z přidané hodnoty o cca 22 488 tis. Kč 
a inkasa daně z příjmů fyzických osob - plátci (ze závislé činnosti) o cca 9 149,6 tis. Kč.  
Navýšení je zejména ovlivněno: 
- ekonomickým oživením (růst HDP),  
- legislativními změnami (zavedení elektronické evidence tržeb, kontrolní hlášení), 
- změnou rozpočtového určení daní (od 1.1.2018 došlo k navýšení podílu obcí na celostátním výnosu 

DPH z 21,4 % na 23,58 %), 
-  zvýšením mezd a růstem zaměstnanosti.  
Mírně se i zvýšil výnos daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou - meziročně o cca 739 tis. Kč. Výnos 
ostatních daňových výnosů stagnoval, resp. se mírně snížil - tj. daně z příjmů fyzických osob (placená 
poplatníky) a daně z příjmů právnických osob. Výnos daně z nemovitých věcí se meziročně zvýšil z důvodu 
časového posunu převodu části daňového výnosu z roku 2017 do ledna 2018. 

 
 

Tabulka č. 1 - Analýza daňových výnosů v roce 2018 (v tis. Kč) - měsíční 
 

 Daň 
z příjmů 

fyzických 
osob 

ze závislé 
činnosti 

Daň 
z příjmů 

fyzických 
osob 

z přiznání 
(OSVČ…) 

Daň 
z příjmů 
právnic-

kých osob 

Daň 
z příjmů 
fyz. osob 
vybíraná 
srážkou 

Daň 
z přidané 
hodnoty 

Daň 
z nemovi-
tých věcí 

Celkem 

 
Leden 18 6 685,8 114,6 1 643,8 407,7 11 666,4 2 642,3 23 160,6 
Únor 18 6 528,8 103,9 333,6 605,3 16 410,1 0,0 23 981,7 
Březen 18 5 426,6 214,2 10 931,7 339,5 7 703,4 139,4 24 754,8 
Duben 18 4 574,7 0,0 3 552,2 403,9 8 744,8 20,8 17 296,4 
Květen 18 6 054,8 0,0 29,0 478,4 14 159,2 15,3 20 736,7 
Červen 18 6 993,5 0,0 11 714,3 560,1 10 358,5 8 457,9 38 084,3 
Červenec 18 6 484,4 132,0 11 609,6 692,8 11 992,6 2 789,4 33 700,8 
Srpen 18 7 138,8 0,1 0,1 713,6 15 554,4 68,6 23 475,6 
Září 18 5 911,7 254,4 4 666,5 625,4 8 810,1 121,7 20 389,8 
Říjen 18 6 505,0 159,2 5 726,7 631,4 11 267,2 17,9 24 307,4 
Listopad 18 6 775,2 107,4 433,5 536,6 16 022,4 0,0 23 875,1 
Prosinec 18 7 707,7 552,9 8 802,1 479,2 13 614,7 6 726,4 37 883,0 
Celkem 76 787,0 1 638,7 59 443,1 6 473,9 146 303,8 20 999,7 311 646,2 
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Na celkovém inkasu daňových příjmů se nejvíce podílela daň z přidané hodnoty ve výši 146 303,8 
tis. Kč (46,9 %), daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (placená plátci) ve výši 76 787 tis. Kč 
(24,6 %) a daň z příjmů právnických osob ve výši 59 443,1 tis. Kč (16,1 %).  

 
Pro doplnění lze uvést, že se podobně jako v minulých letech podílíme (podle zákona o rozpočtovém určení 
daní) stanoveným procentem na celostátním výnosu daně z příjmů fyzických osob (placená plátci 
a poplatníky), daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou dle zvláštní sazby, daně z příjmů právnických 
osob, daně z přidané hodnoty (sdílené daně). Výlučnými daňovými příjmy města je 100 % výnosu daně 
z nemovitých věcí. Z uvedených skutečností vyplývá přímá závislost inkasa daňových příjmů města na 
budoucím vývoji daňových příjmů státního rozpočtu. 
Daňové příjmy ze sdílených a výlučných daní nadále představují rozhodující a opakující se zdroj financování 
výdajů rozpočtu města.  
Nad rámec částek uvedených v tabulce č. 1 je příjmem rozpočtu města daň z příjmů právnických osob za 
obce ve výši 6 995,9 tis. Kč (z příjmů za rok 2017) - z toho byla ve výši 1 647,7 tis. Kč souběžně příjmem 
i výdajem rozpočtu (bez vlivu na bilanci rozpočtu) a ve výši 5 348,2 tis. Kč byla inkasovaná do příjmů rozpočtu 
města převodem z účtů hospodářské (podnikatelské) činnosti, a navýšila tak zdroje rozpočtu pro rok 2018. 

 
 Výnos z místních, správních a ostatních poplatků a odvodů (třída 1 rozpočtové skladby) se na zdrojích 

rozpočtu podílí ve výši cca 36 609,5 tis. Kč (v porovnání s rokem 2017 došlo k poklesu o cca 6,5 %). 
   tis. Kč 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
25 826,1 22 191,7 22 698,1 32 681,1 35 106,8 39 535,7 34 592,4 35 507,2 39 158,4 36 609,5 

 
o Výnos místního poplatku ze psů ve výši cca 599,4 tis. Kč se zvýšil o cca 7,1 % ve srovnání s rokem 

2017, kdy byl inkasován ve výši 559,7 tis. Kč. 
               tis. Kč 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
607,5 538,8 592,2 685,5 608,5 599,5 629,4 613,2 559,7 599,4 

 
o Ke zvýšení o cca 21,6 % došlo meziročně u výnosu místního poplatku z veřejného prostranství, kdy 

výnos dosáhl výše cca 1 012,5 tis. Kč. Pozn. vysoký objem inkasovaného poplatku v roce 2014 (4 571 
tis. Kč) byl dán zejména úhradou poplatku od firmy, která zajišťovala modernizací rozvodů tepla. 

              tis. Kč 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1336,3 907 961,8 950,3 725,6 4571,3 893,7 952,1 832,4 1 012,5 
 

o Místní poplatek za komunální odpad byl inkasován ve výši cca 11 055,1 tis. Kč - došlo k mírnému 
zvýšení o cca 0,3 % ve srovnání s rokem 2017, kdy byl inkasován ve výši cca 11 022,3 tis. Kč.   
           tis. Kč 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
10 706,9 10 437,4 10 752,4 10 776,1 10 732,0 10 848,3 10 930,4 10 844,1 11 022,3 11 055,1 
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Tabulka č. 2 - Poskytnuté dotace městu Kopřivnice v roce 2018 
(vč. převodu z vlastních fondů hospodářské činnosti a po konsolidaci v tis. Kč - položkové členění) 

 

položka 
dle RS 

název dotačního 
titulu 

výše 
dotace účel 

Čerpáno 
k 31.12. 
2018 *) 

4112  Dotace SR - příspěvek na výkon státní správy 27 226,4 
určen na částečnou úhradu výdajů 
spojených s výkonem státní správy 
(obec s rozšířenou působností) 

27 226,4 

  mezisoučet za položku 4112 27 226,4 

4111  Dotace SR - na výdaje spojené s volbami do 
zastupitelstva obce 690,9 na výdaje spojené s volbami do 

Parlamentu ČR 613,8 

4111  Dotace SR - na výdaje spojené s volbami 
prezidenta ČR 679,5 na výdaje spojené s volbami prezidenta 

ČR 487,9 

  mezisoučet za položku 4111 1 370,4   

4116 
Dotace SR (MPSV) - financování výdajů 
v souvislosti s výkonem sociálně - právní 
ochrany dětí 

4 629,5 
kompenzuje osobní a věcné náklady 
u pracovníků OSV, kteří zajišťují výkon 
agendy sociálně právní ochrany dětí 

4 423,4 

4116 
Dotace SR (MPSV) - na výkon sociální práce 
s výjimkou agendy sociálně - právní ochrany 
dětí 

1 546,5 

na výkon sociální práce v souladu 
s ustanovením zákona o sociálních 
službách a zákona o pomoci v hmotné 
nouzi 

1 546,5 

4116 Dotace SR (MV) - na výdaje jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí na rok 2018 421,9 

na zabezpečení akceschopnosti jednotek 
sborů dobrovolných hasičů obcí (mzdové 
výdaje, opravy…) 

411,7 

4116 
Dotace SR (MŠMT) - z OP VVV - Rovný 
přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

659,8 

OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu 
předškolnímu, primárnímu 
a sekundárnímu vzdělávání 
MŠ Kopřivnice, p. o.  

659,8 
(průtoková 

dotace) 

4116 
Dotace SR (MŠMT) - z OP VVV - Rovný 
přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

507,4 

OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu 
předškolnímu, primárnímu 
a sekundárnímu vzdělávání  
ZŠ Emila Zátopka, p. o.  

507,4 
(průtoková 

dotace) 

4116 
Dotace SR (MŠMT) - z OP VVV - Rovný 
přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

416,5 

OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu 
předškolnímu, primárnímu 
a sekundárnímu vzdělávání  
ZŠ dr. Milady Horákové, p. o.  

416,5 
(průtoková 

dotace) 

4116 
Dotace SR (MŠMT) - z OP VVV - Rovný 
přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

410,6 

OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu 
předškolnímu, primárnímu 
a sekundárnímu vzdělávání  
ZŠ Alšova, p. o.  

410,6 
(průtoková 

dotace) 

4116 
Dotace SR (MŠMT) - z OP VVV - Rovný 
přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

164,4 

OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu 
předškolnímu, primárnímu 
a sekundárnímu vzdělávání 
ZŠ Lubina, p. o.  

164,4 
(průtoková 

dotace) 

4116 
Dotace SR (MŠMT) - z OP VVV - Rovný 
přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

516,7 
OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu 
předškolnímu, primár. a sekundárnímu 
vzdělávání - ZŠ a MŠ 17. listopadu, p. o.  

516,7 
(průtoková 

dotace) 

4116 
Dotace SR (MŠMT) - z OP VVV - Rovný 
přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

637,0 

OP VVV - Rovný přístup ke kvalitnímu 
předškolnímu, primárnímu a 
sekundárnímu vzdělávání  
ZŠ Mniší, p. o.  

637,0 
(průtoková 

dotace) 
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4116 Dotace (IROP, MMR) - projekt „Vybudování 
jazykové učebny“  282,4 projekt „Vybudování jazykové učebny“ - 

ZŠ Mniší, p. o., neinvestiční část  

282,4 
(průtoková 

dotace) 

4116 
Dotace OP Zaměstnanost - příspěvek na 
tvorbu pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací 

354,6 
tvorba pracovních příležitostí v rámci 
veřejně prospěšných prací  
(smlouva s ÚP ČR) 

354,6 

4116 
Dotace (OPZ) - proj. „Příprava dílčích 
koncepcí navazujících na strateg. plán 
rozvoje města a zvyšování kvalifikace“ 

990,5 

Příprava dílčích koncepcí navazujících na 
strategický plán (plán zlepšování kvality 
ovzduší, územní energetická koncepce, 
analýza bezbariérovosti, vzdělávání 
zaměstnanců MÚ Kopřivnice) 

990,5 

4116 
Dotace SR (EU) - z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání (doplatek dotace 
za období 2016-2017) 

76,4 

projekt „Místní akční plán ORP 
Kopřivnice“ (rozvoj vzdělávání, rovný 
přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 
primárnímu a sekundárnímu 
vzdělávání…) 

76,4 

4116 Dotace SR (EU) - z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání  2 582,1 

projekt „Místní akční plán ORP Kopřivnice 
II“ (rozvoj vzdělávání, rovný přístup ke 
kvalitnímu předškolnímu, primárnímu 
a sekundárnímu vzdělávání…) 

2 582,1 

4116 Dotace IROP - projekt „Pořízení techniky pro 
jednotku požární ochrany IZS Kopřivnice“ 95,3 

projekt „Pořízení techniky pro jednotku 
požární ochrany IZS Kopřivnice“ - 
neinvestiční část  

95,3 

4116 Dotace IROP - ul. Štramberská II. etapa  77,5 rekonstrukce ul. Štramberská II. etapa - 
neinvestiční část  77,5 

4116 Dotace OPŽP-projekt „DDM Kopřivnice - 
energetická opatření“ 2,4 energetická opatření na objektu - 

zateplení - neinvestiční část 2,4 

4116 Dotace OPŽP - projekt „MŠ Francouzská 
v Kopřivnici - energetická opatření“ 2,4 energetická opatření na objektu - 

zateplení - neinvestiční část 2,4 

4116 Dotace OPŽP - projekt „MŠ Jeřabinka - 
energetická opatření“ 2,4 energetická opatření na objektu - 

zateplení - neinvestiční část 2,4 

4116 Dotace SR (MMR) - projekt „Energetické 
úspory v byt. domě ul. České Kopřivnice“ 1,0 energetická opatření na objektu - 

zateplení - neinvestiční část  1,0 

  mezisoučet za položku 4116 14 377,3   

4216 Dotace (IROP, MMR) - projekt „Vybudování 
jazykové učebny“  1 055,2 projekt „Vybudování jazykové učebny“ - 

ZŠ Mniší, p. o., investiční část  

1 055,2 
(průtoková 

dotace) 

4216 Dotace IROP - projekt „Pořízení techniky pro 
jednotku požární ochrany IZS Kopřivnice“ 9 737,8 

projekt „Pořízení techniky pro jednotku 
požární ochrany IZS Kopřivnice“ - 
investiční část 

9 737,8 

4216 Dotace SR (MMR) - projekt „Územní plán 
Kopřivnice“  686,1 na přípravu územního plánu 686,1 

4216 Dotace SR (MMR) - projekt „Územní studie 
krajiny správního obvodu ORP Kopřivnice“ 653,4 na územní studii krajiny obvodu ORP 653,4 

4216 Dotace IROP-projekt „Rekonstrukce povrchu 
ul. Štramberské, II. chodníky a přechody“ 12 207,8 rekonstrukce ul. Štramberské II. etapa - 

investiční část (chodníky a přechody) 12 207,8 

4216 Dotace OPŽP-projekt „DDM Kopřivnice - 
energetická opatření“ 1 348,2 energetická opatření na objektu - 

zateplení investiční část 1 348,2 

4216 Dotace OPŽP - projekt „MŠ Francouzská 
v Kopřivnici - energetická opatření“ 2 000,4 energetická opatření na objektu - 

zateplení investiční část 2 000,4 

4216 Dotace OPŽP - projekt „MŠ Jeřabinka - 
energetická opatření“ 2 105,3 energetická opatření na objektu - 

zateplení investiční část 2 105,3 

4216 Dotace SR (MMR) - projekt „Energetické 
úspory v byt. domě ul. Česká Kopřivnice“ 2 723,0 energetická opatření na objektu - 

zateplení investiční část 2 723,0 
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  mezisoučet za položku 4216 32 517,2   

4213 Dotace SFŽP - projekt „Obnova vozového 
parku - nákup vozidla s CNG pohonem“ 50,0 obnova vozového parku, nákup vozidla 

CNG pro potřeby MÚ 50,0 

  mezisoučet za položku 4213 50,0   
  mezisoučet – SR (EU), fondy 75 541,3   

4122 Dotace MSK - pro jednotku sboru 
dobrovolných hasičů 50,0 

dofinancování nákladů na zabezpečení 
akceschopnosti jednotky SDH Kopřivnice 
(mzdové prostředky, pojištění, činnost...) 

50,0 

4122 Dotace MSK - k úhradě uznatelných nákladů 
na opravu a revizi…. 210,0 

úhrada uznatel. nákladů projektu 
„Realizace opravy a následné revize po 
opravě automobil. žebříku CAMIVA EPA 
30 S“ 

210,0 

4122 Dotace MSK - akce „Běh rodným krajem Em. 
Zátopka (16. ročník)“ 70,0 na úhradu nákladů spojených se 

zajištěním běžeckého závodu 70,0 

4122 Dotace MSK - projekt „TIC Kopřivnice 2018“  65,0 určena pro Kulturní dům Kopřivnice, p. o. 
(Turistické informační centrum)  

65,0 
(průtoková 

dotace) 

4122 
Dotace MSK - na financování běžných výdajů 
souvisejících s poskytováním sociálních 
služeb 

5 161,0 
Středisko sociálních služeb - běžné výdaje 
související s poskytováním sociálních 
služeb  

5 161,0 
(průtoková 

dotace) 

4122 
Dotace MSK - na financování běžných výdajů 
souvisejících s poskytováním sociálních 
služeb - služba Azylový dům 

1 747,0 
Středisko sociálních služeb - běžné výdaje 
související s poskytováním sociálních 
služeb - služba Azylový dům  

1 747,0 
(průtoková 

dotace) 

4122 Dotace MSK - projekt „Podpora 
systematického vzdělávání…)“ 100,0 

podpora systematického vzdělávání týmu 
poskytovatelů soc. služeb vč. 
dobrovolníků  

77,5 
(průtoková 

dotace) 

4122 Dotace MSK - projekt „Třídím dobře, třídím 
rád“ 72,0 

Oblast životního prostředí - nakládání 
s odpady …(program MSK Podpora 
vzdělávání a poradenství v oblasti ŽP 

72,0 

4122 Dotace MSK - projekt „Podpora aktivit ke 
zdravé a udržitelné Kopřivnici“ 173,4 podpora aktivit v oblasti školství, 

zdravotnictví, sociální, životního prostředí 173,4 

4122 Dotace MSK - projekt „Aktivní senior 2018“ 97,4 
projekt „Aktivní senior“ - z dotačního 
programu MSK „Program na podporu 
aktivního stárnutí v MSK na rok 2018“ 

97,4 

  mezisoučet za položku 4122 7 745,8     

  mezisoučet dotace z MSK a transfery od 
regionálních rad 7 745,8   

4131 Převod z fondu hospodářské činnosti (mezi 
účty města) 19 555,2 

převod odpisů z bytového hospodářství a převody do 
rozpočtu z hospodářské činnosti (výsledky 
hospodaření…) 

4121 Neinvestiční transfery od obcí 2 211,2 

příjem z veřejnoprávní smlouvy s městem Štramberk 
na úhradu nákladů MP Kopřivnice spojených se 
zajišťováním úkonů MP na území města Štramberk, 
platba za žáky s trvalým pobytem v jiné obci 
(Ženklava) navštěvující ZŠ v Kopřivnici, příjem z titulu 
smlouvy partnerství a spolupráci s Frenštátem p. R. 
v sociální oblasti…, příjem z veřejnoprávní smlouvy 
s obcemi za vyřízení přestupků orgány města 
Kopřivnice  

 
CELKEM 
(třída 4 rozpočtové skladby po konsolidaci) 105 053,6 
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*) finanční vypořádání - nevyčerpána část dotace - rozdíl mezi poskytnutou dotací (sloupec 
výše dotace) a skutečným čerpání (sloupec čerpáno k 31.12.2018) byl vrácen poskytovateli 
v rámci finančního vypořádání za rok 2018 

 
Legenda 
SR = státní rozpočet, EU = Evropská unie, ROP = Regionální operační program, IOP = Integrovaný operační 
program, MSK = Moravsko-slezský kraj, SFŽP = Státní fond životního prostředí, OPŽP = Operační program 
životní prostředí, JSDH = jednotka sboru dobrovolných hasičů, TIC = turistické informační centrum 
 
Položky 
4112 neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 
4111 neinvestiční transfery ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 
4116 ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 
4119 ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů ústřední úrovně 
4121 neinvestiční transfery od obcí  
4216 ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu 
4213 investiční transfery ze státních fondů  
4113 neinvestiční transfery ze státních fondů  
4122 neinvestiční transfery od krajů  
4123 neinvestiční transfery od regionálních rad  
4222 investiční transfery od krajů  
4223 investiční transfery od regionálních rad  
4132 převody z ostatních vlastních fondů (depozit) 
4131 převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 

 
Významnou položku v rámci poplatků představuje odvod z loterií, výherních hracích přístrojů a jiných technických 
zařízení (do roku 2012 vč. odvodu výtěžku z provozu VHP, správních a místních poplatků), který v roce 2018 
dosáhl v úhrnu částky 16 563,8 tis. Kč a meziročně se snížil o cca 11,2 %. Pozn. od 1.1.2017 je platná nová 
legislativa (zákon o hazardních hrách, zákon o dani z hazardních her). U převodu výnosu z technických her byl 
zákonem stanoven výhodnější poměr ve prospěch rozpočtu obcí z 63 na 65 % z celkového výnosu. 

             tis. Kč 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
6 840 4 512,7 4 282,7 14 504,5 16 621,2 16 743,6 15 089,3 16 137,9 18 656,2 16 563,8 

 
o Výnos správních poplatků z výkonu státní správy na úseku obecního živnostenského úřadu se 

meziročně mírně snížil o cca 4,4 tis. Kč na částku 298,5 tis. Kč (snížení o cca 1,5 %).  
             tis. Kč 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
440,5 351,7 368,6 357,9 346,7 351,2 303,4 283,4 302,9 298,5 

  
o Výnos ze správních a ostatních poplatků na úseku oddělení dopravních agend se zvýšil na částku cca 

3 376,6 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2017, kdy bylo dosaženo částky ve výši cca 3 205,5 tis. Kč, tak 
dochází ke zvýšení o cca 5,3 %. 

            tis. Kč 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

3 163,1 3 176,1 2 963,7 3 035,1 3 275,8 3 222,8 3520,2 3 205,5 3 376,6 
 

o Za správní poplatky na úseku životního prostředí vč. poplatků za znečišťování životního prostředí 
a odvodů za odnětí půdy byla inkasována částka cca 746,1 tis. Kč, což znamená snížení o 60,4 tis. Kč 
ve srovnání s částkou inkasovanou v roce 2017. 

             tis. Kč 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
452,7 430,5 369,1 371,3 264,2 236,1 272,8 193,3 806,5 746,1 
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Z hlediska rozpočtové skladby je nově od 1.1.2017 do třídy 1 - daňové příjmy zařazena položka 1356 - 
příjmy z úhrad za dobývaní nerostů a poplatků za geologické práce (tyto příjmy byly do konce roku 2016 
sledovány ve třídě 2 jako nedaňové příjmy). Na položce 1356 byla v roce 2017 inkasována částka 546,7 
tis. Kč a v roce 2018 částka 529,6 tis. Kč. 

 
o Za správní poplatky na úseku matriky, úseku občanských a řidičských průkazů vč. Czech POINTu 

byla inkasována v roce 2018 částka 2 460,2 tis. Kč - tj. prakticky stejná částka jako v roce 2017. 
            tis. Kč 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1 670,4 2 007 1 929,7 2 117,1 2 230,4 2 454,5 2 315 2 463,4 2 460,2 

 
o Správní poplatky na úseku stavebního úřadu (stavební povolení, překopy) dosáhly výše cca 494,1 

tis. Kč (v roce 2017 = 754,7 tis. Kč), ostatní správní poplatky na úseku odboru financí cca 3,2 tis. Kč. 
 
V úhrnu jsme inkasovali v roce 2018 v daňových příjmech - tzn. i včetně příjmů z poplatků (třída 1 
rozpočtové skladby) částku ve výši 355 251,6 tis. Kč. 
 
 Nedaňové příjmy (třída 2 rozpočtové skladby) ve výši cca 28 033 tis. Kč jsou zejména tvořeny příjmy 

z pokut, příjmy Městské policie (vč. příjmů z provozu psího útulku), příjmy z pokut a přestupků, odvodem 
z investičního fondu p. o., platbami z finančního vypořádání účelově poskytnutých dotací, z plateb za 
vytříděné suroviny, převodem nájemného ze Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, p. o., 
a z Kulturního domu Kopřivnice, p. o., příjmy z úroků, příjmy z pojistných náhrad, příjmy z odtahů vozidel, 
příjmy z prodeje Kopřivnických novin apod. 

 
 Kapitálové příjmy (třída 3 rozpočtové skladby) byly inkasovány ve výši cca 7 053 tis. Kč (z prodeje 

pozemků, příjem z prodeje nemovitosti č. p. 407, ul. Sokolovská, budovy č. p. 1015 (dříve Azylový dům 
SALUS) vč. pozemku...), ve srovnání s rokem 2017 došlo ke zvýšení o 4 650 tis. Kč. Kapitálové příjmy jsou 
sledovány zejména pod odborem majetku města a odborem rozvoje města.    
            
            tis. Kč 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2 849,5 54 081,3 38 346,7 3814,3 1 656,6 40 792,8 4 097,2 28 438,8 2 403,1 7 053 
 
 Dotace (třída 4 rozpočtové skladby) - se na zdrojích rozpočtu podílejí ve výši cca 105 053,6 tis. Kč (tato 

částka mimo dotací z veřejných rozpočtů zahrnuje i interní převod odpisů z majetku v bytové oblasti a převod 
zdrojů z výsledku hospodaření za vedlejší hospodářskou činnost v úhrnné výši 19 555,2 tis. Kč). Přehled 
dotací je součástí samostatné přílohy (viz tabulka č. 2). 

 
 Úvěrové zdroje (třída 8 rozpočtové skladby) nebyly do zdrojů rozpočtu v roce 2018 zapojeny, 

kontokorentní úvěr nebyl čerpán. 
 
Současně byl do zdrojů rozpočtu města (třída 8 rozpočtové skladby) zapojen zůstatek finančních prostředků 
z r. 2017 ve výši cca 140 052,7 tis. Kč (z toho na účtech účelových fondů 15 727,2 tis. Kč).  
Do zdrojů fondu oprav a modernizace bytového fondu (FOMBF) byla z rozpočtu převedena částka 4 358,5 
tis. Kč, do sociálního fondu 2 600 tis. Kč (schválený příděl) a současně ze sociálního fondu do zdrojů rozpočtu 
města částka 1 285,5 tis. Kč (podíl sociál. fondu na financování stravenek). Sledováno ve třídě 4 rozpočtové 
skladby - interní převody mezi účty města - nejedná se tak o příjmy od vnějších subjektů. 

B)  Výdajová stránka rozpočtu (výdaje vč. splátek cizích zdrojů), rezervy 

 Provozní výdaje rozpočtu (třída 5 rozpočtové skladby) - pravidelně se opakující výdaje v oblastech 
zajišťovaných městem (např. školství, kultura, sport, životní prostředí, správa majetku města) charakteru 
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oprav, udržování, služeb, energií, nákupu materiálu, platů, příspěvků příspěvkovým organizacím apod. – 
dosáhly hodnoty cca 339 488,4 tis. Kč. 

 
 Investiční (kapitálové) výdaje (třída 6 rozpočtové skladby) dosáhly výše 169 830,1 tis. Kč a jsou 

reprezentovány zejména výdaji pod odborem rozvoje města a odborem majetku města (např. rozšíření 
varovného a monitorovacího protipovodňového systému, obnova interiéru fojtství, územní plán, územní studie 
krajiny ORP Kopřivnice, parkoviště u KB, a. s., chodník ul. Hřbitovní, rekonstrukce sportovního areálu 
Vlčovice, parkoviště ul. Moravská a 17. listopadu, sociálně terapeutické dílny, komunitní centrum 
Francouzská, energetické úspory v bytovém domě Česká – zateplení..., rekonstrukce střešního pláště - zimní 
stadion, rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice Lubina II, rekonstrukce Ringhofferovy vily, zateplení 
vybraných bytových domů, rekonstrukce venkovních sociálních zařízení DDM Kletné, bezbariérová výtahová 
plošina ZŠ dr. M. Horákové, rekonstrukce střešního pláště budovy radnice atd.) – viz souhrnná tabulka plnění 
příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2018. 

            tis. Kč 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

80 989,2 16 0587,3 149 633,2 187 066,6 148 899,6 180 572 97 226 52 169,9 138 694 169 830 
 
 Současně byl z rozpočtu města proveden převod do FOMBF ve výši 4 358,5 tis. Kč, do sociálního fondu ve 

výši 2 600 tis. Kč (schválený příděl) a převod ze sociálního fondu do rozpočtu města částka 1 285,5 tis. Kč 
(stravenky) - konsolidované převody tj. interní převody mezi účty města (třída 5 rozpočtové skladby).  
 

 Dluhová služba dosáhla výše 13 055,7 tis. Kč (tj. součet výdajů na splátky úvěrů = 11 713,4 tis. Kč, převodu 
na účet Svazku obcí regionu Novojičínska k splátce půjčky od SFŽP = 864,2 tis. Kč a výdajů na splátky úroků 
= 478,1 tis. Kč) a ve srovnání s rokem 2017 se zvýšila o cca 1 120,3 tis. Kč. 

            tis. Kč 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

11 607,3 8 323,2 11 324,7 9 239,3 10 905,3 11 096,2 11 758,8 11 787,6 11 935,4 13 055,7 
 
 Celková zadluženost města (nesplacený zůstatek úvěrů) byla k 31.12.2018 ve výši 35 086,5 tis. Kč a ve 

srovnání s rokem 2017 se snížila o 11 713,4 tis. Kč. 
tis. Kč 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
21 820,3 39 300,4 29 368,6 40 286,9 47 819,1 53 917,7 43 790,2 33 434,6 46 799,9 35 086,5 

 
 K 31.12.2018 byla naplněna obecná rezerva odboru financí v rozpočtované výši 5 407,3 tis. Kč a rezerva 

na domov pro seniory (od 1.1.2019 rezerva - veřejná prostranství a parkoviště u nového muzea 
automobilů) ve výši 30 000 tis. Kč. Nad rámec uvedených rezerv byly vykázány k 31.12. na rozpočtových 
účtech města finanční prostředky v úhrnné výši 68 925,8 tis. Kč. Celková výše finančních prostředků nad 
rámec rozpočtu rezerv je dána zejména nevyčerpáním rozpočtových výdajů v porovnání s upraveným 
rozpočtem (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů v roce 2018). Tyto finanční prostředky byly využity při 
přípravě rozpočtu na rok 2019 ke krytí přecházejících výdajů z rozpočtu 2018 a dále k zařazení nových akcí 
(ukazatelů).  

 
 Na účtech fondů byla vykázána k 31.12.2018 částka v úhrnu ve výši 10 079,2 tis. Kč, v tom fond oprav 

a modernizace byt. fondu = 9 252,4 tis. Kč, sociální fond = 761,9 tis. Kč a fond rozvoje a rezerv = 65,4 tis. Kč. 

C) Závěr 

Jak vyplývá ze zpracovaných účetních výkazů, dosáhly příjmy běžného roku dle rozpočtové skladby po 
konsolidaci (tj. po vyloučení vnitřních převodů mezi účty města a zdrojů z minulých let) v úhrnu cca 495 391,5 
tis. Kč (tj. 98,4 % rozpočtu) - v absolutní výši se jedná o částku 8 223,3 tis. Kč, o kterou bylo nižší plnění příjmů 
ve srovnání s rozpočtem na rok 2018. Nižší plnění, než předpokládal rozpočet, ovlivnila zejména skutečnost, že 
do konce roku 2018 jsme neobdrželi rozpočtovanou investiční dotaci na komunitní centrum Kopřivnice (třída 
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4 rozpočtové skladby) a vratku návratné finanční výpomoci od příspěvkových organizací - základních škol (třída 2 
rozpočtové skladby) - jejich inkaso proběhne v roce 2019. Tato skutečnost byla částečně kompenzována 
mimořádnými příjmy z prodeje majetku (třída 3 rozpočtové skladby) a příjmy z daní a poplatků (třída 1 rozpočtové 
skladby) - viz výše uvedený komentář k příjmům a souhrnná tabulka skutečnosti plnění rozpočtu k 31.12.2018. 
 
Výdaje běžného roku dle rozpočtové skladby po konsolidaci (tj. bez splácení cizích zdrojů – úvěrů, bez 
rezerv a vnitřních převodů mezi účty města) byly uskutečněny ve výši cca 509 318,5 tis. Kč (tj. 85,6 % rozpočtu). 
Nižší čerpání je dáno zejména úsporami v některých ukazatelích rozpočtu, resp. převodem některých ukazatelů 
z roku 2018 do roku 2019 v podobě přecházejících akcí (finanční prostředky na ně vyčleněné v rozpočtu na rok 
2018 tak přecházejí do rozpočtu na rok 2019) - viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů v roce 2018. 

 
Hospodaření města skončilo v běžném roce 2018 rozpočtovým schodkem ve výši 13 927 tis. Kč. Výsledek 
hospodaření - schodek - je dán rozdílem mezi příjmy a výdaji v běžném roce po vyloučení převodů mezi účty 
města, čerpání (splácení) cizích zdrojů (úvěry, půjčky) a zapojení finančních zdrojů z minulých období. Schodek 
byl v roce 2018 plně krytý vlastními zdroji, které byly generovány z přebytků hospodaření v minulých letech. 
 
Vzhledem k tomu, že byl pro rok 2018 rozpočtován schodek ve výši 91 669,9 tis. Kč, je kladný peněžní rozdíl 
mezi rozpočtovaným a skutečným saldem příjmů a výdajů vyčíslen ve výši 77 742,9 tis. Kč (ve srovnání 
s rozpočtem pro rok 2018 byla dosažená skutečnost příjmů v úhrnu o 8 223,2 tis. Kč a skutečnost na straně 
výdajů v úhrnu o 85 966,1 tis. Kč nižší než rozpočet). 
 
V tabulce č. 3 v příloze tohoto materiálu je provedena analýza peněžního toku města v roce 2018 a v tabulce 
č. 4 je přehled vybraných ukazatelů z rozpočtového hospodaření města za rok 2018 v meziročním srovnání. 
 

Tabulka č. 3 - Peněžní tok města Kopřivnice v roce 2018 (včetně účelových fondů) 
 Měsíční  Kumulovaně 

Měsíc Zdroje Platby Saldo Měsíc Zdroje Platby Saldo 
Převod z r. 

2017 140 052,7             
 1-2/2018 68 464,3 49 964,4 18 499,9  1-2/2018 208 517,1 49 964,4 158 552,7 
 3/2018 42 718,4 28 436,5 14 281,9  3/2018 251 235,5 78 400,9 172 834,6 
 4/2018 36 869,0 35 517,7 1 351,3  4/2018 288 104,5 113 918,6 174 185,9 
 5/2018 30 353,2 38 291,4 -7 938,2  5/2018 318 457,7 152 210,0 166 247,7 
 6/2018 75 196,9 63 850,4 11 346,5  6/2018 393 654,6 216 060,4 177 594,2 

 7-8/2018 82 448,2 110 848,7 -28 400,5  7-8/2018 476 102,8 326 909,1 149 193,7 
 9/2018 31 199,6 50 387,8 -19 188,2  9/2018 507 302,4 377 296,9 130 005,5 

 10/2018 34 399,3 35 690,0 -1 290,7  10/2018 541 701,7 412 986,9 128 714,8 
 11/2018 34 296,6 40 789,8 -6 493,2  11/2018 575 998,3 453 776,7 122 221,6 
 12/2018 59 267,9 67 255,2 -7 987,3  12/2018 635 266,2 521 031,9 114 234,3 

 635 266,1 521 031,9 -25 818,5  
 
- Rekapitulace zůstatku k 1.1.2018 124 325,5 (běžný účet)  

 

816,9 (sociální fond)  
179,4 (fond rozvoje a rezerv)  

14 730,9 (fond oprav a modernizace bytového fondu) 
140 052,7  

 
- Rekapitulace zůstatku k 31.12.2018 104 155,1 (běžný účet) 

 

761,4 (sociální fond)  
65,4 (fond rozvoje a rezerv)  

9 252,4 (fond oprav a modernizace bytového fondu) 
114 234,3 
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Tabulka č. 4 - Vybrané ukazatelé rozpočtového hospodaření města Kopřivnice 

Ř. 
Členění  
dle rozp. 
skladby 

Popis 2012 
skutečnost 

2013 
skutečnost 

2014 
skutečnost 

2015 
skutečnost 

2016 
skutečnost 

2017 
skutečnost 

2018 
skutečnost 

1 1 Daňové příjmy (DP) 241 248,99 259 625,07 275 736,45 274 034,99 295 137,80 322 017,37 355 251,54 

2 1111 DP fyzických osob placená 
plátci (závislá činnost) 44 803,03 49 206,51 50 326,85 51 775,10 59 129,95 67 637,42 76 787,03 

3 1112 DP fyzických osob placená 
poplatníky (OSVČ…) 2 102,10 2 068,20 1 525,38 3 298,04 2 565,68 2 487,79 1 638,66 

4 1113 
DP fyzických osob vybíraná 
srážkou (kapitálové 
výnosy…) 

4 379,13 4 610,16 5 410,36 5 740,63 5 793,38 5 734,69 6 473,93 

5 1121 DP právnických osob 40 537,31 46 552,76 51 795,42 52 480,64 59 862,35 61 062,23 59 443,06 

6 1122 DP právnických osob za 
obce 12 162,47 4 795,03 5 096,37 3 836,67 5 293,13 6 730,70 6 995,91 

7 1211 Daň z přidané hodnoty 86 738,76 98 691,68 103 802,24 103 962,79 108 846,05 123 815,75 146 303,78 
8 1511 Daň z nemovitých věcí 17 845,20 18 593,93 18 244,32 18 348,81 18 140,11 15 390,42 20 999,66 

9 
133x- 
135x, 
138x 

Místní poplatky, poplatky 
v oblasti ŽP, výherní hrací 
přístroje … 

27 596,72 29 184,63 33 279,74 28 170,66 29 038,34 32 714,41 30 147,94 

10 1361 Správní poplatky 5 084,27 5 922,17 6 255,77 6 421,65 6 468,81 6 443,96 6 461,57 
11 2 Nedaňové příjmy 31 831,70 28 284,35 45 228,03 44 085,25 21 890,15 21 493,86 28 033,04 

12 21xx Příjmy z vlastní činnosti, 
odvodů, úroků, pronájmu… 11 216,90 9 922,71 12 864,29 16 026,29 11 769,74 12 502,77 12 564,52 

13 22xx Sankční platby + vratky 
transferů 4 423,97 3 967,18 5 409,76 9 038,64 8 572,97 7 295,84 11 273,16 

14 23xx 
Příjmy z prodeje 
nekapitálového majetku 
a ostatní nedaňové příjmy 

2 998,73 1 227,14 2 519,98 5 174,52 1 547,44 1 695,25 2 467,36 

15 24xx Splátky půjček 13 192,10 13 167,32 24 434,00 13 845,80 0,00 0,00 1 728,00 

16 41xx Neinvestiční přijaté dotace 
(transfery) 65 921,48 63 926,52 67 821,74 68 721,05 62 441,25 65 861,59 72 486,34 

17 (DZ) 
z toho 4112 - neinvestiční 
dotace v rámci souhrnného 
dotačního vztahu 

27 345,27 23 889,20 23 819,10 23 794,30 24 213,00 25 941,20 27 226,40 

18 1+2+41xx BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM 
(ř. 1-17) 339 002,17 351 835,94 388 786,22 386 841,29 379 469,20 409 372,82 455 770,92 

19 311x Příjmy z prodeje 
kapitálového majetku 789,15 1 497,58 33 510,49 4 052,90 28 438,77 2 377,99 7 053,29 

20 312x, 
32xx Ostatní kapitálové příjmy 3 025,12 159,03 7 282,34 44,30 0,00 25,11 0,00 

21 42xx Investiční přijaté dotace 
(transfery) 121 217,92 90 515,72 65 188,37 51 162,28 32 438,84 0,00 32 567,26 

22 3+42xx KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 
CELKEM 125 032,19 92 172,33 105 981,20 55 259,48 60 877,61 2 403,10 39 620,55 

23 1+2+3+4 PŘÍJMY CELKEM (ř. 18 + 
ř. 22) po konsolidaci 464 034,36 444 008,27 494 767,42 442 100,77 440 346,81 411 775,92 495 391,47 

24 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 
(součet ř. 25 až ř. 30) 297 918,56 298 843,96 312 604,12 301 044,72 327 120,41 304 681,19 339 488,38 

25 50xx 
Výdaje na platy, ostatní 
platby za provedenou práci 
a pojistné 

83 917,42 84 289,51 87 028,11 89 000,44 93 522,61 96 019,28 99 189,85 

26 51xx Neinvestiční nákupy 
a související výdaje 100 670,58 104 780,73 95 682,61 107 315,98 127 414,23 107 648,22 133 125,62 

26a  v tom položka 5171 - opravy 
a udržování 33 892,30 42 877,64 30 935,15 46 045,55 62 644,84 44 073,90 64 920,71 
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27 52xx Neinvestiční transfery 
soukromoprávním subjektům 23 744,22 13 169,25 13 276,09 14 384,52 15 092,64 16 010,04 17 269,96 

28 53xx Neinvestiční transfery 
veřejnoprávním subjektům 76 529,90 78 156,79 82 184,72 83 022,89 88 630,70 81 887,65 87 210,70 

29 54xx Neinvestiční transfery 
obyvatelstvu 2 656,93 3 254,46 1 864,62 1 847,95 1 767,07 1 796,40 1 961,93 

30 56xx až 
59xx 

Neinvestiční půjčené 
prostředky a ostatní výdaje 10 399,51 15 193,22 32 567,97 5 472,94 693,16 1 319,60 730,32 

31 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 187 066,58 148 899,60 180 571,96 97 225,95 52 169,92 138 694,00 169 830,12 
 

32 ř. 5 + ř. 6 VÝDAJE CELKEM 
– po konsolidaci 484 985,14 447 743,56 493 176,08 398 270,67 379 290,33 443 375,19 509 318,50 

 

33 ř. 23 - 
ř. 32 

ROZPOČTOVÉ SALDO 
PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -20 950,78 -3 735,29 1 591,34 43 830,10 61 056,48 -31 599,27 -13 927,03 

 

34 1+2+41 
Běžné příjmy (včetně 
neinvestičních dotací) ř. 1 + 
ř. 12 + ř. 16 

339 002,17 351 835,94 388 786,22 386 841,29 379 469,20 400 381,73 440 302,40 

35 od 50 do 
54 

Běžné výdaje (provozní vč. 
mimořádných oprav) ř. 24 - 
ř. 30 

297 918,56 298 843,96 312 604,12 301 044,72 327 120,41 303 361,59 338 758,06 

 

36 ř. 34 - 
ř. 35 

PROVOZNÍ SALDO 
BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ 
A VÝDAJŮ 

41 083,61 52 991,98 76 182,10 85 796,57 52 348,79 97 020,14 101 544,34 

37  %podíl provozního salda na 
běžných příjmech 12,12 15,06 19,59 22,18 13,80 24,23 23,06 

 

38 ř. 22 - 
ř. 31 

SALDO KAPITÁLOVÝCH 
PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -62 034,39 -56 727,27 -74 590,76 -41 966,47 8 707,69 -136 290,90 -130 209,57 

39 8123 Přijaté půjčky (+) 18 600,00 16 000,00 15 000,00 0,00 0,00 24 000,00 0,00 

40 8124 Uhrazené splátky 
dlouhodobých půjček (-) -7 681,71 -8 467,81 -8 901,39 -10 127,46 -10 355,60 -10 634,73 -11 713,41 

41 8115 

Změna stavu fin. prostředků 
na účtech ("+“ znamená 
zapojení zůstatku z min. let 
na krytí rozpočtových 
výdajů, „-“ znamená 
navýšení zůstatku 
z minulých let) 

10 032,49 -3 796,90 -7 689,95 -33 702,65 -51 987,34 18 234,00 25 640,44 

42  CELKEM FINANCOVÁNÍ  20 950,78 3 735,29 -1 591,34 -43 830,11 -62 342,94 31 599,27 13 927,03 
 

45  Zůstatky na rozpočtových 
účtech 61 291,92 65 088,82 72 778,77 106 741,93 158 729,28 140 052,77 114 234,26 

 

46  Zůstatek z provozního salda 
po úhradě splátek úvěru 33 401,90 44 524,17 67 280,71 75 669,11 41 993,19 86 385,41 89 830,93 

47  Dluhová základna 
(ř. 1 + ř. 11 + ř. 17) 300 425,96 311 798,62 344 783,58 341 914,54 341 240,95 369 452,43 395 042,46 

48  Dluhová služba 
(splátky + úroky) 9 239,30 10 905,30 11 096,20 11 758,80 11 787,60 11 935,40 13 055,70 

49  Vnitřní ukazatel dluhové 
služby (%) ř. 48/47 3,08 3,50 3,22 3,44 3,45 3,23 3,30 

50  Nesplacený zůstatek úvěrů, 
půjček k 31.12. 40 286,90 47 819,10 53 917,70 43 790,20 33 434,64 46 799,90 35 087,20 
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Oblast výnosů a nákladů hospodářské činnosti města 

V návaznosti na registraci města jako plátce DPH dochází od 1.8.2004 k oddělenému sledování hospodářské 
činnosti zajišťované přímo z úrovně odborů města. Z tohoto důvodu jsou některé dříve inkasované příjmy 
rozpočtu a vynakládané výdaje rozpočtu sledovány odděleně od rozpočtu jako výnosy a náklady hospodářské 
činnosti, tj. nevztahují se na ně pravidla obecně platná pro rozpočet.  
Pro zhodnocení hospodářské činnosti města podle jednotlivých druhů hospodářské činnosti lze orientačně využít 
následující tabulku. 
            tis. Kč 

Druh hospodářské činnosti Výnosy Náklady 
Saldo 

(+ zisk, 
- ztráta) 

Bytové domy (vč. nebytových prostor v bytových domech)   25 413,2 16 052,9 + 9 360,3 
Oblast nájmů nebytových prostor, pozemků a ostatních nájmů 
sledovaných z úrovně Městského úřadu Kopřivnice  

 18 738,5 
 

12 111,7 + 6 626,8 
 

Hospodaření v městských lesích  1 070,2  826,8 + 245,4 
Ostatní náklady a výnosy    
Ostatní (reklama, úroky, náhrady škody, daň z příjmů 
právnických osob…) 

 656,5 
 

 1 462,9 
 

- 770,4 
 

Celkem  45 878,4  30 454,3  15 424,1 
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MONITORING STÍŽNOSTÍ A PETICÍ 

V rámci města byly všechny přijaté stížnosti a petice projednávány a řešeny podle Pravidel pro přijímání, 
projednávání a vyřizování petic a stížností – vnitroorganizační směrnice č. 12/2017 funkčně příslušnými útvary. 
V roce 2018 bylo zaevidováno celkem 19 stížností a 4 petice. Oproti minulému roku je tedy patrný nárůst v obou 
kategoriích. 
 

 
 
Na základě rozvržení pravomocí a působnosti na Městském úřadě Kopřivnice byly stížnosti postoupeny 
k prošetření níže uvedeným odborům a útvarům města: 
 
• Odbor životního prostředí se vyjadřoval v 1 případě (k znečišťování ovzduší), 
• Městská policie se vyjadřovala v 5 případech (k narušování veřejného pořádku, dodržování rychlosti 

a pravidel parkování, v personálních záležitostech), 
• Odbor rozvoje města se vyjadřoval ve 2 případech (k pravidlům parkování ve městě a možnostem realizace 

přechodu pro chodce v Lubině), 
• Odbor majetku města se vyjadřoval v 5 případech (v bytových záležitostech, k opravám komunálního 

majetku, parkování na ul. Francouzské, osvětlení na ul. Krátké a k problematice cyklostezky ve Vlčovicích), 
• Právní služba se vyjadřovala v 5 případech (rušení klidu a sousedského soužití, s personálním zaměřením), 
• Oddělení personální se vyjadřovalo v 1 případě (k nakládání s vodou hasiči). 
 
Souhrnně pak lze konstatovat, že z 19 stížností bylo vyhodnoceno 8 stížností jako oprávněných a 11 stížností 
neoprávněných. U stížností, které byly vyhodnoceny jako oprávněné, však nelze u převážné většiny z nich 
hovořit o porušení či zanedbání povinností ze strany města či jeho zaměstnanců. Jedná se spíše o reakci 
(upozornění) či názory občanů na dění v Kopřivnici, a to zejména v oblasti mezilidských vztahů, sousedského 
soužití, dodržování stanovených pravidel a podněty investičního charakteru.  
 
V roce 2018 obdrželo evidenční místo 4 petice, jejichž obsahem bylo: 

• upozornění na nevyhovující stav ulice Severní, 
• žádost o řešení dopravní situace na ul. Sportovní, 
• upozornění na havarijní stav komunikace ve Vlčovicích, 
• žádost na zřízení přechodu ulice Záhumenní u ulice Duhová, Kopřivnice. 
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SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ 

Činnost odboru sociálních věcí a zdravotnictví zahrnuje jak výkon samostatné působnosti obce, tak přenesené 
působnosti. Tyto činnosti se často prolínají. Nezastupitelnou úlohu má odbor ve vztahu k veřejnosti, neboť právě 
komunikace s občany při řešení jejich problémů má vliv na celkový pohled na městský úřad. 

Výkon samosprávy v sociální oblasti 

Agenda úkolů vyplývajících z Pravidel pro nakládání s prostředky společenského aktivu v oblasti péče 
o nejstarší generaci města představovala především zajištění a spoluúčast při organizaci 5 společensko-
kulturních akcích pro seniory v Kopřivnici (jarní a podzimní seniorská odpoledne) a v místních částech Mniší 
a Vlčovice (3 akce). Dále byly zakoupeny 3 dárkové balíčky pro jubilanty (narozeniny, zlatá svatba, svatba po 65 
letech), kteří projevili zájem o návštěvu zástupců města. Každoročně byla provedena návštěva seniorů 
z Kopřivnice v domovech pro seniory v okrese Nový Jičín – bylo předáno celkem 45 vánočních květin 
s individuálním přáním k Vánocům každému z nich.  
 
V rámci odboru je zajišťován provoz 2 klubů seniorů a částečná úhrada aktivit členů klubů v Kopřivnici 
a společného klubu Mniší-Vlčovice. Členové obou klubů vyvíjejí vlastní klubovou činnost – setkávání se při 
společenských hrách, procházkách v blízkém okolí, organizují poznávací či turistické zájezdy. Vedení obou klubů 
aktivně spolupracuje s odborem – provádí hodnocení aktivit, podávají náměty, připomínky, pracovníci odboru se 
účastní na některých jejich akcích apod. 
 
V roce 2018 jsme pokračovali již 7. rokem v celoročním aktivizačním programu pro seniorskou veřejnost – 
„Aktivní senior 2018 aneb Setkávání při sportu, zábavě i vzdělávání“. Aktivity byly spolufinancovány z dotačního 
Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018, z kterého město Kopřivnice 
obdrželo dotaci ve výši téměř sto tisíc Kč. 
Tento program obsahoval celkem 22 jednotlivých aktivit, u 20 aktivit byl hlavním organizátorem OSV, z toho: 
• 9 vzdělávacích (SENIORCOMP, Trénování paměti, Akademie 3. věku, 3 samostatné počítačové kurzy – tyto 

aktivity zajišťovali partneři města v tomto projektu – Skautské centrum Vanaivan a Městská knihovna 
Kopřivnice), akce jednorázové – besedy (Pět jazyků lásky, Senior v dopravě aneb Školení řidičů i neřidičů, 
Změna na talíři, Podvody a jiná trestná činnost), Den sociálních služeb v rámci akce Pohádková první pomoc 
a Den sociálních služeb, 

• 7 sportovních (každé úterý zdravotní cvičení QI GONG, turnaj v bowlingu, outdoorové dopoledne na 
Vanaivanu, cyklovýlet, minigolf Od jamky k jamce, turisticko-poznávací zájezd, sportovní dopoledne), 

• 6 společensko–kulturních akcí (Jarní a Podzimní seniorské odpoledne, zpívání při harmonice – Sejdeme se, 
zazpíváme, dobrý vtip si k tomu dáme, zábavné soutěžní odpoledne, velikonoční tvoření, předvánoční 
tvoření). 

 
Počet účastníků akcí pro seniory 

Aktivní senior 2018 
Pět jazyků lásky - beseda 64 
Sejdeme se, zazpíváme, dobrý vtip si k tomu dáme 84 
Senior v dopravě – školení řidičů i neřidičů 104 
Turnaj v bowlingu 80 
Seniorcomp 30 
Velikonoční tvoření 15 
Jarní seniorské odpoledne 193 
Změna na talíři – beseda o zdravém stravování 40 
Outdoorové dopoledne na Vanaivanu 16 
Cyklovýlet 47 
Od jamky k jamce 43 
Turisticko-poznávací zájezd Velké Losiny, Litovel 48 
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Sportovní dopoledne 25 
3 samostatné počítačové kurzy 42 
Podvody a jiná trestná činnost na seniorech – beseda s PČR 20 
Zábavné soutěžní odpoledne 28 
Podzimní seniorské odpoledne 185 
Předvánoční tvoření 27 
Zdravotní cvičení QI GONG (1x týdně) 573 
Celkem 891 

 
Pozvánky na jednotlivé akce, ale také odkazy na články a videoreportáže z již proběhlých akcí senioři i nadále 
naleznou na webových stránkách města s názvem Aktivní senior - http://www.koprivnice.cz/aktivnisenior, a od 
roku 2018 nově také na facebooku www.facebook.com/aktivnisenior. 
 
Odbor vede evidence žadatelů o byty zvláštního určení (byty určené seniorům a osobám se zdravotním 
postižením). 
 

Srovnání vývoje počtu žadatelů a přidělených bytů 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Počet nových žádostí v daném roce 25 44 38 43 34 37 
Počet přidělených bytů 22 19 18 15 13 18 
- z toho na základě výjimky RM 5 9 9 3 4 2 
- z toho na ulici České 320 19 16 16 13 12 17 
- z toho na základě výjimky RM 3 3 2 2 1 1 

 
Odbor na úseku spolupráce s odborem majetku města – oddělením bytovým: 
• vede evidenci zájemců o sociální bydlení,  
• vyjadřuje se k žádostem o udělení výjimky z Pravidel pro pronajímání bytů v majetku města,  
• vyjadřuje se k možnostem bydlení osob na ul. Horní a na Ubytovně pod Červeným kamenem. 
 

Srovnání vývoje agendy – bytová problematika 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Počet žádostí o sociální bydlení x 25 33 40 31 33 
- z toho vyhověno x 25 17 15 25 14 
Počet vyjádření k výjimkám pro RM 15 3 10 16 5 6 
Vyjádření (ul. Horní, ubytovna města) 8 8 4 28 25 4 

 
Vyhrazená parkovací místa pro osoby se zdravotním postižením – v této problematice úzce spolupracujeme 
zejména se organizací SLUMEKO, s. r. o., a odborem rozvoje města, kdy se vyjadřujeme k žádostem o zřízení 
vyhrazeného parkovacího místa na území města.  
 
V rámci Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 se odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve spolupráci 
s dalšími zainteresovanými odbory podílel na vyhodnocení Zdravotního plánu města Kopřivnice na léta 2014–
2016 a vytvoření aktualizovaného Zdravotního plánu města Kopřivnice na léta 2017–2019, který byl schválen 
Zastupitelstvem města Kopřivnice 16.3.2017. 

Plánování sociálních služeb 

I v roce 2018 proběhly celkem 3 jednání řídící skupiny a 1 společné jednání všech pracovních skupin 
komunitního plánování, na kterém byl zhodnocen II. střednědobý plán sociálních služeb na území města 
Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí Závišice a Ženklava na období 2013–2017 a byl představen 
střednědobý plán na období let 2018-2021. III. střednědobý plán sociálních služeb na území města Kopřivnice se 
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zapojením města Štramberk a obcí Závišice a Ženklava na období 2018–2021 byl schválen Zastupitelstvem 
města Kopřivnice 26. dubna 2018.  
 
Pracovní skupiny a řídící skupina byly průběžně seznamovány s připravovaným projektem Komunitní centrum 
Kopřivnice – tj. přemístění Denního stacionáře Kopretina do objektu na ul. Francouzská 1181 a projektem Vznik 
sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici - vytvoření podmínek pro vznik nové sociální služby sociálně-
terapeutické dílny v objektu na ul. Školní 926. 
Většina aktivit v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb byla po odborné stránce konzultována 
s metodikem komunitního plánování, jenž je financován z projektu z evropských zdrojů, který realizuje 
Moravskoslezský kraj – „Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK“. 
 
Od 1.1.2018 začaly v Kopřivnici působit dvě nové sociální služby, obě provozované Armáda spásy v České 
republice, z. s., sociální služba terénní program – projekt Prevence bezdomovectví v Kopřivnici, a sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Obě služby úzce spolupracovaly odborem sociálních věcí a zdravotnictví 
a odborem majetku města. 
 
Realizované akce a aktivity v rámci procesu komunitního plánování: 
• Proběhl v pořadí již šestý Kulatý stůl Motýlek (16.5.2018) na téma Sexualita dětí s mentálním postižením. 
• Na jaře se v průběhu týdne od 12.5. do 20.5.2018 uskutečnil soubor aktivit s názvem Týden pro rodinu - 

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=tyden-pro-rodinu. Celkem odbor takto zastřešil 19 akcí (zejména 
formou propagace a drobné finanční podpory).  

• V pátek 1. června 2018 proběhla akce s názvem Pohádková první pomoc a Den sociálních služeb. 
Prezentovat své služby přijelo celkem 24 poskytovatelů, kteří představili 46 různých sociálních služeb 
a zařízení. Pro děti byly připraveny hry a soutěže a k vidění byly také ukázky fungování složek integrovaného 
záchranného systému (IZS), technika IZS, ale také dynamické ukázky jejich práce. Zájemci si mohli mj. 
vyzkoušet poskytování první pomoci na figuríně. 

• Již počtvrté město Kopřivnice ocenilo Osobnost v sociální oblasti. V roce 2018 se jí stala předsedkyně 
Asociace zdravotně postižených Irena Kučerková. Slavnostní předání se uskutečnilo 18. října 2018 
v Kulturním domě v Kopřivnici během společenského večera pracovníků a dobrovolníků v sociální oblasti.  

Prevence kriminality a protidrogová prevence 

V roce 2018 proběhly dvě setkání komise prevence kriminality a protidrogové prevence. Účastnili jsme se 
setkání protidrogových koordinátorů v kraji a spolupracovali jsme na výroční zprávě o realizaci protidrogové 
politiky v kraji.  

Dotační program v sociální oblasti 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zajišťuje agendu poskytování dotací a darů v sociální oblasti.  
O dotaci požádalo celkem 9 organizací pro 16 jimi realizovaných služeb, a to formou žádosti o individuální 
dotaci. Odbor administroval taktéž dotaci poskytovanou Moravskoslezskému kraji na základě uzavřené víceleté 
smlouvy.  
 

Přehled organizací, kterým byly poskytnuty dotace 

Organizace Název služby/projektu Dotace v Kč 
2017 

Dotace v Kč 
2018 

Slezská diakonie Archa Nový Jičín, chráněné bydlení 15 000 13 000 
Karmel Tichá, domov pro osoby se zdravotním 
postižením 20 000 20 000 

Karmel Tichá, denní stacionář 0 6 000 
Eden Nový Jičín, denní stacionář 30 000 30 000 
Effatha Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny 40 000 53 000 
Rút Nový Jičín, sociální rehabilitace 16 000 22 000 
Poradna rané péče MATANA 6 000 6 000 
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celkem 127 000 150 000 
OS při Dětském centru 
Kopřivnice 

Specializovaná doprava (Chceme jezdit do 
školy) 50 000 50 000 

Renarkon, o. p. s. Terénní program na Novojičínsku 130 000 130 000 
Charita Kopřivnice Charitní pečovatelská služba Kopřivnice 80 000 90 000 
Centrum pro zdravotně 
postižené Moravskoslezského 
kraje, o. s. 

Osobní asistence Novojičínsko 196 000 211 000 
Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní místo 
Kopřivnice 220 000 238 000 

celkem 416 000 449 000 
Salus, o. p. s. Sociálně – aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi 60 000 0 

Domov Salus – azylový dům 320 000 0 
celkem 380 000 0 

„Máš čas?“, z. s. Nízkoprahové denní centrum Racek 110 000 130 000 
Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých 
ČR, oblastní pobočka Nový 
Jičín 

Sociálně aktivizační služby pro zrakově 
postižené občany SONS ČR 0 8 000 

 

Jinak, o.p.s. Podpora samostatného bydlení 0 29 000 
Armáda spásy v České 
republice, z. s. 

Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava-
Kunčičky 93 000 95 000 

Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Kamarád 1 150 000 1 263 000 

Armáda spásy, Prevence bezdomovectví 
v Kopřivnici 0 420 000 

celkem 1 243 000 1 778 000 
Domov Hortenzie, p. o. Domov Hortenzie, domov seniorů 40 000 55 000 
Domov NaNovo, p. o. Chráněné bydlení Kopřivnice 0 72 000 
Domov Příbor, p. o. Domov Příbor 0 40 000 
Centrum pro rodinu 
Kopřivnice, z. s. 

Centrum pro rodinu Kopřivnice 85 000 0 

MSK dle Smlouvy... podpora soc. služeb  754 000 964 000 
Celkem   3 415 000 3 945 000 

 
Přehled organizací, kterým byl poskytnut dar v roce 2018 

Název organizace Přidělená částka 
v Kč 

Diakonií ČCE – hospic CITADELA  3 000  
Charita FM 7 200  
Domov Jirka, o. p. s., Vsetín 7 500  
Charita Frenštát 15 000  
Domov Odry, p. o. 5 000  
Senior domy Pohoda Jablunkov, a. s. 5 000  
Linka bezpečí, z. s.  2 000  
České centrum signálních zvířat, z. s. 6 210  
Domov Duha 20 000  
Středisko rané péče SPRP Ostrava 3 000  
Unie ROSKA 3 000  
Celkem 76 910 
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Poskytování dotací a darů organizacím působících v sociální a zdravotní oblasti je jedním 
z významných ukazatelů, jak město pečuje o své občany, kteří potřebují z nějakého důvodu pomoc ze strany 
sociálních služeb či dalších navazujících organizací.  
 

Srovnání výše poskytnutých dotací a darů v sociální oblasti v letech 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Dotace 1 146 000 958 000 2 015 500 1 834 800 3 415 000 3 945 00 
Dary 3 000 6 000 23 500 59 000 70 000 76 910 
Celkem 1 149 000 964 000 2 039 000 1 893 800 3 485 000 4 021 910 

 
V letech 2013 a 2014 docházelo k poklesu výdajů na dotace z důvodu financování sociálních služeb zejména 
z projektů, které byly podpořeny prostředky z Evropské unie. V roce 2015 došlo opět k výraznému nárůstu 
dotační podpory, neboť se projevila skutečnost, kdy již byly ukončeny evropské projekty a nové projekty ještě do 
financování sociálních služeb nezasáhly. V r. 2017 došlo k výraznému nárůstu podpory, a to zejména z důvodu: 
• financování NZDM Kamarád formou dotace, když dříve se jednalo o organizační složku města, 
• dotace Moravskoslezskému kraji do Fondu sociálních služeb k zajištění budoucího financování sociálních 

služeb po ukončení podpory těchto služeb z evropských projektů. 
V roce 2018 došlo k mírnému nárůstu výše dotace u organizací dlouhodobě podporovaných městem z důvodu 
zvýšení celkových nákladů na sociální služby po výrazném navýšení mezd v sociálních službách. Dále došlo 
k rozšíření počtu organizací, jimž jsou poskytovány dotace. 
 

Metodická činnost odboru ve vztahu k organizační složce Klub Kamarád a příspěvkové 
organizaci Středisko sociálních služeb města Kopřivnice 

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p. o. 
Odbor spolupracoval se SSSmK na přípravě projektu Komunitní centrum Kopřivnice - přemístění Denního 
stacionáře Kopretina a na projektu Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici v objektu na ul. Školní 926. 

Výkon státní správy v sociální oblasti 

Od roku 2012 vykonává město v přenesené působnosti agendu sociální práce.  
 
Sociální práce v Kopřivnici je zaměřena na všechny cílové skupiny, osoby sociálně vyloučené i osoby a rodiny 
sociálním vyloučením ohrožené. Jedná se především o klienty, kteří se dostali do těžké sociální, finanční či 
bytové situace, kterou již nejsou schopni vlastními silami řešit. Spolupráce se sociálním pracovníkem je vždy 
dobrovolná, řídí se zásadami mlčenlivosti, důvěrnosti, rovnocenného přístupu a aktivního přístupu 
klienta. 
 
Sociální práce je takto poskytována jak ambulantně, tj. na úřadě zejména v době úředních hodin, ale také terénní 
formou, jednorázově či opakovaně na základě požadavků klienta či povahy řešeného problému s klientem. 
 
Sociální práce se zaměřují také na pomoc při orientaci v působnostech jednotlivých institucích, administrativní 
pomoc (vyplňování tiskopisů, sepisování návrhů k soudu atd.), pomoc při orientaci v problému klienta a stanovení 
etap jeho řešení. 
 
Sociální pracovník se často stává prostředníkem mezi klientem a společností (veřejnou správou, institucemi 
zprostředkujícími navazující služby apod.). Nástroji sociální práce jsou rozhovor s klientem, pomoc s listinami, 
zastupování klienta, jeho doprovázení či spolupráce s dalšími institucemi, organizacemi, odborníky a dále 
sociální pracovník zprostředkovává služby a aktivity a stimuluje klienta k aktivnímu a zodpovědnému přístupu 
k jeho problému, zvyšuje jeho schopnost řídit si svůj život samostatně. Činnost sociálního pracovníka doplňuje 
standardní služby pracovníků úřadů práce a jednotlivých sociálních služeb.  
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Jednou z činností sociální práce je i poskytování poradenství, zejména v následujících situacích: 
• problémy plynoucí z nízkých příjmů,  
• riziko ztráty bydlení či absence bydlení, 
• zadlužení, 
• neschopnosti hospodařit s finančními prostředky, 
• ztráta zaměstnání a dlouhodobá nezaměstnanost, 
• pomoc v problematice pracovně-právní, 
• problémy vyplývající ze zneužívání alkoholu, omamných a psychotropních látek, ze závislosti na hracích 

automatech apod., 
• ohrožení sociálním vyloučením v důsledku stáří či zdravotního postižení, 
• ohrožení práv osob před a po omezení svéprávnosti, 
• výkon opatrovnictví, 
• pomoc s výběrem a zprostředkováním vhodné sociální služby 
• a další. 

 
Provádění komplexního sociálního poradenství vyžaduje rozsáhlou znalost různých oblastí práva (pracovní, 
rodinné, sociální, trestní atd.) včetně orientace v kompetencích jednotlivých úřadů, poskytovaných sociálních 
službách a dalších službách vhodných k využití klienty. Nezbytným předpokladem kvalitního výkonu sociální 
práce je navázání spolupráce se všemi zainteresovanými organizacemi jak ve městě, tak mimo něj. 
 

Srovnání počtu spisů, anonymních klientů a počtu sociálních šetření v letech 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Počet spisů, se kterými se 
v daném roce pracovalo 867 478 1656 319 305 296 

Počet anonymních klientů x x 399 418 467 222 
Počet sociálních šetření  303 427 400 428 509 485 

 
Výrazný nárůst spisů se projevil v r. 2015, kdy došlo k výměně tzv. všech parkovacích průkazů u osob – držitelů 
průkazek ZTP a ZTP/P, kdy těmto osobám bylo poskytnuto zároveň i odborné sociální poradenství. V posledních 
dvou letech se počet klientů sociální práce stabilizoval, postupně narůstá počet sociálních šetření a tzv. 
anonymních klientů, tj. osob, které se dostaví za účelem poradenství a není třeba provést jejich identifikaci, 
neprovádí se s nimi kontinuální práce.  
 
I v roce 2018 pokračovaly projevy velmi nízké míry nezaměstnanosti, které měly pozitivní vliv na celou řadu 
faktorů včetně výkonu sociální práce.  
I nadále tvoří velkou skupinu osob klienti, který jsou bez přístřeší či v neadekvátním bydlení a osoby 
nezaměstnané. Mezi hlavní řešené problémy patří zejména:  

• bytová problematika, 
• dluhová problematika, 
• různé dávky ze sociálního systému. 

 
Součástí sociální práce je také činnost sociálního kurátora – práce s klienty ve výkonu trestu odnětí svobody 
(VTOS) či propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody.  
 

Srovnání údajů sociálního kurátora za rok  
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Osoby evidovány v přírůstkovém rejstříku 121 98 36 13 19 42 
Počet propuštěných osob 58 26 31 21 30 36 
… z toho propuštěné osoby s trvalým pobytem 
v jiném správním obvodu 

3 4 2 2 4 1 

Počet klientů, kteří se po propuštění dostavili 
k soc. kurátorovi  

42 13 28 21 26 19 

Počet osob ve výkonu trestu odnětí svobody, 55 46 49 18 54 62 
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kterým byla poskytnuta pomoc v průběhu 
výkonu trestu 
Počet provedených šetření 30 15 11 8 7 6 
Přijaté písemnosti z okresních soudů 102 86 133 30 11 4 
Přijaté písemnosti z věznic 192 190 141 56 95 138 

 
Na výkon sociálně práce dle příslušných paragrafů zákona č. 108/ 2006 Sb., a zákona č. 111/2006 Sb., je 
od roku 2015 poskytována dotace ze státního rozpočtu ve formě příspěvku na výkon státní správy, a to 
z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí.  
 

Výše přidělené dotace na výkon sociální práce v Kč 
 2015 2016 2017 2018 
Přidělená dotace 910 000 914 500 1 021 869 1 546 529 

Péče o rodinu a děti 

V oblasti péče o rodinu a děti je specifická činnost oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), tedy 
činnost sociálních pracovníků s rodinami a dětmi. Informace o sociálně-právní ochranu dětí lze nalézt na 
stránkách města: http://www.koprivnice.cz/index.php?id=socialne-pravni-ochrana-deti.  

Sociálně-právní ochrana dětí představuje zajištění práva dítěte na život, jeho příznivý vývoj, rodičovskou péči 
a život v rodině, identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zahrnuje také ochranu 
dítěte před jakýmkoliv násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním. 
Co se rozumí sociálně-právní ochranou dětí, vyjadřuje konkrétně zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, který vymezuje sociálně-právní ochranu dětí v § 1 jako: 

• ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, 
• ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění a 
• působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. 

 
OSPOD zaměřuje svoji činnost zejména na děti uvedené v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, tedy děti, jejichž rodiče z vážných objektivních nebo subjektivních 
důvodů neplní, nemohou plnit nebo nedostatečně plní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti. Dále jsou 
to děti, na nichž byl spáchán závažný trestný čin, anebo děti, které vzhledem ke svému jednání nebo chování 
zvýšenou ochranu a pomoc potřebují.  

Nezastupitelnou úlohou oddělení sociální právní ochrany dětí je i poskytování poradenství rodinám s dětmi. 
Sociální práce je poskytována bezplatně. 

V roce 2018 proběhly 2 jednání Komise sociálně právní ochrany dětí, na kterých byly diskutovány aktuální 
záležitosti ze sociální oblasti.  
 
Základní údaje k činnosti oddělení sociálně-právní ochrany dětí jsou shrnuty v následující tabulce: 
 
Úkony v SPOD/počet 2014 2015 2016 2017 2018 
Počet osob do 18 let ve správní obvodu OPR k 31.12. 7 338 7 482 7 600 7 607  7 446 
Počet pracovníků OSPOD k 31.12. 9 9 9 8 9 
Evidovaný počet případů k 31.12. 2 784 897 510 630 433 
Počet klientů kurátora pro děti a mládež celkem  91 180 105 111  97 
- z toho do 15 let - nezletilí 43 86 44 50  31 
- z toho nad 15 let - mladiství  48 94 61 61  66 
Počet dětí v náhradní rodinné péči  40 46 48 68 62 
Počet dětí umístěných v zařízení pro výkon ÚV 30 31 29 22 17 
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k 31.12. 
Orgán sociálně-právní ochrany jmenován 
opatrovníkem nezletilých dětí v soudním řízení 358 330 280 232 295 

Počet dětí, u kterých byl stanoven dohled 30 38 35 40 40 
Počet zásahů v rámci pohotovostní služby OSPOD 12 1 4 1 0 
Počet realizovaných přednášek pro žáky ZŠ v celém 
správním obvodu 

nesledo-
váno 

nesledo-
váno 22 16 13 

Počet soudních jednání nesledo-
váno 

nesledo-
váno 

nesledo-
váno 

nesledo-
váno 

337 

 
Na výkon sociálně-právní ochrany dětí je každoročně poskytována samostatná dotace, jak je uvedeno v zákoně 
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Srovnání vývoje dotace na činnost OSPOD v Kč 
Dotace na činnost OSPOD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Požadovaná částka 2 984 785 3 678 000 3 905 000 4 365 000 4 600 000 5 095 000 
Přiznaná částka 2 984 785 3 455 060 3 905 000 4 365 000 4 600 000 4 629 500 
Požadavek na doplatek  351 559 98 132 50 792 103 265 x x 
Přiznaná částka doplatku  351 559 98 132 50 792 103 265 x x 
Vratka x x x x 42 861 206 070 
Celkem dotace na rok 3 336 344 3 553 192 3 955 792 4 468 265 4 557 139 4 423 429  

Péče o osoby se zdravotním postižením a seniory 

Péče o seniory a osoby se zdravotním postižením zahrnuje nejen klasickou sociální práci včetně odborného 
poradenství, ale taktéž následující činnosti: 
 
• vydávání označení vozidel O7 – parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně 

postiženou, která je držitelem průkazu ZTP s výjimkou osob postižených úplnou nebo praktickou hluchotou 
nebo držitelem průkazu ZTP/P (dle § 67, odst. 1, 2, zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu) 

 
Srovnání agendy vydávání označení vozidel O7 v letech  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Počet vydaných označení 244 228 955 257 168 247 

 
Vysoký nárůst vydaných označení v roce 2015 byl způsoben legislativou, kdy k 31.12.2015 končila platnost 
stávajících označení a klienti si museli požádat o vydání označení nových.  
 
• ustanovení zvláštního příjemce důchodu (dle § 10a § 118 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci 

a provádění sociálního zabezpečení) v případě, že osoba vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není 
schopna důchod přijímat a nemá ustanoveného opatrovníka 

 
Srovnání agendy zvláštního příjemce důchodu v letech 

Počet 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Správních rozhodnutí 13 12 17 20 14 11 
Celkem zvláštních příjemců 24 22 18  24 23 
z toho zvl. příjemce město x 6 6 2 2 2 

 
• sociální pohřby (dle § 5 zákona č. 256/2001 Sb. - povinnost zajištění pohřbení lidských pozůstatků na 

území obce) – zajištění pohřbu osobám, kterým nikdo nezajistil pohřbení v době stanovené zákonem 
o pohřebnictví. Náklady na pohřebné se vymáhají v rámci dědického řízení, není-li dědictví, žádá se 
o úhradu nákladů na Ministerstvu pro místní rozvoj. Průměrná cena sociálního pohřbu činí cca 10 tis. Kč.  
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Srovnání agendy sociálních pohřbů v letech  
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Počet pohřbů 2 4 9 3 3 5 

 
• uzavírání smluv o poskytování pobytových sociálních služeb za osoby, které s ohledem na zdravotní 

stav nejsou schopny smlouvě porozumět a podepsat ji (dle § 91 zákona č. 108/2006 Sb.) a nejsou 
omezeny ve svéprávnosti. Jedná se o uživatele Domova Příbor, Střediska sociálních služeb města 
Kopřivnice, Střediska následné lůžkové péče organizace Therápon 98, a. s., či Domova seniorů OASA 
v Petřvaldíku. 
 

Srovnání agendy uzavírání smluv dle § 91 zákona č. 108/2006 Sb. 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Počet uzavřených smluv (dodatků) 11 21 32 80 48 76 

 
• vydávání doporučení k uzavření (prodloužení) smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení dle § 2300 

a § 3075 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – doporučení se vydává pro byty zvláštního určení 
v majetku města Příbor, na které město Příbor v minulosti obdrželo státní dotaci 

 
Srovnání počtu vydaných doporučení v letech 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Stanoviska k přidělení (prodloužení 
smlouvy) bytu zvl. určení x 6 6 9 7 8 

 

• řešení oznámení poskytovatele zdravotních služeb, kdy je zjišťována nezbytnost poskytování služby 
sociální péče osobám po propuštění ze zdravotnického zařízení (dle § 92, písm. c) zákona č. 108/2006 
Sb.) – v rámci této agendy se kontaktuje nejbližší rodina osoby, která má být propuštěna ze zdravotnického 
zařízení a dojednává se způsob zajištění další péče o občana 

 
Srovnání počtu řešených oznámení 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Počet řešených oznámení x x 2 15 4 0 7 

Oblast veřejného opatrovnictví 

Agenda „veřejného opatrovnictví“ zahrnuje: 
• město Kopřivnice ustanoveno opatrovníkem občanovi města dle zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, občanského zákoníku (OZ), 
• město se vyjadřuje pro účely soudu k výkonu funkce opatrovníka občana na území města či k možnosti 

výkonu funkce opatrovníka, 
• město ustanoveno opatrovníkem v rámci správního řízení jiného orgánu veřejné správy, konkrétně nejčastěji 

opatrovníkem pro doručování dle správního řádu pro účely Úřadu práce, 
• město ustanoveno zvláštním příjemce dávek pomoci v hmotné nouzi a státní sociální podpory – „opatrovník“ 

pro nakládání s finančními prostředky, kdy osoba není schopna sama hospodařit, ale není omezena ve 
svéprávnosti. 
 

Srovnání agendy „veřejného opatrovnictví“ v letech 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Počet opatrovanců města 13 13 13 16 21 21 
… počet kontaktů s těmito opatrovanci 1 004 1 018 991 1 192 749 1 177 
Počet šetření pro účely soudu 24 35 29 30 32 32 
Opatrovnictví ve správním řízení 5 4 7 12 0 0 
Opatrovnictví pro účely přebírání dávek HN x x x 1 1 1 
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Oblast zdravotnictví 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vydává dle § 13 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně 
některých dalších zákonů, za poplatek recepty a žádanky na omamné látky registrovaným zdravotnickým 
zařízením včetně lékařům. 
 

Srovnání počtu vydaných bloků žádanek a receptů 
Počet bloků 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Žádanek 0 3 5 4 0 0 
Receptů 40 75 33 73 32 87 

 

Oblast činnosti romského poradce 

Dle ustanovení § 6 odst. 8 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národních menšin plníme v přenesené 
působnosti v rámci správního odvodu obce s pověřeným obecním úřadem úkoly napomáhající výkonu práv 
příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti, tzv. romský poradce. 
Romský poradce vypracovává za správní území Zprávu o stavu romské menšiny za předchozí rok, která je 
podkladem pro vypracování zprávy za kraj, poskytuje informační servis obcím a účastní se setkání romských 
poradců na kraji.  

Poskytované sociální služby na území města 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kamarád  

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kamarád provozované Armádou spásy v České republice, z. s., je 
sociální službou pro děti a mládež od 6 do 26 let z Kopřivnice nebo pohybující se na území města, kteří se 
mohou setkat se složitou životni situaci nebo svým chováním do konfliktu s normami společnosti, nevyužívají či 
nechtějí využívat běžných sociálních, vzdělávacích a volnočasových služeb, nebo mají již nějaký problém. 
Současné právní normy kladou do popředí podporu samostatné aktivity uživatelů, partnerský přístup pracovníků 
k uživatelům a také smluvní princip při poskytování sociální služby. Posláním NZDM Kamarád je nabídnout 
dětem a mládeži bezpečný prostor k trávení volného času, a pokud budou potřebovat, tak je podpořit a pomoci 
jim. 
Cílem klubu Kamarád je: 
• orientace ve vztazích a všech situacích, ve kterých si mladý člověk neví rady, 
• pomoc se vzděláváním, se zdravím, 
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
• pomoc s uplatněním na trhu práce, 
• rozvíjení a podpora schopností, samostatnosti a možnosti mladých lidí ve společnosti. 
Adresa: Francouzská 1181, 742 21 Kopřivnice 
Telefon: +420 773 770 461 
E-mail: vendula.bittnerova@armadaspasy.cz  
Web: https://armadaspasy.cz/pobocky/koprivnice/nzdm-koprivnice/ 

Terénní programy – Prevence bezdomovectví Kopřivnice 

Posláním služby provozované Armádou spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví v Kopřivnici 
je spolupracovat s osobami v nepříznivé sociální situaci na jejím řešení, a to formou terénní služby 
a poradenstvím. Služba napomáhá uživatelům využít vlastní možnosti a síly ke zvládání životních situací 
zejména v oblasti bydlení a zaměstnanosti. Služba je poskytována v jim známém prostředí a směřuje k začlenění 
uživatelů do běžného života společnosti. 
Cílová skupina: 

• Osoby bez přístřeší. 
• Osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života a jsou ztrátou bydlení ohrožené. 
• Vymezení cílové skupiny: jednotlivci, muži a ženy starší 18 let. 
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Hlavní cíl: Kontaktování osob žijících rizikovým způsobem života nebo které jsou tímto ohroženy, snaha 
o snižování „sociálních“ rizik spojených s jejich způsobem života. 
K tomuto cíli se směřuje prostřednictvím těchto kroků: 

1. Kontaktováním osob v nepříznivé sociální situaci. 
2. Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím. 
3. Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatele a vyřizování běžných záležitostí. 
4. Poskytování psychosociální podpory. 
5. Podpora setrvání uživatelů v jejich přirozeném prostředí, zejména udržení si bydlení. 
6. Pomoc při obnovení nebo upevnění vztahu s rodinou. 
7. Poskytování sociálního poradenství. 
8. Podpora k samostatnému jednání uživatele s úřady, zdravotnickými a výchovnými zařízeními a dalšími 

právnickými nebo fyzickými osobami. 
9. Informování uživatelů v jim známém prostředí o možnostech zlepšení jejich nepříznivé sociální situace 

a rizicích, která s sebou nese stávající způsob života. 
Adresa: Horní 1112, 742 21 Kopřivnice 
Telefon: 773 770 471, 773 770 475 
E-mail: michaela_hyzakova@armadaspasy.cz 
Web: https://armadaspasy.cz/pobocky/koprivnice/prevence-bezdomovectvi/  

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Posláním sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je vytvářet příznivé podmínky, které napomáhají řešit 
krizovou sociální situaci rodiny s důrazem na zachování rodiny jako celku (sanaci rodiny). Prostřednictvím 
sociální služby přispívat k sociálnímu začlenění rodiny a zdravému rozvoji dítěte v bezpečném prostředí. Pomocí 
činností podpořit jednotlivé členy rodiny tak, aby dokázali rozpoznat příčiny svých těžkostí a měli možnost změnit 
nebo odstranit zdroje svých potíží. 
Cílová skupina: poskytujeme rodinám (i osamělému rodiči) s dětmi a osobám, které mají dítě svěřeno do své 
péče. Dále poskytujeme službu rodičům, kterým byly děti odebrány a kteří usilují o svěření dětí zpět do své péče. 
Cíle služby:  

1. stabilizovat sociální situaci rodiny a zajistit samostatné fungování v běžném životě a podporovat sociální 
začlenění jednotlivých členů rodiny; 

2. posílit a upevnit kompetence rodičů, opatrovníků nebo prarodičů v oblasti péče a výchovy děti; 
3. podpořit sanaci rodiny a upevnění nebo znovunabytí stabilních vzájemných vztahů v rodině; 
4. posílit kompetence rodičů v oblasti hospodaření a péče o domácnost; 
5. poskytovat podporu při obhajobě vlastních práv, oprávněných zájmů jednotlivých členů a pomáhat při 

vyřizování běžných záležitostí rodiny. 
Adresa: Horní 1112, 742 21 Kopřivnice 
Telefon: 773 770 475, 773 770 476 
E-mail: michaela_hyzakova@armadaspasy.cz  
Web: https://armadaspasy.cz/pobocky/koprivnice/socialne-aktivizacni-sluzby-pro-rodiny-s-detmi/  

Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvkové organizace 

Sídlo: Česka 320, Kopřivnice 
Středisko soc. služeb města Kopřivnice spravuje domy s byty zvláštního určení (pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením): 
1. na ul. České 320 – 95 bytových jednotek,  
2. na Masarykově náměstí 650 - 27 bytových jednotek. 
V obou domech je poskytována pečovatelská služba.  
Středisko soc. služeb města Kopřivnice poskytuje tyto registrované sociální služby: 
Pečovatelská služba je terénní služba vykonávaná v domácnostech občanů města Kopřivnice a místních 
částech. Sociální služba je poskytována převážně jako terénní ambulantní, osobám se sníženou soběstačností 
z důvodu věku, chronického onemocněné nebo zdravotního postižení. V roce 2017 využilo službu celkem 78 
uživatelů. 
Odlehčovací služba je časově omezena pobytová soc. služba s kapacitou 14 lůžek v budově na ul. České 320. 
Je poskytována osobám, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Služba je prioritně 
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směrována k pečující osobě na dobu nutnou pro nezbytný odpočinek. Délka poskytované služby je omezena na 
dobu max. 6 měsíců a v roce 2017 byla služba poskytnuta 97 uživatelům. 
Azylový dům se sídlem na ul. Horní 1114 včetně jedné bytové jednotky jakožto druhý stupeň azylového bydlení 
je sociální služba pobytová s kapacitou 25 lůžek, poskytovaná na přechodnou dobu (zpravidla nepřekračující 
1 rok) osobám v nepříznivé sociální situaci, spojené se ztrátou bydleni. V roce 2017 službu využilo 62 klientů.  
Noclehárna je pobytová službu pro osoby bez přístřeší, které mají potřebu využiti hygienického zařízení 
a přenocování. Kapacita zařízení je 15 osob. Sociální služba na Horní ul. č. 1114 byla v roce 2017 využita celkem 
v 2 006 případech (tj. noclehy). 
Denní stacionář Kopretina se sídlem ve Vlčovicích 76 a kapacitou 20 osob poskytuje ambulantní služba 
osobám, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Uživatele této služby jsou dospělí lidé 
starší 18 let. V průběhu roku 2017 navštěvovalo denní centrum 23 uživatelů. 
Domácí zdravotní péče je terénní zdravotní služba vykonávaná zdravotními sestrami v domácnostech na 
doporučení lékaře. V roce 2017 byla poskytnuta služba 254 klientům.  
Léčebná rehabilitace nabízí veškeré procedury běžně indikované lékaři. Jednotlivé procedury poskytuje na 
základě doporučení odborných či praktických lékařů, tyto výkony hradí zdravotní pojišťovna, je však možnost 
využití nabídky služeb i samoplátci. V roce 2017 byla poskytnuta služba 427 klientům.  
E-mail: sssmk@sssmk.cz  
Web: http://sssmk.cz  

Charita Kopřivnice 

Charita Kopřivnice je organizační součástí Charity Česka republika, jejímž zřizovatelem je římskokatolická církev. 
Charita zabezpečuje pomoc při zvyšování nebo udržení soběstačnosti formou ošetřovatelské a pečovatelské 
služby osobám se sníženou soběstačností. 
Ošetřovatelská služba je odborná zdravotní péče, kterou poskytují kvalifikované zdravotní sestry na základě 
indikace ošetřujícího lékaře a je hrazena zdravotními pojišťovnami. Rodinám jsou také poskytovány zdravotní 
pomůcky. 
V rámci pečovatelské služby je dle individuálních potřeb uživatelů využíváno především těchto úkonů: donáška 
obědů, nákupy, úklidy, praní, doprovod, ale i podání jídla, hygiena apod. 
Charita dále provozuje Dům pokojného stáří v Mořkově. 
V roce 2017 využilo služeb pečovatelské služby Charity 59 uživatelů, z toho 36 z Kopřivnice. 
Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 
Telefon: 556 813 637 
E-mail: charita.koprivnice@tiscali.cz, jar.van@centrum.cz  
www.charitakoprivnice.cz  

Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní místo Kopřivnice 

Provozovatelem Občanské poradny je Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o. p. s. 
Občanská poradna je sociální službou registrovanou podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
poskytovanou se zaměřením na osoby, které se dostaly do nepříznivé sociální situace a nedokáží ji řešit 
vlastními silami. Služba je bezplatná, zajišťovaná sociálními pracovníky s vysokoškolským vzděláním. 
Poradenství probíhá v oblasti: sociálních dávek, sociální pomoci, pracovně právních vztahů a zaměstnanosti, 
bydlení, rodiny a mezilidských vztahů, majetkoprávních vztahů a náhradě škody, finanční a rozpočtová, školství 
a vzdělávání, ochrana spotřebitele. Občanská poradna nenahrazuje specializované poradny (např. advokátní 
kanceláře, klinické psychology) a neradí v komerčních záležitostech. V roce 2017 poradnu navštívilo 2 431 
klientů, z toho 1 011 klientů z Kopřivnice. 
Adresa detašovaného pracoviště: Sokolovská 9, 741 01 Novy Jičín 
Telefon/fax: 556 709 403 
Adresa pobočky detašovaného pracoviště: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 
Telefon: 556 879 634 
E-mail: czp.novyjicin@czp-msk.cz  
www.czp-msk.cz  
Návštěvní hodiny pobočky detašovaného pracoviště: 
Pondělí: 9:00 – 12:00, 13:00 –16:00; úterý čtvrtek: 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 – celý den pro objednané 
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Osobní asistence Kopřivnice 

Provozovatelem služby Osobni asistence Kopřivnice je Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského 
kraje, o. p. s. Služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zajišťovaná 
osobám z města Kopřivnice a jeho místních částí. Minimální věk uživatele služby je 6 let. Posláním osobní 
asistence je individuálně pomáhat osobám se zdravotním postižením a seniorům překonávat jejich nepříznivou 
sociální situaci způsobenou změnou zdravotního stavu nebo vysokým věkem, a to prostřednictvím 
kvalifikovaného osobního asistenta. Ten uživatele podporuje a provází v jeho přirozeném prostředí a pomáhá mu 
k soběstačnosti a schopnosti se plnohodnotně zapojit do běžného života. V roce 2017 službu využilo celkem 12 
uživatelů z města Kopřivnice nebo jeho místních částí. 
Návštěvní hodiny koordinátora osobní asistence pro zájemce/uživatele: 
Úterý: 8:00-12:00 13:00-16:00 (pro objednané, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, kanc. č. 642, tel. 556 879 
634); středa: 8:00-12:00 13:00-17:00 (Detašované pracoviště Nový Jičín, Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín, tel.: 
556 709 403 

Nízkoprahové denní centrum Racek 

Provozovatelem zařízení je nezisková organizace „Máš čas?“, z. s. Sociální služba určená lidem bez přístřeší, 
dokladů, financí a v nouzi, kdy jim nabízí podporu v řešení jejich životní situace a zejména prostor. Služba je 
poskytována zdarma. 
V roce 2017 službu využilo 102 klientů, z toho 68 z Kopřivnice. 
Adresa: Horní 1113, 742 21 Kopřivnice 
Telefon: 790 232 245, 244 
E-mail: ndcracek@seznam.cz 
Otevírací doba: pondělí až pátek od 8.00 – 13:00 hod (letní provozní doba) – 14:30 (zimní provozní doba) 

Terénní program na Novojičínsku 

Provozovatel zařízení je Renarkon, o. p. s. Sociální služba má za cíl vyhledávat a kontaktovat skrytou populaci 
uživatelů nealkoholových drog v přirozeném prostředí (terénu), minimalizovat rizika spojená s jejich užíváním 
a tím chránit veřejnost před negativními dopady spojenými s užíváním drog. Dále organizace nabízí možnost 
navštívit poradenské místo v Kopřivnici na ul. Francouzské 1181, které je určeno pro osoby zasažené 
problematikou drog. Nabízí poradenství pro příbuzné, blízké uživatelů drog, zprostředkování léčby, krizovou 
intervenci a celkový informační servis týkající se drogové problematiky.  
V roce 2017 využilo službu cca 208 uživatelů z Kopřivnice a jeho místních částí - tj. 23 806 vyměněných setů 
v Kopřivnici za rok 2017, poradenské místo využilo celkem 19 klientů z Kopřivnice.  
Poradenství pro blízké využila cca 65 osob, z toho 14 z Kopřivnice. 
Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 
Telefon: 602 492 871, 723 946 507 
E-mail: tpnrenarkon@seznam.cz 
www.renarkon.cz  

Chráněné bydlení Kopřivnice 

Provozovatel zařízení je p. o. NaNovo. Služba je určena lidem s mentálním postižením s nízkou nebo střední 
mírou podpory při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zajištění 
stravy, v pracovním nebo sociálním začlenění a v dalších běžných činnostech. Služba v chráněném bydlení je 
zajištěna nepřetržitou asistencí.  
Služba je poskytována v rodinném domě, kde jsou dvě samostatné bytové jednotky celkem pro 10 klientů. 
V každém bytě jsou dva dvoulůžkové a jeden jednolůžkový pokoj, obývací pokoj s kuchyní, koupelna a WC. Celý 
objekt je bezbariérový díky samostatnému výtahu i pro invalidní vozík.  
Adresa: Záhumenní 562, 742 21 Kopřivnice 
Telefon: 734 202 176 
E-mail: chbkoprivnice@dnanovo.cz  
www.dnanovo.cz  
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Podpora samostatného bydlení 

Provozovatel této terénní sociální služby je organizace JINAK, o. p. s. Podpora samostatného bydlení JINAK 
podporuje lidi s mentálním a vícenásobným postižením nebo duševním onemocněním v běžném životě tak, aby 
mohli bydlet co nejvíce samostatně ve vlastní domácnosti a využívat všechny příležitosti v místě, kde žijí. 
Klienti využívající službu usilují o to, aby žili ve své domácnosti, žili běžným způsobem života podle svých přání 
a možností (chodili do práce, trávili volný čas podle svých představ, využívali běžné služby v místě, kde žijete, 
prožívali vztahy, to znamená – žili normálně), samostatně nebo s přiměřenou podporou rozhodovali o svém 
životě. 
V roce 2017 využil službu 1 klient z Kopřivnice. 
Koordinátorka a sociální pracovnice v Kopřivnici: Mgr. Jana Musálková 
Telefon: 736 514 666 
E-mail: musalkova@jinakops.cz  
www.jinakops.cz 
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Podíl veřejnosti na rozhodování o životním prostředí 

Jednou z možností, jak se veřejnost může podílet na rozhodování o záměrech a koncepcích, které mohou 
závažně ovlivnit stav životního prostředí, je posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí známém i pod anglickou zkratkou EIA (Environmental Impact 
Assessment). Podle tohoto zákona jsou posuzovány jak jednotlivé záměry (zejména stavby) – EIA, tak koncepce, 
plány a jiné strategické dokumenty, které se týkají rozvoje a využívání území - SEA (Strategic Impact 
Assessment). 
 
Záměry posuzované v roce 2018, dotýkající se území města 

Záměr Oznamovatel 
Změna integrovaného povolení pro zařízení „Provoz vodního 
hospodářství Kopřivnice – společnost Likvidace odpadu CZ, a. s.“ 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
v Ostravě 

Zvýšení kapacity deemulgační stanice s následnou neutralizací v 
areálu TATRA TRUCKS, a. s., v Kopřivnici - společnost Likvidace 
odpadu CZ, a. s. 

Ministerstvo životního prostředí v Praze 

Informačně osvětový systém o životním prostředí v Kopřivnici 

Od konce roku 2008 je v provozu tzv. Informačně osvětový systém o životním prostředí v Kopřivnici. 
Prostřednictvím webových stránek věnovaných problematice životního prostředí informuje odbor životního 
prostředí o aktualitách a nejrůznějších aktivitách v oblasti jednotlivých složek životního prostředí. Kopřivnice je 
stále jediným městem v ČR, které má samostatné webové stránky věnované životnímu prostředí. Informace 
o životním prostředí jsou dostupné na http://zivotniprostredi.koprivnice.org/. 
Od roku 2018 jsou webové stránky rozšířeny o problematiku související s probíhající Změnou klimatu. Kampaň 
„Klima se mění, změň se i ty“ probíhala v Kopřivnici a místních částech ve 2. pololetí 2018. Cílem kampaně bylo 
poskytnout kopřivnické veřejnosti, ale i odborným pracovníkům městského úřadu základní informace o tomto 
významném fenoménu, který bude stále výrazněji ovlivňovat náš život, ale taky ukázat způsoby, jak se lze na tuto 
změnu připravovat. Bližší informace ke kampani jsou uvedeny v článku XIV. Projekty. 

Soutěž Zelená informacím 
V 8. ročníku celostátní soutěže „Zelená informacím“ o nejzdařilejší prezentaci problematiky životního prostředí na 
oficiálních internetových stránkách měst v kategorii měst s 5 000 a více obyvateli se Kopřivnice umístila mezi 273 
hodnocenými městy z celé ČR na 15. místě. Smyslem soutěže je najít nejzdařilejší prezentace životního prostředí 
na internetových stránkách měst, motivovat města k uživatelsky přátelskému elektronickému publikování údajů 
o životním prostředí s využitím originálních forem a vhodných indikátorů. Hodnotí se především rychlá a snadná 
dostupnost informací o životním prostředí, jejich rozsah a kvalita, úprava stránek a estetický dojem, pravidelná 
aktualizace a dlouhodobé udržování obsahu. 
Hodnotitelská komise ocenila především uživatelskou přístupnost informací o ŽP (rychlé a snadné nalezení), 
rozsah a kvalitu informací o životním prostředí a složkové členění informací, grafickou a formální úpravu stránek 
o ŽP a krátkodobou aktualizaci stránek (pravidelnost a četnost údržby). Rezervy vidí v dlouhodobém udržování 
obsahu a interakci s uživatelem a ve využití sociálních sítí. 

Ovzduší 

Monitoring ovzduší 
Znečištění ovzduší je na území ČR sledováno Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ). Nejbližší 
monitorovací stanice ČHMÚ, podle níž se posuzuje znečištění ovzduší v Kopřivnici, se nachází ve Studénce, pro 
Kopřivnici pak platí hodnoty naměřené na této stanici s odchylkou ± 10 %. 24hodinový imisní limit pro 
suspendované částice PM10 (prašný aerosol) je 50 µg/m3, povolený počet překročení limitu během roku je 35. 
V roce 2018 byl tento limit překročen 47krát (maximální koncentrace byla naměřena 9.1.2018, a to 156,8 µg/m3). 
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Předběžný přehled překročení imisních limitů 
Počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných. Celkový počet překročení: 47. 
1/2018: 5; 2/2018: 16; 3/2018: 11; 4/2018: 1; 10/2018: 3; 11/2018: 8; 12/2018: 3 
 
Informační systém o stavu ovzduší v Kopřivnici 
Informační panel - LCD TV (přenos imisních dat z AIM Studénka na LCD televizor) 
Od roku 2011 je ve vestibulu radnice umístěn LCD monitor, na kterém jsou zobrazována data ze stanice 
Automatického imisního monitoringu ČHMÚ ve Studénce. V pravidelných hodinových intervalech je přenášena 
koncentrace polétavého prachu (prašný aerosol PM10). Data jsou podsvícena zeleně, jsou-li koncentrace prachu 
v ovzduší v normě anebo v případě překročení imisního limitu červeně (50-100 µg/m3), fialově (100-150 µg/m3) 
a černě (150 a více µg/m3). Dále jsou zde doplňková data (meteorologická mapa, teplota, počasí či stav řeky 
Lubiny ve Vlčovicích). V zimních měsících, při smogových situacích, jsou pro občany vyhlašovány pokyny 
(vyhlášení/odvolání smogových situací, jak se při těchto stavech chovat). 
Předávání informací při smogových situacích na webu životního prostředí a v místním rozhlase. 
Občané města jsou informování prostřednictvím webu města Kopřivnice www.koprivnice.cz, webu životního 
prostředí http://zivotniprostredi.koprivnice.org a městského rozhlasu o vyhlášení a odvolání smogových situací. 
V této souvislosti jsou také vyzývání k zodpovědnému chování při užívání lokálních topenišť s ohledem na své 
zdraví a k omezení pobytu venku. 
Spolupráce městské police při vyhlášení smogové situace 
V případě, že městská policie (MP) zaznamená nevhodné spalování paliv (silná kouřová vlečka z komínu 
rodinného domu, zápach atd.), vyzve vlastníka nemovitosti k přechodu na spalování ekologického paliva (zemní 
plyn) a poučí jej o tom, že byla vyhlášena smogová situace. 
Poradenské služby 
Občané mohou kontaktovat s dotazem na správné spalování v lokálních topeništích, ale i s jinými dotazy z oblasti 
životního prostředí občanské sdružení Arnika (http://arnika.org/). Arniku mohou občané současně oslovit i pro 
sdělení stížnosti či podnětu v případě, že občan nebude chtít kontaktovat úřad (např. z obavy ze sousedských 
sporů atp.). 

Výkon státní správy 

Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí, orgán ochrany ovzduší vykonává státní správu na úseku 
ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší pro celé správní území Kopřivnice, jako obce 
s rozšířenou působností. Orgán ochrany ovzduší vydává závazná stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení 
a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených 
v příloze č. 2 k zákonu. 
V roce 2018 bylo vydáno 128 závazných stanovisek. Informace o nich jsou aktivně zpřístupňovány veřejnosti na 
webových stránkách http://zivotniprostredi.koprivnice.org/index.php?art=1151. Orgán ochrany ovzduší dává 
vyjádření ke stavebním záměrům, především v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany ovzduší. Dále 
obecní úřad obce s rozšířenou působností dozírá nad dodržováním povinností provozovatelů stacionárních 
zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu, ukládá opatření k nápravě při neplnění těchto povinností 
a projednává přestupky. 

Odpady 

Z legislativního hlediska se systém nakládání s odpadem řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a souvisejícími vyhláškami, tzn. obecně závaznou vyhláškou č. 6/2010 města Kopřivnice o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území Kopřivnice a místních částí Lubina, Mniší a Vlčovice a obecně závaznou 
vyhláškou č. 3/2017 města Kopřivnice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
Komunální odpad 
V roce 2018 bylo na území města Kopřivnice a místních částí Lubina, Vlčovice a Mniší vyprodukováno a svezeno 
celkem 8 566,655 t odpadu, z toho 19,97 t odpadu nebezpečného (N). 
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Ostatní odpad (O) je odvážen na řízenou skládku odpadů společnosti SKLADEKO, s. r. o., Staříč a ASOMPO, 
a. s., Životice u Nového Jičína. Tříděný odpad je předáván k využití zpracovatelům jednotlivých druhů odpadů 
jako tzv. druhotná surovina. Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) a odpad z městské zeleně jsou 
předávány k využití na kompostárnu Točna v Příboře, která je společným vlastnictvím měst Kopřivnice a Příbor. 
 
Přehled odpadů vyprodukovaných na území města Kopřivnice v letech 2014-2018 

Druh odpadu  
Množství (t) 

Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
Směsný komunální odpad  3 383,66 3 310,52 3 336,25 3 490,32 3 575,49 
Objemný odpad  546,21 684,33 814,34 900,62 644,30 
Dřevěný odpad - - - - 269,9 
Odpad z veřejné zeleně 759,15 649,09 1 306,42 392,01 707,31 
BRKO (vany + občané) 1 083,75 1 006,48 1 100,82 1 105,10 1 458,44 
Smetky z ulic 307,69 302,51 219,86 197,2 331,25 
Stavební odpad 9,1 151,401 0,4 0 0,558 
Tříděný odpad  1 822,581 1 491,586 1 392,454 1 303,997 1 391,837 
Nebezpečný odpad  17,256 10,947 20,307 20,228 19,97 
Ostatní odpady 94,912 116,446 122,077 444,64 167,6 
Celkem  8 024,309 7 723,35 8 312,928 7 462,105 8 566,655 

V položce ostatní odpady jsou zahrnuty pneumatiky a jiný biologicky nerozložitelný odpad, textilní materiály 
 

 
 

Nebezpečný odpad 
Občané města Kopřivnice a místních částí mohli odevzdat nebezpečné odpady na sběrném dvoře na ulici 
Panské v Kopřivnici, který je k dispozici denně kromě neděle a svátků nebo v pojízdné sběrně odpadů. Svoz 
nebezpečných odpadů pojízdnou sběrnou se v roce 2018 uskutečnil v období od 29.3. do 13.4. a od 14.9. do 
27.9., kdy občané odevzdali 0,372 t nebezpečných odpadů. Na sběrném dvoře bylo dále odevzdáno 19,599 t 
nebezpečných odpadů s jednou či více nebezpečnými vlastnostmi. Shromážděný nebezpečný odpad je pak 
průběžně předáván k využití nebo odstranění osobám s příslušným oprávněním. 
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Velkoobjemový odpad 
V roce 2018 byl zaveden individuální svoz objemných odpadů přímo od domu. Svoz je zajišťován buď malým 
vozidlem s ložnou plochou do 5 m3 nebo ramenovým nakladačem s ložnou plochou 7 m3. Současně 
s individuálním svozem objemného odpadu je z různých částí města prováděn 1-2x měsíčně mimořádný svoz 
odpadů odložených u kontejnerů na komunální odpad. Jedná se zejména o zařízení domácností – např. sedací 
soupravy, matrace, koberce, vyřazené televizory, chladničky či mrazničky, které občané k těmto nádobám 
neoprávněně odkládají. Celkově bylo v roce 2018 vysbíráno celkem 914,28 t objemného odpadu, z něhož bylo 
vytříděno 269,98 tuny dřevěného odpadu, který byl předán k dalšímu využití. 

Tříděný odpad 
Využitelný odpad jako sklo, papír, plast a nápojový karton odkládali občané v roce 2018 do 561 barevně 
odlišených nádob o objemu 1 100 litrů. Během roku bylo vyvezeno 20 179 kusů nádob. 
Od roku 2009 mají občané žijící v rodinných domech možnost odkládat plastový odpad do žlutých pytlů, které 
jsou k dispozici na městském úřadě, odboru životního prostředí. Z celkového množství plastů bylo v roce 2018 
systémem pytlového sběru sesbíráno 19,01 t plastového odpadu, což je 7,5 % z celkového množství plastů. 
 
Množství a složení vytříděného odpadu 

Komodita Množství r. 2015 (t) Množství r. 2016 (t) Množství r. 2017 (t) Množství r. 2018 (t) 
Plast  215,915 237,161 245,358 254,224 
Papír 386,800 399,443 411,711 437,533 
Sklo  200,067 225,330 227,992 235,968 
Kov 686,381 526,526 416,215 461,196 
Kompozitní obaly * 2,423 3,994 2,721 2,916 
Celkem 1 491,586 1 392,454 1 303,997 1 391,837 

* kompozitními obaly - tetrapack (krabice od džusu, mléka, vína…) 
 
Nepovolené skládky odpadů 
V roce 2018 bylo na území Kopřivnice a místních částí odstraněno při úklidu nepovolených skládek celkem 5 588 
kg odpadu. Celkové náklady na odstranění činily 44 001 Kč. Nejčastější výskyt nepovolených skládek byl v okolí 
garáží Na Luhách, Pod Bílou horou a ul. Husova, dále pak na ul. Nádražní, Moravské, Obránců míru a kolem 
domu č. p. 1151 na ul. Záhumenní („včelín“). 
 
Biologicky rozložitelný komunální odpad 
Systém sběru biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) tvoří sběr, svoz a následné využití BRKO ze zahrad 
(tráva, listí, zbytky ovoce a zeleniny, ostatní rostlinný materiál apod.) rodinných domů v Kopřivnici a místních 
částech. BRKO je sbíráno do sběrných nádob – tzv. kompostejnerů o objemu 140 l nebo 240 l, které jsou 
umístěny přímo u rodinných domů. BRKO je svážen na kompostárnu Točna v Příboře. 
V roce 2018 bylo v rámci zkušebního provozu rozmístěno také 8 kontejnerů o objemu 770 l na stanoviště pro 
sběr tříděných složek komunálních odpadů na sídlišti Korej. Sběr a svoz BRKO prostřednictvím těchto kontejnerů 
probíhal v období od října do konce roku ve stejném intervalu jako kompostejnery 1x za 2 týdny. Sběr bioodpadu 
v sídlištní zástavbě byl občany velmi dobře přijat, i když zpočátku se občas objevily v kontejnerech igelitové 
sáčky, ve kterých bioodpad do kontejnerů občané házeli. Celkově lze však konstatovat, že čistota sbíraných 
odpadů byla velmi dobrá a tím vyhovující pro další zpracování BRKO na kompostárně. 
Celkem bylo vysbíráno 1 458,44 t bioodpadů. Z toho přímo na kompostárnu (mimo tento systém) dovezli občané 
města celkem 315,54 t. 
 

Komodita r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 
Občané na kompostárně (t) 196,85 210,81 265,78 241,8 315,54 
Svoz - vana 7 m3 (t),  
r. 2018 vany 7 m3 na SD 454,1 413,72 381,22 452,8 100,60 
Svoz - kompostejnery (t) 432,8 381,95 453,82 410,5 1 042,30 
BRKO celkem 1 083,75 1 006,48 1 100,82 1 105,10 1 458,44 
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Likvidace autovraků ve městě 
Náklady na odtažení a odstranění kompletního vozidla představují částku cca 7 500 Kč, za nekompletní vozidlo je 
to až 10 000 Kč (parkování na vyhrazeném parkovišti + likvidace nekompletního autovraku). Vzhledem k tomu, 
že se v některých případech nepodaří majitele autovraku žádným způsobem kontaktovat a vynaložené náklady 
města by se tak pravděpodobně nepodařilo vymoci po vlastnících ani v exekučním řízení, je část opuštěných 
vozidel odstraňována bez vystavení faktury za jejich parkování na vyhrazeném parkovišti (dle smlouvy 
s autovrakovištěm). V letošním roce však tato situace nenastala. 
V průběhu roku 2018 bylo odboru životního prostředí oznámeno 8 opuštěných a nepojízdných vozidel. Na jejich 
odtažení a likvidaci byly z rozpočtu města na rok 2018 čerpáno 2 783 Kč. 
Významným krokem snižujícím počet autovraků a čerpání finančních prostředků z rozpočtu města na jejich 
odstranění jsou každoroční Dny bez autovraků. Vlastníci automobilů tak mají příležitost odstranit vozidlo (včetně 
odtahu) bezplatně. V roce 2018 bylo v rámci těchto akcí předáno k ekologické likvidaci 17 vozidel. 
 
Výpočet nákladů na odstranění vraku 
 Úplný vrak Neúplný vrak 
Odtah cca 880 Kč cca 880 Kč 

Parkování na určeném parkovišti 119 Kč / den 
max. 7 378 Kč / 2 měsíce 

119 Kč / den 
max. 7 378 Kč / 2 měsíce 

Likvidace zdarma 2 380 Kč 
Celkem maximálně 8 258 Kč 10 638 Kč 
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Výkon státní správy 

Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí, orgán odpadového hospodářství, vykonává státní správu 
na úseku odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů (dále jen „zákon o odpadech“) pro celé správní území Kopřivnice, jako obce s rozšířenou působností 
(ORP). Orgán odpadového hospodářství dává jako dotčený správní úřad vyjádření ke stavebním záměrům, 
především v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady (rok 2018 - 439 vyjádření), zpracovává 
hlášení o produkci odpadů podnikatelů (283 hlášení v roce 2018), vede evidenci přepravy nebezpečných odpadů, 
kontroluje dodržování povinností stanovených v zákoně právnickým a podnikajícím fyzickým osobám a vede 
s nimi správní řízení o uložení sankce za porušení těchto povinností. Formou rozhodnutí vydává souhlasy 
k nakládání s nebezpečným odpadem a ke společnému shromažďování odpadů. 

Vodní hospodářství a ochrana vod 

Legislativně je oblast ochrany vod řešena zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. Problematika vodovodů a kanalizací je řešena zákonem č. 274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů. Oba zákony jsou doplněny 
celou řadou vyhlášek, nařízení vlády a metodických pokynů. 

Samospráva 

Údržba a opravy koryt vodních toků a vodní nádrže Šostýn 
Odbor životního prostředí zajišťuje základní udržovací práce na částech bývalých mlýnských náhonech 
v místních částech Lubina a Vlčovice, na drobném vodním toku Kopřivnička v její pramenní oblasti nad letním 
koupalištěm a na vodní nádrži Šostýn. Práce na mlýnských náhonech spočívají v udržování manipulačních prvků, 
stavidel, sečení travního porostu na obou březích náhonů a pomístní odstraňování sedimentů ze dna toků. V roce 
2018 byly břehové plochy kolem vodní nádrže Šostýn a části mlýnského náhonu v Lubině posečeny 2x. Na 
horním toku Kopřivničky byly vyčištěny dva lapače splavenin v celkovém objemu přibližně 120 m3, především 
splavené zeminy. Vytěžená zemina byla uložena zpět na lesních pozemcích. 

Státní správa 

Předmětem a cílem výkonu státní správy zajišťované vodoprávním úřadem je především chránit kvalitu 
povrchových a podzemních vod, využívaných i potenciálních zdrojů hromadného zásobování obyvatelstva pitnou 
vodou, vodní toky, vodní a na vodu vázané živočichy a ryby. S tím je spojeno posuzování staveb, činností 
a záměrů ve správním území obce s rozšířenou působností (ORP) Kopřivnice mající vliv na vodní poměry. V roce 
2018 bylo posuzováno celkem 434 žádostí týkajících se stavebních záměrů investorů. K těmto záměrům bylo 
vydáno 414 závazných stanovisek. 
Převážnou částí činnosti vodoprávního úřadu jako speciálního stavebního úřadu je vedení vodoprávních řízení 
o vydání stavebních povolení ke stavbám vodních děl, kterými jsou čistírny odpadních vod, studny, vodovodní 
a kanalizační řady, odlučovače ropných látek, lapáky tuků, vodní nádrže, stavby, kterými se mění a upravují 
koryta vodních toků, budují ochranné protipovodňové hráze apod. a povolování souvisejícího nakládání s vodami. 
Vodoprávní úřad povoluje vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních, odběry vod z vod 
podzemních a povrchových aj. Dále provádí závěrečné kontrolní prohlídky dokončených staveb vodních děl. 
Vodoprávní úřad posuzuje a schvaluje havarijní plány pro nakládání se závadnými látkami, schvaluje manipulační 
řady vodních děl. 
Na území ORP zajišťuje vodoprávní úřad nepřetržitou havarijní službu týkající se řešení havárií na vodách. Dle 
příslušných zákonů vede centrální evidenci pravomocných rozhodnutí vydaných vodoprávním úřadem, 
zpracovává přehled majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, zpracovává pro 
účely statistického úřadu přehledy stavebních povolení. 
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Přehled rozhodnutí a souhlasů vydaných v letech 2013-2018 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Počet vydaných stavebních povolení včetně 
ohlášení staveb 85 66 68 94 92 81 

Počet vydaných povolení k nakládání s vodami 
včetně jejich změn 92 69 72 104 61 69 

Počet staveb vodních děl uvedených do užívání - 
kolaudace 79 73 56 62 82 65 

Počet schválených havarijních plánů 10 10 14 14 10 14 
Počet ostatních rozhodnutí 38 31 17 16 20 19 
Celkem 254 297 235 226 294 248 

 
V tomto roce byly ve správním území ORP Kopřivnice povoleny stavby vodních děl v celkové hodnotě 317,2 mil. 
Kč, což je nejvíc za dobu existence vodoprávního úřadu MÚ v Kopřivnici. 
Rozsahem největšími povolenými stavbami byly stavby kanalizací „Odkanalizování místních částí Mniší 
a Vlčovice“ a „Odkanalizování obce Mošnov“. Převážnou část povolovaných staveb tvořily domovní čistírny 
odpadních vod a domovní studny. Ve správním území bylo povoleno 43 domovních čistíren odpadních vod a 16 
nových domovních studní. Dále byla vydána stavební povolení na 20 staveb vodovodů a kanalizací. 
 
Ke konci roku 2018 bylo v deseti obcích správního území ORP Kopřivnice provozováno přibližně 760 malých 
domovních čistíren odpadních vod, 4 čistírny odpadních vod s kapacitou od 50 do 500 EO (ekvivalentní 
obyvatel), 5 čistíren odpadních vod s kapacitou od 500 do 10 000 EO a 1 čistírna odpadních vod nad 10 000 EO. 
Činnost vodoprávního úřadu zajišťuji tři pracovníci. 
 
Povodně - protipovodňová ochrana 
V roce 2018 nedošlo k žádným povodňovým stavům ani ke vzniku přívalových dešťových srážek. 
 
Havárie 
Nepřetržitá havarijní služba na vodách je zajišťována na základě zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, na celém 
území ORP Kopřivnice. Za havárii jsou považovány případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení 
jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě 
radioaktivními látkami. Pracovníci zajišťující havarijní službu jsou povinni na výzvu Hasičského záchranného 
sboru, Policie České republiky nebo jiného subjektu se neprodleně dostavit na místo vzniklé havárie kdekoliv na 
území ORP Kopřivnice. Na místě musí vyhodnotit vzniklou situaci, řídit práce při zneškodňování vzniklé havárie 
a činit veškeré úkony za účelem zjištění viníka. Následně provádějí šetření související se vznikem a zaviněním 
havárie. O každé havárii je vedena dokumentace a zpracováno hlášení pro centrální evidenci havárií na území 
ČR. V roce 2018 žádná havarijní situace na vodách nevznikla. 

Zemědělský půdní fond 

Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) a další s tím spojené úkony jsou prováděny podle zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o ochraně ZPF“), pro celé správní území města Kopřivnice, jako obce s rozšířenou působností (ORP). 
Městský úřad Kopřivnice jako obecní úřad ORP uděluje podle toho zákona souhlas k odnětí půdy ze ZPF 
o výměře do1 ha, vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních 
cest a jejich součástí, pokud trasa nepřesahuje správní obvod ORP a vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí 
zemědělské půdy ze ZPF. 
V roce 2018 bylo na katastrálních územích Kopřivnice, Drnholec nad Lubinou, Mniší, Štramberk, Větřkovice, 
Vlčovice, Závišice a Ženklava, Příbor, Hájov, Klokočov u Příbora, Prchalov, Kateřinice, Trnávka u Nového Jičína, 
Skotnice, Mošnov, Petřvald u Nového Jičína, Petřvaldík (území ORP) odňato celkem 32 101 m2 zemědělské 
půdy. 
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V průběhu roku bylo celkem odňato: 
• pro bytovou výstavbu  12 146 m2 
• pro dopravu a sítě 100 986 m2 
• pro průmyslovou výstavbu 1 100 m2  
• pro ostatní účel 554 m2 

Z celkového množství půdy odňaté ze ZPF v roce 2018 bylo na území města Kopřivnice a místních částí odňato 
1 8273 m2 zemědělské půdy. 

Rostlinolékařská péče 

Městský úřad Kopřivnice zajišťuje pro celé správní území města Kopřivnice, jako obce s rozšířenou působností 
výkon státní správy podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Útlumem zemědělské výroby se převážně v intravilánu města zvyšuje množství ploch, které nikdo neudržuje, bují 
tam plevel, který se následně šíří i na pozemky udržované. Nekontrolovatelný výskyt a šíření plevelů může 
ohrožovat životní prostředí, zdraví lidí či zvířat a je tedy nutno toto potlačovat. Vlastníci zaplevelených pozemků 
jsou orgánem rostlinolékařské péče písemně vyzýváni, aby vhodným způsobem, např. sečením, plevel 
ve stanoveném termínu odstranili. V průběhu roku 2018 bylo provedeno šetření na 6 pozemcích ve vlastnictví 
fyzických osob. 

Lesní hospodářství 

Hospodaření v městských lesích 

Výkon odborné lesní správy provádí na základě rozhodnutí o udělení licence odborného lesního hospodáře 
Ing. Václav Konvička, který vykonával v letech 2010 až 2015 v městských lesích funkci lesního hospodáře. 
 
Těžba a prodej dříví 
V roce 2018 bylo celkem vytěženo 692,64 m3 dříví, z toho těžbou nahodilou 296 m3 dříví (vývraty, souše, 
kůrovec, václavka, sníh, námraza). Předmýtní úmyslná těžba v porostech do 40 a nad 40 let věku byla provedena 
v objemu 200 m3., mýtní úmyslná v objemu 196 m3. 
 
Výchova lesních porostů 
V roce 2018 nebyly v porostech do 40 let prováděny výchovné zásahy. 
 
Zalesňování 
Celková plocha k zalesňování činila 0,50 ha, výsadba nových sazenic se uskutečnila vzhledem k suchému 
počasí na jaře v podzimních měsících. V plantáži vánočních stromků bylo zalesněno 125 ks sazenic. 

Státní správa lesů 

Městský úřad Kopřivnice vykonává státní správu lesů na území obce s rozšířenou působností (ORP). V rámci 
této agendy provádí dozor nad řádným hospodařením v lesích podle lesního zákona a dbá na ochranu pozemků 
určených k plnění funkcí lesa. Používat lesní pozemky k jinému účelu než k hospodaření v lesích lze jen 
na základě rozhodnutí o jejich odnětí. Následující tabulka uvádí rozsah odnětí pozemků určených k plnění funkcí 
lesa v m2. 
 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 
Území města Kopřivnice 1 836 60 17 44 1 001 
Správní obvod ORP 23 134 147 148 1 366 

 
V roce 2018 rostla gradace odumírání smrkových porostů vlivem škodlivého působení lýkožrouta. Situace se 
stala kalamitní a to na významné části území České republiky. 
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Myslivost 

Na území Kopřivnice a místních částí se k 31.12.2018 nacházejí honitby Lubina, Závišice - Štramberk, Příbor I. 
(část katastrálního území Drnholec nad Lubinou), honitba Tichá (část katastrálního území Mniší) a honitba 
Lichnov-Bordovice (část katastrálního území Vlčovice). V těchto honitbách se chová srnčí zvěř, bažant obecný 
a zajíc polní. Výjimečně se zde objevují migrující jelení a černá zvěř (prase divoké). Zvěř chovají a loví uživatelé 
honiteb - myslivecké spolky. 
V sále Kulturního domu v Mořkově se v době od 14.4. do 15.4.2018 konala jako každý rok chovatelská přehlídka 
trofejí ulovené zvěře za účelem posouzení chovné kvality zvěře a kontroly lovu zvěře. 

Ochrana přírody a krajiny 

Samospráva 

Lašská naučná stezka 
Město zajišťuje pravidelnou údržbu kopřivnické části Lašské naučné stezky, která spojuje významná místa 
v Kopřivnici a ve Štramberku. Údržba zahrnuje především výměnu rozbitých ochranných plexiskel, opravy 
poškozených tabulí a v letních měsících sběr odpadků v trase stezky. V roce 2018 nebyl zaznamenán žádný 
případ poničení stojanu tematické tabule, byla pouze vyměněna dvě poškozená krycí plexiskla. Sběr odpadků 
v trase stezky provádí pracovníci OŽP. V průběhu roku nebyl zaznamenán výrazný objem odpadků (cca 1 pytel 
na odpadky na celou stezku při jedné kontrole), obecně lze říci, že jsou v tomto směru návštěvníci stezky 
ukáznění. Pracovníci OŽP provedli stejně jako v předchozím roce průklest keřů v místech, kde vrůstaly do pěšiny 
a znemožňovaly volný průchod (v úseku u Váňova kamene a Motýlího údolí). 
 
Údržba luk na Červeném kameni 
Louky v oblasti Janíkova sedla a sjezdovky jsou významné především výskytem chráněných rostlin z čeledi 
vstavačovitých (Orchidaceae) a jako takové vyžadují pravidelnou údržbu, tedy sečení včetně důsledného 
odstraňování posečené hmoty. Náklady na údržbu luk v obou lokalitách činily v roce 2018 celkem 136 999 Kč. 
 
Stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích 
Město Kopřivnice poskytlo stejně jako v předchozích letech stanici, která pečuje o zraněná a jinak handicapovaná 
zvířata mimo jiné také z okolí Kopřivnice, dotaci na provoz a údržbu. V roce 2018 to byla částka ve výši 15 tis. Kč. 
 
Natura 2000 
V okolí Kopřivnice jsou dvě evropsky významné lokality (Červený kámen a Štramberk) zařazené do evropské 
soustavy chráněných území Natura 2000. Území zařazená do Natury 2000 jsou chráněna na základě právních 
předpisů Evropské unie jako zvláště významná přírodní stanoviště a lokality s výskytem vzácných a chráněných 
druhů rostlin a živočichů. V současné době probíhá na obou lokalitách - Červeném kameni i Štramberku proces 
vyhlášení maloplošných zvláště chráněných území. Navrženým režimem ochrany maloplošného zvláště 
chráněného území je přírodní památka. V našem okolí se tedy v budoucnu budou vyskytovat dvě nové přírodní 
památky, které ponesou stejný název jako celá evropsky významná lokalita, na které se nacházejí – Červený 
kámen a Štramberk. V roce 2018 byl Krajským úřadem Moravskoslezského kraje schválen plán péče o přírodní 
památku Červený kámen na období 2018 až 2032. Péči o tuto přírodní památku zajišťuje dle plánu péče Krajský 
úřad Moravskoslezského kraje. 

Státní správa 

Městský úřad Kopřivnice zajišťuje pro celé správní území města Kopřivnice, jako obce s rozšířenou působností 
(ORP) výkon státní správy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o ochraně přírody), vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše 
uvedeného zákona a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění. 
 
Kácení dřevin rostoucích mimo les 
Orgánu ochrany přírody MÚ Kopřivnice bylo během roku 2018 podáno v celém území obce s rozšířenou 
působností Kopřivnice (ORP) 61 oznámení, která jsou následně prověřována. Kácení dřevin v režimu oznámení 
podle § 8 odst. 2. nebo odst. 4 zákona o ochraně přírody nepodléhá povolovacímu procesu tak, jako při podání 
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žádosti o povolení kácení podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody. Kácení dřevin v režimu oznamovacím však 
může orgán ochrany přírody pozastavit, omezit nebo zakázat. Nejčastějšími důvody ke kácení byly v těchto 
případech zejména kalamitní stavy při větrných událostech řešené Hasičským záchranným sborem MSK, 
udržování ochranných pásem inženýrských sítí a údržba břehového pásma vodních toků ve správě Povodí 
Odry, s.p. a Lesů ČR, s.p. 
Na území města Kopřivnice a jeho místních částí bylo v roce 2018 orgánem ochrany přírody vyřízeno ve 
správním řízení 48 žádostí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Rozhodnutím bylo povoleno kácení 249 
ks stromů a 1220 m2 plochy keřů. Náhradní výsadba za pokácené dřeviny byla uložena v počtu 64 ks stromů 
a 42 ks keřů. Proti rozhodnutím vydaným v roce 2018 nebylo ze strany žadatelů podáno žádné odvolání. 
Nejčastějšími důvody pro kácení dřevin byly špatný zdravotní stav a snížená provozní bezpečnost. Větší kácení 
(18 ks) si vyžádala probírka dřevin na území města Kopřivnice v majetku města Kopřivnice, kdy byly dohledány 
stromy ve špatném zdravotním stavu, které svým umístěním mohou představovat riziko ohrožení zdraví či 
majetku osob. Nerozsáhlejší kácení (86 ks stromů a 780 m2 plochy keřů) si vyžádal záměr zaštítěný Povodím 
Odry, státní podnik, za účelem přípravy území na protipovodňové úpravy na horním toku Kopřivničky. Za tyto 
dřeviny byla uložena náhradní výsadba 32 ks keřů v místech, kde byly stromy odstraněny (výsadba stromů by 
byla s ohledem na typ a rozsah opatření problematická). 
 
Zásahy do významných krajinných prvků a jiná vyjádření 
Stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků byla vydávána zejména pro rekonstrukce mostních 
objektů, záměry správců vodních toků v korytech toků nebo zásahy do registrovaných významných krajinných 
prvků. Oproti předchozím letům ubylo souhlasů s umisťováním vyústění domovních čistíren odpadních vod 
v břehové hraně vodních toků. V současné době se od tohoto řešení spíše upouští a využívá se vsak 
přečištěných odpadních vod na pozemku majitelů. V roce 2018 se týkal velký počet stanovisek zásahů do 
krajinného rázu (12 ks). 
Nárůst počtu průmyslových hal v našem ORP je dramatický a netýká se pouze oblasti Mošnova a jeho 
průmyslové zóny. Nejde pouze o výstavby samotných průmyslových hal, ale také o související záměry (stavby 
zpevněných ploch u hal, parkovišť pro zaměstnance, přístupových komunikací, inženýrských sítí, přístaveb ke 
stávajícím objektům). Vyjádření orgánu ochrany přírody zahrnují také stanoviska k pořizování územně plánovací 
dokumentace a sdělení k oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les v režimu ustanovení § 8 odst. 2 zákona 
o ochraně přírody. 

Veřejná zeleň 

Kácení dřevin 

Jednou z důležitých činností správy zeleně je plánování a zajišťování kácení dřevin ve městě. V roce 2018 bylo 
na pozemcích ve vlastnictví města Kopřivnice odstraněno celkem 108 ks stromů, 95 ks solitérních keřů a 38 m² 
keřů rostoucích ve skupinách. Nejčastěji se dřeviny kácí z důvodu stavby (chodníky, sítě, parkoviště), zdravotních 
důvodů (zhoršený nebo špatný zdravotní stav), suché stromy (choroby a škůdci). Provádějí se také probírky 
přehuštěných skupin stromů, převážně jehličnatých. 
V posledních několika letech stále častěji dochází k chřadnutí a úhynu smrku pichlavého a smrku ztepilého 
vlivem oslabení v důsledku nepříznivých městských podmínek a velkých výkyvů počasí. Oslabené stromy jsou 
pak náchylnější na napadení chorobami a škůdci, především lýkohubem smrkovým, mšicemi a houbovými 
chorobami. Podobná situace je i u jasanu ztepilého, kde dochází k napadení houbovou chorobou Chalara 
fraxinea (nekróza jasanů) a druhotného napadení lýkohubem jasanovým. 
 
Přehled množství pokácených stromů a keřů za období 2010-2018 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Stromy (ks) 227 188 422 433 140 104 254 295 108 
Keře solitérní (ks) 15 23 24 44 11 13 4 9 5 
Keře plochy (m²) 100 23 3 159 4 502 965 860 70 97 138 

 
V níže uvedených tabulkách je podrobněji vyčísleno množství dřevin kácených v roce 2018 dle typu dřevin, 
důvodů kácení a druhové skladby. 
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Kácení - Typ dřevin 
  Kopřivnice Lubina Mniší Vlčovice Celkem (ks) 
Strom listnatý 44    44 
Strom jehličnatý 5   6 64 
Keř listnatý 8    8 
Keř jehličnatý 3    3 

 
Pozn.: V kácení jsou zahrnuty i dřeviny zcela suché, silně poškozené v důsledku extrémních povětrnostních 
podmínek (např. silný vítr, sněhová kalamita…) nebo napadené chorobami a škůdci (např. rez vejmutovková, 
kůrovec, lýkohub jasanový, nekróza jasanů…). 
 
Kácení - Důvody kácení stromů 
  Kopřivnice Lubina Mniší Vlčovice Celkem (ks) 
Kompoziční   2      2 
Suché  49   6 55 
Technické 11    11 
Zástin   2      2 
Zdravotní 38    38 

 
Kácení - Důvody odstranění keřů 
  Kopřivnice Lubina Mniší Vlčovice Celkem (ks) 
Technické 8    8 
Zdravotní 3    3 

 
Kácení - Druhová skladba nejvíce kácených stromů 
  Kopřivnice Lubina Mniší Vlčovice Celkem (ks) 
Smrk ztepilý 18   6 24 
Smrk Pichlavý 18    18 
Lípa srdčitá   7      7 
Cypřišek   7      7 
Topol černý vlašský   6      6 

 
Žádosti o povolení kácení stromů na pozemcích ve vlastnictví města Kopřivnice, jakož i oznámení výchovných 
a pěstebních probírek podává správa zeleně příslušnému orgánu ochrany přírody - MÚ Kopřivnice, odboru 
životního prostředí. Povolení ke kácení je pak vydáváno na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny. 
 
Příjem z prodeje dřeva za kácení mimo les 
Dřevo ze stromů kácených na pozemcích města je prodáváno zájemcům z řad veřejnosti dle pořadníku. Tuto 
činnost zajišťuje převážně firma SLUMEKO, s. r. o., pouze v ojedinělých případech pak odbor životního prostředí. 
V roce 2018 bylo prodáno palivové dřevo za celkovou částku 89 301 Kč s DPH (DPH 15%). 

Výsadba zeleně 

Správa zeleně plánuje a zajišťuje výsadbu nové zeleně a přebírá do užívání náhradní výsadbu za kácení, která 
byla uložena právnickým nebo fyzickým osobám ve správním řízení o povolení kácení dřevin. 
V roce 2018 bylo na pozemcích ve vlastnictví města Kopřivnice vysazeno celkem 50 ks stromů (se zemním 
balem, prostokořenné, kontejnerované nebo systém AIRPOT /vzdušný kontejner/, obvod kmínku od 14-16 cm do 
18-20 cm, u zavětvených stromů výška do 250-300 cm), 460 ks keřů, 615 ks trvalek a okrasných trav, 0 ks 
cibulovin, 4594 ks letniček a dvouletek a 407 m² letniček z přímého výsevu na záhony. 
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Výsadby a výsevy byly finančně hrazeny z provozního rozpočtu správy zeleně v rámci běžného provozu 
a jmenovitých akcí, a část také z rozpočtu odboru rozvoje města (26 stromů, 380 keřů a 540 trvalek a okrasných 
trav). 
V případě výsadby dřevin, se z druhového hlediska jedná převážně o listnáče, zejména jejich méně vzrůstné 
formy, které jsou vhodnější do městského prostředí (lépe snáší nepříznivé podmínky městského prostředí – 
sucho, horko, zasolení apod.). Také vysazované keře byly převážně listnaté. Aby nebyly výsadby fádní, jsou 
vybírány především rostliny kvetoucí a rostliny zajímavé barvou či tvarem listů a plodů. 
Výsadby jsou realizovány buď formou náhradních výsadeb za kácení, nebo jde o samostatné akce. Přehled 
nejvýznamnějších výsadeb v roce 2018 je uveden níže. 
  
Přehled množství vysazených rostlin za období 2010-2018 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Stromy (ks) 50 45 124 352 63 48 27 66 50 
Keře (ks) 620 1 028 3 221 3 455 2 069 1 372 35 287 460 
Trvalky a okr. trávy (ks) 265 3 310 2 867 6 282 1 472 782  487 615 
Cibuloviny (ks) 5 587 7 456 0 11 637 5 150 1 760 1 468 3 140 0 
Letničky a dvouletky – 
výsadba (ks) 1 063 5 397 3 166 4 553 4 750 7 240 7 436 7 622 4 594 

Letničky – přímý výsev (m²) 241 0 0 36 44 100 731 340 407 
 
Nejvýznamnější výsadby realizované z rozpočtu odboru ŽP - správa a údržba zeleně 
• Nákup a výsadba 16 ks prostokořených stromů – výsadba na různých místech v Kopřivnici, např. na ul. 

Štramberské a na Masarykově náměstí 
• Nová výsadba zeleně v pásu u oplocení ZŠ dr. Milady Horákové – odstranění stávajících nevyhovující 

zeleně (zbytky růží) a nová výsadba keřů (hortenzií) a okrasných trav 
• Výsadba pamětního stromu v Sadu Dr. Edvarda Beneše – výsadba břestovce západního při příležitosti 

70 let od povýšení Kopřivnice na město 
• Letničkové výsadby a přímé výsevy v Kopřivnici – výsadby letniček do záhonů (např. středové části 

okružních křižovatek, záhony v centru, záhon před nádražím ČD,…) a nádob mobilní zeleně (závěsné 
truhlíky na zábradlí na ul. Štefánikově, závěsné nádoby na sloupy veřejného osvětlení v centru, dřevěné 
nádoby před budovou MÚ a na ul. Štefánikově,…). Přímé výsevy letniček do ostrůvků u komunikací 
(pravidelná obnova stávajících výsevů). 

 
 Finanční prostředky investované do zeleně - 2018 (Odbor ŽP - správa zeleně) Kč 
Výsadba nové zeleně 371 304 
Kácení a ořezy 100 976 
Ostatní  
Jmenovité akce 237 809 
Celkem 710 089 

Díky hustému vedení inženýrských sítí na území města Kopřivnice a z toho plynoucích limitů, je výsadba stromů 
značně omezena. Tento problém se týká zejména rekonstrukce alejí podél komunikací v intravilánu města. 

Podněty k zeleni 

Během roku 2018 bylo přijato celkem 65 podnětů občanů a 8 podnětů institucí nebo firem k zeleni ve městě. Ve 
většině případů se jednalo o ořez větví zasahujících do nově zateplených fasád bytových domů, kácení stromů 
v okolí bytových domů z důvodu zástinu bytů nebo podněty na sečení travnatých ploch. V tomto roce nebyly 
řešeny žádné škody na majetku způsobené zelení. 
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Významné dřeviny 

Ke konci roku 2018 bylo na území města Kopřivnice a místních částí evidováno celkem 115 ks významných 
stromů, během roku nebyla do evidence nově zařazena žádná dřevina. Do seznamu významných dřevin jsou na 
základě průzkumu v terénu zařazovány pouze dřeviny, které jsou jedinečné některými svými parametry, jako jsou 
např. parametry růstové (výška a šířka koruny, tloušťka nebo obvod kmene), vzhledové (typický habitus 
odpovídající danému druhu), dosažený věk (dřeviny s vysokým věkem, například nad 100 let) nebo pokud se 
jedná o ojedinělý či vzácný druh dřeviny v Kopřivnici. 
Významné stromy jsou zatím vedeny pouze pro potřeby správy zeleně, kde jsou označeny v GIS mapě zeleně 
(geografický informační systém), v terénu zatím nijak označeny nejsou. Jedná se jak o solitérní stromy, tak 
i o menší skupiny nebo stromořadí. Aktualizace evidence významných stromů včetně sledování jejich zdravotního 
stavu, výskytu jmelí apod. je prováděna každý rok. 

Koncepční činnost 

• Postupná náhrada alergenních a jiných problematických dřevin ve městě – příprava, návrh a tvorba 
harmonogramu jejich postupného odstranění a náhrady. 

• Výběr lokalit vhodných pro náhradní výsadbu ve městě. 
• Výběr lokalit vyžadujících regeneraci nebo rekonstrukci zeleně. 
• Průběžný monitoring zdravotního stavu dřevin na území města Kopřivnice a místních částí. 
• Evidence a monitoring významných dřevin. 
• Evidence a monitoring zajmelených stromů a borovic vejmutovek (Pinus strobus) napadených rzí 

vejmutovkovou (houbová choroba). 
• Spolupráce s ostatními odbory MÚ, zejména s odborem rozvoje města a odborem správy majetku města při 

zajišťování a realizaci náhradních výsadeb za kácení v rámci investičních akcí města a při projednávání 
jednotlivých akcí (Celková rekonstrukce Ringhofferovy vily v Sadu Dr. Edvarda Beneše, Přemístění sochy 
TGM ve Vlčovicích + výsadby, nové parkovací plochy - Kravín, u Komerční banky, akce firmy SLUMEKO, 
s. r. o., apod.), účast na jednáních Komise pro architekturu a urbanismus apod. 
 

Plánování a údržba zeleně 
Sečení travnatých ploch probíhalo i v roce 2018 podle plánu sečení zpracovaného v r. 2006 odborem životního 
prostředí, správou zeleně z aktualizovaných údajů GIS. Celkově bylo sečeno 69 ha travnatých ploch stanovených 
plánem sečení. Údržbu zeleně ve městě a v místních částech zajišťuje dle schváleného rozpočtu firma 
SLUMEKO, s. r. o., Kopřivnice. 
 

Koordinovaná stanoviska a vyjádření 

Odbor životního prostředí Městského úřadu Kopřivnice vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na 
základě podané žádosti koordinovaná závazná stanoviska nebo sdělení a vyjádření ke stavbám či záměrům pro 
řízení vedená dle stavebního zákona. Závazná stanoviska nebo vyjádření ke stavbám v rámci koordinovaného 
stanoviska uplatňují: 

- za odbor životního prostředí: Vodoprávní úřad, Orgán ochrany ovzduší, Orgán odpadového 
hospodářství, Orgán ochrany přírody a krajiny, Orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Orgán 
státní správy lesů, 

- za odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče: Úsek územního plánování, Úsek 
dopravy a silničního hospodářství, Úsek památkové péče. 

V roce 2018 bylo na základě žádostí vydáno celkem 438 stanovisek, z toho 414 koordinovaných stanovisek 
k předloženým dokumentacím a 24 vyjádření k záměrům z hlediska životního prostředí. V rámci agendy 
koordinovaných stanovisek dochází k častým novelizacím právních předpisů vztahujícím se na dotčené orgány 
státní správy, které se v rámci této agendy vyjadřují, což zvyšuje časovou náročnost přípravy těchto stanovisek 
a vyjádření. 
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Počet koordinovaných stanovisek a počet vyjádření 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Počet vyjádření 259 132 107 100 34 24 
Počet koordinovaných 
stanovisek 35* 129 223 298 450 414 

*od 1.10.2013-31.12.2013 
 

Přestupky - úsek životního prostředí a veřejný pořádek 

V roce 2018 bylo přijato 38 oznámení o podezření ze spáchání přestupku na úseku ochrany životního prostředí. 
V rozsahu obce s rozšířenou působností Kopřivnice byly oznámeny: 
1 přestupek o porušení zákona ochrany přírody a krajiny, 4 přestupky o porušení zákona o rybářství, 11 
přestupků o porušení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, 1 přestupek o porušení zákona o lesích, 
6 přestupků z hlediska ochrany zvířat proti týrání, kdy u čtyřech z nich se týkalo nedodržení povinností 
vyplývajících z obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice č. 1/2016 o místních záležitostech veřejného pořádku 
v návaznosti na zákon na ochranu zvířat proti týrání, v níž je ošetřen volný pohyb psů (pohyb psů bez vodítka 
a náhubku) a 2 případy spadaly přímo dle zákona na ochranu zvířat proti týrání. 
Dále byly uděleny pokuty za přestupky v oblasti nakládání s odpady, byly řešeny 4 přestupky. 

Přehled spáchaných přestupků na úseku ochrany životního prostředí 
Přestupky na úseku životního prostředí 2014 2015 2016 2017 2018 
Ochrany přírody a krajiny 3 3 0 2 1 
Lesní hospodářství 0 0 0 0 1 
Odložení odpadů – černé skládky 3 3 4 10 4 
Zásah do ZPF 0 0 0 9 11 
Ochrany ovzduší 0 0 2 2 0 
Rybářství 11 5 2 8 4 
Týrání zvířat 5 2 2 6 6 
Vod a kanalizací 10 0 0 1 1 
Celkem 49 29 13 38 28 

 

Projekty 

Den Země 2018 

Tradiční jarní oslava naší planety Den Země 2018 se uskutečnil ve čtvrtek 19.4.2018, opět v Sadu Dr. Edvarda 
Beneše. Kampaň Den Země, jejímiž organizátory byli zase partneři Rada dětí a mládeže Moravskoslezského 
kraje a město Kopřivnice, přinesl opět několik novinek. Tou první byl 1. ročník Kopřivnické ekologiády – soutěže, 
jejímž cílem je hravou a zábavnou formou dostat do podvědomí dětí ochranu životního prostředí. V rámci soutěže 
se utkaly šestičlenné týmy z každé základní školy složené z žáků od druhé až po šestou třídu. 
V rámci doprovodného programu si zájemci mohli prohlédnout stánky meteorologického ústavu, planetária, 
Ostravských lesů i jurtu. Nechyběl ani tradiční odpadový kabaret. Významným partnerem byla opět společnost 
SLUMEKO, s. r. o., která představovala techniku využívanou pro sběr a svoz komunálního odpadu. Atraktivním 
soutěžním kláním, zejména pro chlapce byl slalom s popelnicí. 
 

Projekt Rozšíření varovného a informačního protipovodňového systému města Kopřivnice 

V průběhu 1. pololetí roku byly ukončeny práce na projektu Rozšíření varovného a informačního 
protipovodňového systému města Kopřivnice zahájené v 12/2017. K bezdrátovým hlásičům umístěným 
v Kopřivnici a místních částech v předchozích letech přibylo 69 nových hlásičů. Byla zpracována digitální verze 
povodňového plánu města Kopřivnice. Digitální povodňový plán (DPP) je nyní volně k dispozici všem zájemcům 
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o tuto problematiku a v době před a během povodní by měl pomoci občanům města s ochranou před povodněmi. 
DPP města je společně s DPP obce s rozšířenou působností Kopřivnice umístěn na serveru Hasičského 
záchranného sboru Moravskoslezského kraje na adrese http://dpporp.hzsmsk.cz/dpp/koprivnice/, resp. 
http://dpporp.hzsmsk.cz/dpp/orpkoprivnice/. Oba dokumenty, jakož i další důležité informace k problematice 
povodní lze nalézt na webových stránkách města http://www.koprivnice.cz/index.php?id=mimoradne-udalosti-
koprivnice. 
Projekt byl financován z Operačního programu životní prostředí. 
 

Kampaň Třídím dobře, třídím rád! 

V jarních měsících zorganizovalo město ve spolupráci se společností Mamiart, s. r. o., kampaň Třídím dobře, 
třídím rád! Nosnou částí kampaně byla roadshow s názvem Tref si svůj barevný kontejner, která postupně 
navštívila vybraná sběrná místa s barevnými kontejnery v Kopřivnici a místních částech. Do akce se zapojilo cca 
800 občanů, z toho cca 460 z Kopřivnice (především dětí). Fotosoutěž, jejíž cílem bylo umístit na Facebook či 
Instagram fotografii, jak lidé třídí odpady v Kopřivnici, na tuto roadshow navázala. Autor fotografie s největším 
počtem hodnocení „To se mi líbí“ získal chytrý telefon Huawei P20 Lite, který věnoval prodejce telefonů 
v Kopřivnici - Mobilsalon. 
 

Kampaň „Klima se mění, změň se i ty“ 

Jednou z prvních aktivit vycházejících ze zpracované Adaptační strategie města Kopřivnice na změnu klimatu je 
kampaň „Klima se mění, změň se i ty“. Kampaň tvořilo několik dílčích výstupů: 

- série článků v Kopřivnických novinách na téma klimatických změn, 
- prezentace klimatické změny při příležitosti kopřivnické pouti a Běhu rodným krajem Emila Zátopka,  
- vytvoření tematické informační skládačky „Kopřivnice – klimatický rádce“ a měsíčního kalendária pro 

veřejnost 
- kulatý stůl „Změna klimatu v Kopřivnici a jak se přizpůsobit“ pro odborné pracovníky města, 
- besedy pro veřejnost s názvem „Úspory a dotace pro můj dům“ se konaly v místních částech Lubina, 

Vlčovice a Mniší, v Kopřivnici se uskutečnila beseda na téma „Kvalita ovzduší a změna klimatu“, 
- významnou aktivitou v rámci této kampaně byla putovní výstava zpracovatele adaptační strategie města 

Kopřivnice – společnosti CI2, o. p. s., k tématu změny klimatu. 
Další informace ke kampani jsou k dispozici na webových stránkách 
http://zivotniprostredi.koprivnice.org/index.php?art=1590. 
 

Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně v lokalitě Kopřivnice - Jih 

Na podzim pokračovala aktualizace pasportu (evidence rozlohy ploch a počtů vegetačních a technických prvků) 
a inventarizace zeleně dřevinných vegetačních prvků (stromy, keře, skupiny a porosty dřevin) v lokalitě 
Kopřivnice – Jih. Byla v pořadí předpředposlední částí projektu Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně 
v Kopřivnici, který probíhá již od roku 2015. V roce 2019 bude aktualizována zeleň na sídlišti Korej, v roce 2020 
Ptačí čtvrť a místní části Kopřivnice. 
 

Zpracování Akčního Plánu zlepšování kvality ovzduší pro město Kopřivnice 

Zpracování akčního plánu vychází z doporučení uvedených v Plánu zlepšování kvality ovzduší pro město 
Kopřivnice zpracovaném v roce 2017 a z aktuálních problémů, které město řeší. Akční plán je zpracován na 
období 2019 a 2020, k nejvýznamnějším tématům plánu patří monitoring stavu ovzduší, změna způsobu vytápění 
domácností, snížení spotřeby energie a snížení emisí z dopravních prostředků. Akce, aktivity a výstupy zajišťují 
především odbory rozvoje města, majetku města a životního prostředí. 
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Zahájení průzkumných prací v lokalitě skládky KBV v Kopřivnici 

Na ploše o rozloze cca 9,3 hektarů severně od městské čistírny odpadních vod v Kopřivnici v k. ú. Drnholec nad 
Lubinou se přibližně od počátku 70. let do poloviny 80. let 20. století ukládal stavební odpad (suť a výkopová 
zemina z tzv. komplexní bytové výstavby v Kopřivnici, odtud název skládka KBV). Podle pamětníků se tam 
vyvážel i odpad z tehdejšího národního podniku Tatra Kopřivnice, který může být podle dnešního systému 
hodnocení odpadů zařazen do kategorie nebezpečný. Podle předběžných odhadů může kubatura této skládky 
mít objem až 18 700 m3. 
Na základě projektu prací „Kopřivnice – skládka KBV – analýza rizik“ zpracovaného Ing. Michalem Vackem, 
nositelem odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie a sanační geologie, byly ve druhé polovině roku 2018 
zahájeny práce na zpracování tzv. analýzy rizik. Veřejnou zakázkou na zhotovitele byla vybrána společnost 
Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o., z Chrudimi, která již v minulosti byla hlavním řešitelem projektu Lokalizace 
a charakteristika starých ekologických zátěží v Kopřivnici. Přípravné práce na skládce byly zahájeny s koncem 
roku 2018. Ukončení prací je plánováno na konec 1. čtvrtletí 2019. 
 

Příspěvek města na kotlíkovou dotaci 

V květnu 2017 schválila rada města Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“. Podobně jako v první výzvě byla tato smlouva uzavřena za účelem podílu 
města na spolufinancování náhrady zastaralých spalovacích zařízení na pevná paliva za nové environmentálně 
šetrné způsoby vytápění s prioritní podporou obnovitelných a bezemisních zdrojů s přihlédnutím k regionálnímu 
specifiku spočívajícím v tradičním zaměření lokálních topenišť na uhlí. Na základě této smlouvy a Smlouvy 
o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 1. výzva poskytlo město 
v průběhu roku 2018 dotaci 17 úspěšným žadatelům o poskytnutí dotace ve výši 5 tisíc Kč. 
Dotační program pokračuje i v následujících letech, dosud je odhadováno, že skončí v roce 2021. 
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ŠKOLSTVÍ 

Mateřské školy 

Název a adresa 
vedoucí učitelka 
kontakt 

Počet  

Tříd Dětí Pedagogů Spr. zam. 

Mateřské školy Kopřivnice - příspěvková organizace města, organizace sdružuje 9 pracovišť 
Sídlo: Krátká 1105, ředitelka: Bc. Hana Borosová, tel. 556 813 305, 556 808 808 
E-mailová adresa: ms-kratka@koprivnice.org, internet: skolky.koprivnice.org 
MŠ Jeřabinka, Zdeňka Buriana 967 
vedoucí učitelka: Bc. Věra Hanzlíková 
tel. 736 503 179, ms-jerabinka@koprivnice.org 

3 75 6+2 4,05 

Mateřská škola si klade za cíl vytvářet takové podmínky, ve kterých se všechny děti cítí bezpečně a dobře se 
jim daří. Podporujeme individualitu dětí a respektujeme specifické podmínky, které každé dítě potřebuje ke 
svému růstu. Vycházíme vstříc dětem se speciálními vzdělávacími potřebami tak, aby u nás mohly plně 
rozvinout svůj potenciál. V rámci individuálních vzdělávacích programů vzděláváme děti nadané i děti 
s postižením. Zaměřujeme se na logopedickou prevenci. 
Prioritní je výchova ke zdravému způsobu života a zdravému životnímu stylu – ta se děje uplatňováním prvků 
Zdravé mateřské školy a programu Začít spolu. Prostředkem výchovy je prožitkové učení. 
MŠ Krátká, Krátká 1105 
vedoucí učitelka: Bc. Iva Pustková 
tel. 556 813 305, ms-kratka@koprivnice.org 

4 104 8,4+1 7,50 

Naším cílem je spokojené, samostatné a aktivní dítě, které je vedeno tak, aby se dobře rozvíjely jeho 
schopnosti, bylo připraveno se učit, vnímat své okolí a komunikovat s ním. V MŠ jsou třídy částečně smíšené – 
vytváříme tím podnětné a bohaté vzdělávací prostředí, aby se dítě cítilo bezpečně, radostně a spokojeně. 
Vzdělávání dětí probíhá přirozenou cestou, je založeno na prožitkovém a kooperativním učení hrou, situačním 
i spontánním učení, na individuální i skupinové práci. Podporujeme spolupráci mladších i starších dětí.  
Dítě je chápáno jako neopakovatelná, jedinečná osobnost, plně je respektována jeho individualita a potřeby. 
Respektujeme děti se speciálními vzdělávacími potřebami. MŠ se opírá o dobrou spolupráci s rodinou. 
MŠ Francouzská, Francouzská 1180 
vedoucí učitelka: Dana Lörinczová 
tel. 736 503 177, ms-francouzska@koprivnice.org 

4 97 8 4,4+1 

V MŠ se snaží o získávání srdce rodičů a dětí, o získání pocitu bezpečí a lásky v prostředí, kde dítě tráví 
největší část dne. Důraz je kladen na osvojení základních hodnot, získávání osobní samostatnosti a schopnosti 
projevovat se jako samostatná bytost. MŠ se rovněž zabývá prevencí sociálně patologických jevů, velký důraz 
je kladen na práci s knihou, která v současné době ztrácí své místo. Umožňujeme integraci dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami. 
MŠ Pionýrská, Pionýrská 727 
vedoucí učitelka: Mgr. Markéta Fišerová 
tel. 736 503 173, ms-pionyrska@koprivnice.org 

3 76 6+1 4,13 

BÝT SÁM SEBOU I S VÁMI 
V naší škole jsou děti přijímány a současně je podporována jejich jedinečnost. Jsme bezpečným místem, kde 
mají děti i rodiče možnost navazovat nové vztahy, prožívat společné zážitky, a kde si děti hrají a učí se 
s vědomím důvěry a pozornosti těch, kteří o ně pečují, vzdělávají je. To vše přirozenou formou blízkou 
dětskému věku. Chceme být s dětmi aktivní součástí přírody a komunity, ve které žijeme, s ohledem na její 
stabilitu. Přirozený rozvoj a vědomé prožívání jsou hlavní pilíře našeho školního vzdělávacího plánu. Hlavní 
důraz ve vzdělávání dětí dělíme mezi tři zásadní oblasti:  
• eko-enviromentální výchovu, poznání a ochranu přírody,  
• rozvoj emoční a sociální inteligence dítěte, 
• utváření samostatné osobnosti dítěte se zdravým vztahem k sobě, svému okolí, společnosti a přírodě.  
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Zapojením do preventivních programů organizace, dodržováním principu inkluzivního vzdělávání a především 
pozitivním vztahem k dětem se snažíme být mateřskou školou pro všechny děti.  
Díky spolupráci s jazykovou školou GEESCHOOL mají naše děti možnost seznamovat se zábavnou formou 
s cizím jazykem již v předškolním věku. Děti navazují pozitivní vztah k cizímu jazyku formou: Divadlení 
v anglickém jazyce a Hrátky v anglickém jazyce (motivační kurz AJ pro děti v předškolním věku). 
Budova MŠ Pionýrská je bezbariérová. V budově mateřské školy se nachází Oční ortooptické oddělení pro děti 
s vadami zraku. Děti tak mají možnost denně své oči cvičit. 
MŠ Ignáce Šustaly, Ignáce Šustaly 1120 
vedoucí učitelka: Soňa Miková 
tel. 736 503 178, ms-sustaly@koprivnice.org  

3 78 6 4,22 

V laskavém a podnětném prostředí uplatňujeme projektové a prožitkové učení s prvky Začít spolu a Montessori 
pedagogiky. Respektujeme osobnost dětí, spolupracujeme s rodinami.  
Ve spolupráci s PPP pečujeme o nadané děti a zaměřujeme se na logopedickou prevenci. Podle zájmu dětí 
a rodičů pořádáme pracovní, výtvarné a keramické dílny, dílnu lidových tanečků. 
Zprostředkováváme dětem skutečné zážitky – staráme se o zvířata, zahrádku, často si „vaříme a pečeme“. 
Jezdíme na výlety a 1x týdně chodíme do přírody „malá lesní školka“, kam nám paní kuchařky připraví 
i svačiny. Dětem nedáváme bonbónky – na přípravě dětských oslav se děti samy podílí, přípravou zdravého 
pohoštění. 
K mateřské škole náleží dětské dopravní hřiště, které slouží k výuce dopravní výchovy dětí mateřských škol 
a žáků ZŠ. 
MŠ Záhumenní, Záhumenní 1148 
vedoucí učitelka: Lenka Šafářová 
tel. 736 503 176, ms-zahumenni@koprivnice.org 

3 72 6 4,22+1 

„ŠKOLA PRO RADOST“ Naše motto: „S kamarády nám jde všechno lépe!“ 
Dětství každého dítěte by mělo být plné lásky, pohody a radosti. V citlivém, s ohledem na individualitu dítěte, 
pohodovém a radostném prostředí společně s celým kolektivem MŠ a nezbytně společně s rodiči a kamarády 
jej vytváříme. Upřednostňujeme prožitkové, kooperativní a projektové učení s důrazem na to hlavní - to je hra. 
Komunikační dovednosti a návyky jsou stavebním kamenem našich plánů a vytyčených cílů. Přispívají 
k atmosféře pohody, usnadňují řešení problémů dětí a překonávání překážek, jsou prevencí konfliktů – 
podporují kamarádské vztahy dětí. Logopedická prevence a logo hrátky pomáhají dětem s logopedickými 
problémy a pokroky jsou viditelné hlavně u 2-3letých dětí. Velký zájem je o kroužek Malí malíři, Malí sportovci. 
Usilujeme o získání bronzového certifikátu Skutečně zdravé školy. Chceme, aby naše děti jedly jídlo, které je 
zdravé, které jim chutná a aby také věděly, odkud pochází a jak vzniká. Zdravý životní styl spojen s dostatkem 
pohybu, psychickou pohodou je náš vklad do budoucího zdravého života dětí. Zahrada Kamenný svět, krásná 
přírody v blízkosti školy, zajímavosti našeho okolí poskytují dětem bohatý zdroj informací a spoustu podnětů 
k aktivitám v přírodě. Celý náš vstřícný, profesionální a laskavý kolektiv je tu pro Vaše děti. 
MŠ Česká, Česká 549 
vedoucí učitelka: Hana Maková 
tel. 736 503 180, ms-ceska@koprivnice.org 

3 75 6 4,05 

Cílem vzdělávání je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, seznámení se 
s přírodou a světem kolem nás. Koncepce vychází z tématu – VODA (ať už jako voda sladká či moře, fauna, 
flóra, lidské činnosti s vodou svázané) Zaměřujeme se také na rozvoj a zdokonalování pohybových dovedností  
a schopností dětí, na získávání základních poznatků a zkušeností o moři, rybníku, řece a života okolo nich. 
K tomu nám napomáhá zahrada s názvem Vodní svět, kterou plně využíváme k plnění našich cílů. MŠ klade 
důraz také na ekologickou výchovu, jejím prostřednictvím posiluje v dětech ohleduplnost a odpovědnost 
člověka k přírodě a k životnímu prostředí. Rozvíjíme v dětech pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou 
a schopnost vážit si života ve všech jeho formách. MŠ podporuje zvyšování tělesné zdatnosti, rozvoj 
pohybových dovedností. Vede děti k zdravému životnímu stylu. MŠ se snaží o rozvoj pozitivních vztahů k sobě 
a druhým, dobrá je spolupráce s rodiči. Do školního vzdělávacího programu zařazujeme pravidelné logopedické 
chvilky a provádíme s dětmi logopedická cvičení. V MŠ také s dětmi pracuje speciální pedagog. Nabízíme 
kroužky: taneční a výtvarný kroužek 
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MŠ Lubina, Lubina 199 
vedoucí učitelka: Ivana Rečková 
tel. 736 503 175, ms-lubina@koprivnice.org 

2 45 3+1 2,28 

V mateřské škole vytváříme příjemnou atmosféru, pohodu a radostnou náladu. MŠ je umístěna v klidném 
prostředí obce Lubiny a dětem je tak umožněn bezprostřední styk s přírodou a možnosti prožitkového učení. 
Velkým zdrojem poznání je také naše zahrada „PTAČÍ SVĚT“: 
• rozvíjíme dětskou osobnost prostřednictvím her, 
• posilujeme zdraví, odolnost a zdravý způsob života, 
• rozvíjíme partnerské vztahy s rodinou. 
• vedeme k ochraně životního prostředí, spoluvytváříme živý svět lidí a přírody. 
Vzdělávání dětí probíhá přirozenou cestou, je založeno na prožitkovém a kooperativním učení hrou, situačním 
i spontánním učení, na individuální i skupinové práci. Zahrnuje spolupráci mladších i starších dětí. Rozvíjíme 
osobnost dítěte, podporujeme jeho individualitu a respektujeme děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Naši práci jsme obohatili o logopedickou prevenci, která podporuje u dětí správný mluvní projev a rozvíjí 
artikulační dovednosti. MŠ využívá poznatky programů alternativního školství. 
MŠ Mniší, Mniší 132 
vedoucí učitelka: Taťána Vítovcová 
tel. 736 503 174, ms-mnisi@koprivnice.org 

2 45 3 2,35 

V naší mateřské škole pracujeme s věkově smíšenými skupinami dětí. Vzdělávací program je plně přizpůsoben 
nárokům dětí, nikdo není k ničemu nucen, přihlížíme k individuálním možnostem a schopnostem dítěte, 
přispíváme k všestrannému rozvoji jeho osobnosti. Dáváme dětem možnost uplatnit se po svém – dětsky, 
přirozeně a radostně. Součásti vzdělávacího programu jsou projekty, které se zaměřují na jazykovou úroveň, 
logopedickou prevenci a správný životní styl spojený se zdravou výživou. 
Naše priorita – vychovávat všestranně rozvinuté a spokojené děti. 

Celkem 27 667 57,4 39,2 

Základní školy 

Příspěvkové organizace zřízené městem Kopřivnice - školy úplné 
Základní škola  
ředitel 
adresa 
telefon, e-mail 
www 

Počet Počet 
zaměst. 

Zaměření školy Žáků a tříd k Pedagogů 
a externistů k Správa ŠJ 

30.6. 1.9. 30.6. 1.9. 

ZŠ dr. Milady Horákové 
Mgr. Jana Neničková 
Obránců míru 369 
tel. 556 802 288 
reditel@zsmilhor.cz 
www.zsmilhor.cz 

žáci 
 

389 
 

žáci 
 

374 

ped. 
 

38 

ped. 
 

37 
8 

+ 1 
správce 

8 sportovně orientované třídy 
(plavání)  třídy 

 
18 

 třídy 
 

18 

 exter. 
 

2 
 

 exter. 
 

2  

ZŠ Emila Zátopka 
Mgr. Jan Mužík 
Pionýrská 791 
tel. 556 812 166 
honmuz@zsemzat.edunet.cz 
www.zsemzat.koprivnice.org 

žáci 
 

501 

žáci 
 

478 

ped. 
 

40 

ped. 
 

40 

12 5 

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

 třídy 
 

20 

 třídy 
 

21 

exter. 
 

0 

 exter. 
 

0 
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ZŠ Alšova 
Mgr. Milan Bureš 
Alšova 1123 
tel. 556 810 176 
reditel@zsalsova.cz 
www.zsalsova.cz 

žáci 
 

397 

žáci 
 

390 

ped. 
 

29 

ped. 
 

29 7 
+ 

3THP 

7 
+ 

3T
HP 

zaměření - výuka jazyků, 
informatiky a výpočetní 
techniky  třídy 

 
16 

 třídy 
 

16 

 exter. 
 

0 

 exter. 
 

0 
ZŠ a MŠ 17. listopadu  
Mgr. Jiří Stoško do 31.7.2018 
Mgr. Zdeňka Havlíková od 
1.8.2018 
17. listopadu 1225 
tel. 556 812 566 
stosko.zskop17@gmail.com 
zskop17@gmail.com 
www.zskop17.cz 

žáci 
 

360 

žáci 
 

360 

ped. 
 

32 

ped. 
 

32 

10 10 

Pilotní škola projektu Škola4 
– projekt Mensy ČR 
(moderní didaktické postupy 
ve výuce) 
 
Individualizace ve výuce 
hudební výchova 
výtvarná výchova, 
ekologická výchova 
volejbal 
školní sportovní klub 
 

třídy 
 

18 

třídy 
 

18 

exter. 
 

0 

exter. 
 

0 

Mateřská škola 
při ZŠ a MŠ 17. listopadu 

žáci 
 

52 
 

žáci 
 

52 
 

ped. 
 

4 
 

ped. 
 

4 
 2 1 

třídy 
 

2 

třídy 
 

2 

exter. 
 
- 

exter. 
 
- 

 
Příspěvkové organizace zřízené městem Kopřivnice - školy malotřídní 

ZŠ Mniší 
Mgr. Ivana Bačová 
Mniší 66 
tel. 556 812 013, 774 912 013 
zsmnisi@seznam.cz 
www. zsmnisi.cz 

žáci 
 

61 

žáci 
 

60 

ped. 
 

7 

ped. 
 

7 
1 1 

výtvarné, pohybové  
a jazykové dovednosti, 
všeobecný rozvoj žáků, 
důraz kladen na mezilidské 
vztahy a vztah k přírodě 
(zapojení do ekologických 
projektů) 

třídy 
 

3 

třídy 
 

4 

exter. 
 

4 

exter. 
 

1 

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

žáci 
 

109 

žáci 
 

101 

ped. 
 

10 

ped. 
 

11 
1 1 

škola s úplným prvním 
stupněm ZŠ, zaměření 
všeobecné třídy 

 
6 

třídy 
 

5 

exter. 
 
 

exter. 
 
 

Školská právnická osoba zřízena Biskupstvím ostravsko-opavským 

ZŠ sv. Zdislavy  
Ing. Pavel Janek 
Štefánikova 117 
tel. 556 821 457, 731 175 657 
zdislava@zdislava.cz 
www.zdislava.net 

žáci 
 

230 

žáci 
 

227 

ped. 
 

22 

ped. 
 

22 

4 2 

- výchova a vzdělávání ke 
křesťanským a obecně 
etickým hodnotám 
v rodinném, radostném  
a podnětném prostředí – 
v rámci volitelných 
předmětů je žákům 
nabízena výuka 
náboženské nebo etické 
výchovy. Výuka probíhá 
i v rámci samostatných 
prací – např. projektová 
výuka. 
Od školního roku 2015/16 
bylo zahájeno vyučování 

třídy 
 

10 

třídy 
 

10 

exter. 
 

5 

exter. 
 

5 



 89

matematiky Hejného 
metodou a zavádíme 
metodu výuky anglického 
jazyka Jolly Phonics. Škola 
integruje zdravotně 
postižené žáky. Od roku 
2002 je škola zapojena do 
finanční podpory vzdělávání 
konkrétního žáka v projektu 
Adopce na dálku (2002-
2008 Uganda, 2009-2011 
Indie, od 2012 opět 
Uganda). 

 
Příspěvková organizace zřízena Moravskoslezským krajem 

Základní škola Floriána Bayera, 
Kopřivnice, Štramberská 189, 
příspěvková organizace 
Mgr. Vlasta Geryková  
Štramberská 189 
tel555 502 955, 733 616 654 
skola@zsbayera.cz 
www.zsbayera.cz 

žáci 
 

62 
+ 

13 v 
příp. 
třída 

žáci 
 

82 
+ 

10 v 
příp. 
třída 

ped. 
 

17 
 

včet-
ně 

asist. 
ped. 

ped. 
 

21 
 

včet-
ně 

asist. 
ped. 

3 0 

Posláním školy je účinnými, 
moderními, přitažlivými, ale 
i speciálními výchovnými  
a vzdělávacími prostředky, 
metodami a formami 
činnosti poskytnout kvalitní 
základní vzdělání žákům 
v běžných třídách i 
integrovaným žákům se 
speciálními vzdělávacími 
potřebami. Od 1.9.2016 se 
škola stala vzhledem k nové 
legislativě v souvislosti se 
zavedením společného 
vzdělávání běžnou základní 
školou se třídami 
samostatně zřízenými podle 
§ 16 odst. 9 školského 
zákona (vady řeči, lehké 
mentální postižení). V roce 
2017 byla otevřena další 
běžná třída školy s prvky 
Montessori výuky (celkem 
již 2 běžné třídy ZŠ). 

třídy 
 

5 
+ 
1 

přípr. 
třída 

třídy 
 

7 

exter. 
 

0 

exter. 
 

0 

ZŠ Floriána Bayera, Štramberská, 189, příspěvková organizace - vzdělávací programy: 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – „Učíme se pro život“. Žáci plní v devíti postupných 
ročnících základní povinnou školní docházku. Součástí školy je školní družina s kapacitou 60 žáků. Pro 
zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků zpracovává škola ve spolupráci s rodiči žáků a se speciálně 
pedagogickým centrem individuální vzdělávací plány. Při škole pracuje 13 zájmových klubů a kroužků v rámci 
projektu GRAMMY (EU OP VVV). 
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Příspěvková organizace zřízená Moravskoslezským krajem 

Základní škola  
ředitel 
adresa 
telefon, e-mail 

Počet Počet 
zaměst. 

Zaměření školy Žáků a tříd k 
Pedagogů 

a externistů 
k Správa ŠJ 

30. 6. 1. 9. 30. 6. 1. 9. 

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

žáci 
 

47 

žáci 
 

48 

ped. 
 

35 

ped. 
 

37 
7 4 

MŠ i ZŠ zaměřena 
individuálně na každé dítě 
i žáka, poskytuje komplexní 
péči /logopedickou, 
speciálně-pedagogickou, 
rehabilitační/ všem dětem 
a žákům na vysoké úrovni 

třídy 
 

8 

třídy 
 

8 

exter. 
 

0 

exter. 
 

0 

Mateřská škola 

dětí 
53 

dětí 
66     

 

třídy 
6 

třídy 
6 

Mateřská škola (třídy logopedické, autistické a speciální) 
• Je určena dětem s tělesným, mentálním, smyslovým, logopedickým postižením a diagnózou z okruhu 

poruch autistického spektra. 
• Vzdělávání dětí dle Rámcového vzdělávacího programu, který vymezuje obecně platné záměry 

předškolního vzdělávání. 
• Individuální péče speciálního pedagoga, logopeda a rehabilitační pracovnice. 
• Snížený počet dětí ve třídách, více pedagogů ve třídách, ve všech třídách pracují učitelé s odbornou 

kvalifikací ve speciální pedagogice. 
• Ve vybraných odděleních vedení výuky v komunikačním systému VOKS. 
• Alternativní formy výuky a terapie (alternativní komunikace, strukturalizace, vizualizace, individuální 

přístup). 
• Využíváme speciální a kompenzační pomůcky, moderní formy výuky (tablety, PC). 
• Příprava pro vstup do ZŠ nad rámec základního programu (pod vedením speciálního pedagoga). 
Základní škola speciální 
• Je určena žákům s tělesným, mentálním, smyslovým postižením a s diagnózou z okruhu poruch 

autistického spektra. 
• Snížený počet žáků ve třídách, více pedagogických pracovníků na třídu, ve všech třídách vyučují speciální 

pedagogové.  
• Alternativní formy výuky (alternativní a augmentativní komunikace, strukturalizace, vizualizace, individuální 

přístup). 
• Speciální a kompenzační pomůcky, využití terapií. 
• Individuální péče logopeda a rehabilitačního pracovníka. 
• Moderní formy výuky s využitím tabletu, interaktivních tabulí a PC. 
• Ve vybraných třídách vedení výuky v komunikačním systému VOKS. 
• Školní družina – možnost využití ŠD v ranních i odpoledních hodinách. 
• Školní svoz – ve spolupráci se spolkem „Občanské sdružení při Dětském centru Kopřivnice“ zajišťujeme 

dopravu dětí do školy a ze školy. 
Základní škola 
• Je určená žákům s diagnózou z okruhu poruch autistického spektra, případně s jinými speciálními 

vzdělávacími potřebami, poruchou komunikace (dorozumívání). 
• Vzdělávací program Základní škola (výuka shodná s běžnými ZŠ). 
• Snížený počet žáků ve třídě, více pedagogických pracovníků. 
• Alternativní formy výuky. 
• Speciální a kompenzační pomůcky. 
• Moderní formy výuky s využitím tabletu, interaktivních tabulí a PC. 
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• Vysoká míra individualizace a vizualizace. 
• Školní družina - možnost využití ŠD v ranních i odpoledních hodinách. 
• Školní svoz – ve spolupráci se spolkem „Občanské sdružení při Dětském centru Kopřivnice“ zajišťujeme 

dopravu dětí do školy a ze školy. 
Terapie a další aktivity základní a mateřské školy 
• Aktivity s využitím koní. 
• Aquaterapie (sauna, vířivky a rehabilitační cvičení ve vyhřívaném bazénu ve zdravotnickém zařízení). 
• Arteterapie (keramika, práce s barvami a jinými materiály). 
• Plavání, Canisterapie (terapie se psy), snoezelen (multismyslová místnost), relaxační místnost. 
• Dechové terapie (flétny). 
• Bruslení, Ozdravné pobyty. 
Další aktivity 
• Zapojení do mezinárodních projektů. 
• Nácvik socializace ve formě pravidelných setkávání tříd. 
• „MOTÝLEK“ – tradiční každoroční přehlídka pěvecké, taneční a dramatické tvorby handicapovaných dětí 

a mládeže. 
• Školní zahrada se speciálně vybaveným hřištěm. 
• a jiné. 

Střední a vyšší odborné školství 

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace 
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj  
Ředitel:  Mgr. Jan Pavelka 
Sídlo:  Husova 1302, 742 21 Kopřivnice,  
Kontakt:  tel. 556 833 300, e-mail: sekret@voskop.cz, www.voskop.cz 
 

Počty žáků a studentů 
Obor vzdělání k 31.8. k 30.9. 
Strojírenství 116 114 
Celkem Střední odborná škola 116 114 
Mechanik seřizovač 90 94 
Automechanik 66 64 
Autoelektrikář 24 21 
Karosář 22 20 
Lakýrník 15 17 
Zámečník 17 27 
Obráběč kovů 49 41 
Provozní technika (nástavbové studium) 18 19 
Celkem Střední odborné učiliště 301 304 
   
Střední školy celkem 417 418 
Ekonomika podniku a management 5 19 
Ekonomika podniku a management (dálková forma) 9 10 
Strojírenství 18 19 
Strojírenství (dálková forma) 7 7 
Vyšší odborná škola 39 55 
   
Vyšší a střední školy celkem 456 473 
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Údaje o zaměstnancích VOŠ, SOŠ a SOU v roce 2017 
Počet 

pedagogických pracovníků 
Počet 

externích pedagogů 
Počet 

správních 
zaměstnanců 

Počet 
zaměstnanců 

ve školní jídelně 30.6. 1.9. 30.6. 1.9. 
 56 56 4 0 31 5 

 
 

 

Ostatní školská zařízení 

ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice, p. o.  

Zřizovatel:   KÚ MSK 
Ředitel:    Mgr. Zdeněk Babinec 
Sídlo:   Kopřivnice, Štramberská 294 
Telefon:   556 821 847 
E-mail:   info@zuszb.cz  
Webové stránky:   www.zuszb.cz 
Pobočky:   Štramberk, Rybí 
Obory (včetně počtu žáků):   hudební - 300, taneční - 223, výtvarný - 161 
Počet pedagogů interních:   29 
Počet žáků celkem:   684 

První soukromá ZUŠ MIS music, o. p. s. 

Ředitel:   Petr Suttner 
Sídlo:  Obránců míru 892, 742 21 Kopřivnice 
Telefon:  556 802 353 
E-mail:  petr.suttner@cbox.cz; mismusic@centrum.cz 
Webové stránky:   www.mismusic.eu  
Pobočky:  ZŠ Šenov u Nového Jičína, ZŠ Štramberk, ZŠ Sedlnice, ZŠ Závišice, Libhošť 
Obory   2 obory - hudební individuální - 432 žáků, hudební kolektivní (sbory) – 16 

žáků a výtvarný – 52 žáků 
Počet pedagogů interních: 20 
Počet pedagogů externích: 3 
Správní zaměstnanci: 3 
Počet žáků celkem: 500 

Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace 

Ředitelka: Mgr. Eva Müllerová 
Sídlo: Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077  
Telefon: 556 812 204 
E-mail: dum@ddmkoprivnice.cz 
Webové stránky: www.ddmkoprivnice.edunet.cz 
Pobočky: Štramberk, Nádražní 450, tel. 556 813 019 
 Mateřské centrum Klokan, Francouzská ul., Kopřivnice 
 Turistická stanová základna Kletné 64 
Počet kroužků: 93 kroužků, počet členů 1 163 
Počet zaměstnanců: 7 interních, 53 externích 
Počet pořádaných akcí: 151 - účast 7 344 osob 
Počet táborů: 20 - účast 688 osob 
Počet pobytových akcí:  48 - účast 1 294 osob 
Návštěvnost Mateřského centra Klokan za rok: 1 263 klientů 
Počet soutěží MŠMT: 1 - účast 42 soutěžících 
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Dětské zastupitelstvo 

Koordinátor: Mgr. Kateřina Rašková 
Počet členů: 21 
 
Dětské zastupitelstvo sleduje, shromažďuje a zpracovává názory žáků, studentů a široké veřejnosti, probírá je 
z pohledu mladých lidí a své náměty předává dospělým zastupitelům města. Je prostředníkem mezi žáky, 
studenty a vedením školy, ale rovněž mezi mládeží a zastupiteli města. Pravidelně organizuje akci Žákovská 
diskuze s vedením města. Dětské zastupitelstvo připravilo a zrealizovalo i další akce pro děti v mateřských 
školkách i seniory z Kopřivnice. 

Občanská sdružení zabývající se mimoškolní činností dětí a mládeže 

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Kopřivnice 

Vedoucí: Božena Klimecká 
Telefon: 606 445 245 
E-mail: pionyrkoprivnice@centrum.cz 
Webové stránky: www.koprivnice.pionyr.cz 
Sídlo: Sokolovská 393/3, Kopřivnice 
Počet oddílů: 4 
Počet členů: 94 
Počet volnočasových klubů: 6 
Počet letních táborů: 5 táborů na Olbramkostele + 1zimní tábor na Pstružím 

Junák-Český skaut - středisko Kopřivnice, z. s. 

Vedoucí střediska: Bc. Kryštof Hyvnar 
Telefon:  736 457 121 
E-mail: khyvnar@seznam.cz 
Kontaktní osoba: Dana Žambochová, provozní manažerka 
Telefon: 603 228 175 
E-mail: dana.zambochova@vanaivan.cz 
Sídlo: Kopřivnice, Komenského 1520/33 
Počet oddílů: 6 
Počet členů: 291 

Junák – Svaz skautů a skautek České republiky, středisko Příbor, z. s., oddíly Lubina 

Vedoucí střediska: Jan Procházka 
Telefon:  606 262 206 
E-mail: prochyz@seznam.cz 
Kontaktní osoba v Lubině: František Krompolc,  
Telefon: 736 103 157 
E-mail: f.krompolc@gmail.com 
Sídlo: Lidická 51, Příbor 
Počet oddílů: 6 (z toho v Lubině 2) 
Počet členů: 166 (z toho v Lubině 76) 
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Mateřské a základní školy ve spádovém obvodu města Kopřivnice 
jako pověřené obce třetího stupně 

Název školského zařízení Ředitel Telefon E-mail 
Zřizovatel město Příbor    
ZŠ Npor. Loma, Školní 1510 Mgr. Ján Drtil 556 723 058 kancelar@zs-lomapribor.cz 
ZŠ Jičínská 486 Mgr. Jarmila Bjačková 556 722 485 kancelar@zsjicinska.cz 
ŠJ Komenského 458 Olga Skřivánková  556 725 186 sj.pribor@tiscali.cz 
MŠ Kamarád, Frenštátská 1370 Mgr. Iva Drholecká 556 725 246 frenstatska@skolka-pribor.cz 
MŠ Pionýrů 1519 Mgr. Pavlína Jordánková 556 725 067 mspionyru@tiscali.cz  
DDM Luna, Dukelská 1346 Lenka Nenutilová 556 725 029 luna@lunapribor.cz 
Ostatní zřizovatelé    
ZŠ Trnávka 89 Mgr. Ivana Vidličková 556 729 047 i.vidlickova@centrum.cz 
ZŠ Závišice 110 Mgr. Bc. Šárka Chalupová 591 141 127 zs.zavisice@seznam.cz 
ZŠ Mošnov 159 Mgr. Darina Jedličková 556 754 024 skola@mosnov.cz 
ZŠ Zauličí 485, Štramberk Mgr. Zdeňka Havlíková 556 812 057 skola@zsstramberk.cz 
ZŠ Petřvald 372 Mgr. Xenie Valušáková 556 754 416 zspetrvald@sendme.cz 
ZŠ Ženklava 204 Mgr. Hana Vidličková 556 852 258 zs.zenklava@seznam.cz 
MŠ Skotnice 34 Jana Papaková 556 725 078 skolka@skotnice.cz 
MŠ Kateřinice 127 Bc. Zuzana Němcová 556 729 019 ms@katerinice.cz 
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KULTURA 

Kulturní, společenské a vzpomínkové akce (pořádané městem Kopřivnicí) 

Datum konání Akce 
1.1.2018 Přivítání nového roku, novoroční ohňostroj 
20.1.2018 Obecní ples 
15.2.2018 Přivítání 1. občánka roku 
3.3.2018 Vítání občánků v Kopřivnici (3 obřady, přivítáno 34 dětí) 
7.3.2018 Vzpomínkové setkání u příležitosti výročí narození TGM 
28.3.2018 Den učitelů (oceněno 23 pedagogických pracovníků) 
11.4.2018 Sportovec roku (oceněno 17 jednotlivců, 6 družstev, 1 za celoživotní přínos a 5 trenérů) 
4.5.2018 Vzpomínkové setkání u příležitosti Dne vítězství 
9.-10.6.2018 Kopřivnické dny techniky 
21.4.2018 Vítání občánků v Kopřivnici (2 obřady, přivítáno 21 dětí) 
10.6.2018 Vítání občánků v Lubině (1 obřad, přivítáno 5 dětí) 
13.6.2018 Setkání s bezpříspěvkovými dárci krve (54 oceněných) 
23.6.2018 Vítání občánků v Kopřivnici (3 obřady, přivítáno 30 dětí) 
27.6.2018 Vzpomínkové setkání k výročí popravy Milady Horákové 
27.6.2018 Ocenění žáků devátých ročníků s vyznamenáním (58 dětí) 
23.8.2018 Slavnostní večer kopřivnické kultury, oceňování osobností v oblasti kultury 
24.8.2019 Slavnostní otevření Ringhofferovy vily 
25.8.2018 Oslavy 70. výročí povýšení Kopřivnice na město 
24.8.2018 Závěrečný koncert prázdninového projektu pro náctileté Někdo ven?  
25.-26.8.2018 Kopřivnická pouť 
26.8.2018 Projížďky v historických automobilech značky Tatra 
31.8.2018 Odvoz Slovenské strely do Technického muzea Tatra Kopřivnice do Hranic 
3.9.2018 Vítání žáků prvních tříd (218 prvňáčků) 
6.-8.9.2018 Festival medu a písničky 
9.9.2018 Vítání občánků v Kopřivnici (3 obřady, přivítáno 33 dětí) 
22.9.2018 Běh rodným krajem Emila Zátopka (227 běžců, dětský běh 482, lidový běh 110) 
24.9.2018 Slavnostní udělení titulů čestný občan a významná osobnost města Kopřivnice (8 titulů) 
26.10.2018 Znalostně-dovednostní soutěži kopřivnických základních škol k 70. výročí povýšení 

Kopřivnice na město. Ocenění vítězů literární a výtvarné soutěže kopřivnických 
základních škol k 70. výročí povýšení Kopřivnice na město 

27.10.2018 Oslava 100 let vzniku samostatného čs. státu 
1.-26.10.2018 Výstava výtvarných prací žáků kopřivnických základních škol k 70. výročí povýšení 

Kopřivnice na město 
21.10.2018 Vítání občánků v Lubině (1 obřad, přivítány 4 děti) 
21.10.2018 Vítání občánků v Mniší a Vlčovicích (2 obřady, přivítány 5 dětí) 
11.11.2018 Vzpomínkové setkání ke Dni válečných veteránů 
17.11.2018 Oslavy Dne boje za svobodu a demokracii s lampionovým průvodem 
21.11.2018 Den technické kariéry 
21.11.2018 Soutěž Nebojte se matematiky aneb I s čísly může být zábava 
24.11.2018 Vítání občánků v Kopřivnici (4 obřady, přivítáno 45 dětí) 
2.12.2018 Zahájení adventu v Kopřivnici 
19.12.2018 Předvánoční setkání s příspěvkovými organizacemi města 
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Kulturní dům  

Kulturní a kulturně společenské akce v kulturním domě včetně provozování kina zajišťuje příspěvková organizace 
města Kulturní dům Kopřivnice. Organizace vedle poskytování kulturních služeb zastřešuje také činnost městské 
knihovny a informačního centra a spravuje objekt kulturního domu. 

Kulturní dům Kopřivnice 

Sídlo: Kopřivnice, Obránců míru 368 
Ředitelka: do 31.10.2018 Ing. Adriana Bartoň Polarczyk, od 1.11.2018 Bc. Michaela Sekerášová 
Předmět činnosti: Zabezpečování kulturních, informačních, propagačních, vzdělávacích, osvětových
 a kulturních služeb veřejnosti 
Správa a provoz:  kulturního domu, informačních centra, městské knihovny a poboček městské 
 knihovny v místních částech Lubina, Mniší a Vlčovice, pobočky Sever na ul.  Francouzské 
a pobočky v Domě s pečovatelskou službou na ul. České 
Kontakty: Kulturní dům Kopřivnice: www.kdk.cz, e-mail: reditelka@kdk.cz  
 Předprodej vstupenek: e-mail: pokladna@kulturakoprivnice.cz, tel: 556 821 600 
 Městská knihovna Kopřivnice: www.kdk.cz, e-mail: knihovna@kdk.cz, 
 tel. 556 808 420, 556 808 419, mobil: 603 222 118 
 Informační centrum Kopřivnice: www.lasska-brana.cz, http://turistika.koprivnice.cz, 
 e-mail: ic@koprivnice.cz, tel. 556 821 600, mobil: 774 668 001 
  
Akce konané v roce 2018 podle kategorií:  
  Počet představení 
Běžné kino 577 
Filmový klub   41 
Mámino kino Mikino     7 
Bijásek   32 
Kino pro mateřské školy   16 
Kino pro základní školy   27 
Kino pro střední školy     0 
Mikulášské kino pro děti (dárek Brose)   23 
Balet v kině     5 
Výstavy v kině     7 
Opera v kině   10 
Další akce v kině   13 
Kino letní   12 
Divadlo   14 
Nedělní divadelní pohádky     8 
Koncerty   12 
Koncerty ve spolupráci s jinými subjekty   12 
Kultura školám (divadlo, přednáška, koncert)   20 
Plesy     3 
Seniorská odpoledne     2 
Ostatní akce    16 
Akce ve spolupráci s jinými subjekty   15 
Výstavy     1 
Akce jiných subjektů, které nepořádá KDK   33 
Rolnička - představení     6 
Celkem 912 
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Městská knihovna Kopřivnice 

Počet akcí pro dospělé: 116, zúčastnilo se 3 136 návštěvníků. Počet akcí pro děti: 103 (besedy, exkurze, 
soutěže, ankety, kvízy, tvůrčí dílny), (2 232 dětských návštěvníků). 
Celkem se akcí zúčastnilo 5 368 návštěvníků. 
 
Městská knihovna - statistika 2015 2016 2017 2018 
Počet registrovaných čtenářů 2 616 2 516 2 399 2 360 
Návštěvnost 50 570 51 255 55 601 44 043 
Výpůjčky celkem 134 080 127 218 119 834 109 603 
Nové knihovní přírůstky 1 702 1 976 1 944 1 701 
Stav knihovního fondu 61 470 62 765 63 252 62 746 

Informační centrum města Kopřivnice 

Informační centrum města Kopřivnice je aktivním aktérem při podpoře a rozvoji cestovního ruchu v Kopřivnici, 
v rámci spolupráce obcí Lašské brány Beskyd i v rámci turistické destinace Beskydy-Valašsko. Informační 
centrum je certifikovaným turistickým informačním centrem s klasifikační třídou B a certifikovaným subjektem 
Českého systému kvality služeb - I. stupně. 
 
Hlavní zaměření 
Shromažďování a bezplatné podávání informací: 
• turistických (historie, kultura, přírodní zvláštnosti, turistické cyklistické a pěší trasy, ubytování, stravování, 

dopravní spojení apod.), 
• o službách, firmách, institucích ve městě a okolí, 
• o kulturním, společenském a sportovním dění ve městě a okolí. 
 
Poskytování dalších služeb  
• sběr a vkládání informací do internetových databank, 
• distribuce tištěných propagačních materiálů města Kopřivnice, Lašské brány Beskyd a okolí, 
• prodej propagačních předmětů a suvenýrů Kopřivnice a Lašské brány Beskyd (prodej turistických známek, 

pohlednic, turistických a cykloturistických map, turistických deníků a turistických vizitek z našeho kraje 
apod.), 

• zpoplatněný přístup k počítači s internetem a bezplatné připojení k internetu prostřednictvím wifi, 
• administrativní služby - černobílý i barevný tisk a kopírování až do formátu A3, skenování až do formátu A3, 

laminování ve formátech A3, A4, A5, A6 a menší, kroužková vazba ve formátu A4, přepisy textů, 
• příjem plakátů pro Plakátovací službu Kopřivnice, 
• příjem informací k zařazení do kalendáře akcí, 
• prodej návštěvnických karet Beskydy Card (pro slevy a další výhody u partnerů v Beskydech) 
• a další. 
 
Prodej vstupenek a jízdenek 
V informačním centru probíhá také prodej vstupenek na akce kulturního domu, kopřivnického kina a vybrané 
kulturní akce v Kopřivnici a okolí, a to včetně prodeje přes vstupenkové portály např. TicketPortal, TicketStream, 
TicketArt, Colosseum Ticket nebo jízdenek společností RegioJet a Leo Express. 
 
Statistika IC Kopřivnice 
Ve statistikách (první tři sloupce) jsou klienti ve vztahu k pokladně KDK a kina zahrnuti jen z části, nejsou zde 
klienti, kteří byli obsloužení ve večerních hodinách, kdy IC sloužilo jen jako pokladna kina a KDK. Údaj „čidlo“ je 
ze systému, který byl v IC instalován v průběhu května 2018. Systém zaznamenává průchody hlavních dveře IC 
z venku i dveří z vestibulu KD a měli by zde být zachyceni všichni, kdo projdou těmito dveřmi bez odlišení důvodu 
návštěvy, tedy také např. návštěvníci kina, ale i zaměstnanci KDK. 
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Regionální muzeum Kopřivnice, o. p. s. 

zakladatelé město Kopřivnice a TATRA, a. s. 
Ředitel: Mgr. Ing. Jan Jurkovič 
Sídlo: Kopřivnice, Záhumenní 367/1 
 tel. 556 808 422 
 e-mail: sekretariat@tatramuseum.cz 
 www.tatramuseum.cz 
IČ: 25394509 
Počet návštěvníků: Technické muzeum – 89 215 

 Muzeum Fojtství – 10 547 
 Šustalova vila – 4 877 

Správa a provoz: a) Technického muzea TATRA, Kopřivnice, Záhumení 367/1, tel. 556 808 422 
 b) Muzea Fojtství, Kopřivnice, Záhumenní 1/25, tel. 556 812 610 
 c) Šustalovy vily, Kopřivnice, Štefánikova 226/8, tel. 556 801 138 
 d) Expozice Dany a Emila Zátopových, Záhumenní 369, tel. 556 808 422 
  

2018 Česko Zahraniční Celkem Čidlo Turista Telefonicky 
Leden 1 617 16 1 633 0 52 166 
Únor 1 363 3 1 366 0 124 177 

Březen 1 498 21 1 519 0 157 186 
Duben 1 373 29 1 402 0 300 160 
Květen 1 797 66 1 863 2 683 553 118 
Červen 1 912 48 1 960 4 562 316 136 

Červenec 3 515 57 3 572 5 512 1 829 141 
Srpen 3 293 61 3 354 5 498 1 694 153 
Září 2 191 32 2 223 4 646 442 109 

Říjen 2 752 20 2 772 5 144 189 157 
Listopad 5 392 6 5 398 5 562 108 243 
Prosinec 4 836 4 4 840 5 032 70 173 
Celkem 31 539 363 31 902 38 639 5 834 1 919 
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Ostatní kulturní zařízení 

Osvětová beseda Vlčovice - organizační složka města 
Vedoucí:  Hana Kutáčová, tel. 777 189 887, e-mail: hana.kutacova@vlcovice.net 
Sídlo:   Vlčovice 190 
 
V tomto zařízení se v roce 2018 uskutečnily tyto akce: 

Druh akce Počet akcí Počet 
návštěvníků 

Tréninky FC v zimním období  4  12 
Obecní bál  1  76 
Dětský maškarní ples  1  103 
Rybářský ples  1 230 
Knihovna 45 112 
Cvičení žen 4  12 
Stolní tenis 80  275 
Soukromé oslavy 19  1 326 
Smuteční hostiny  3  186 
Svatby  3  217 
Schůze OB 18 146 
Schůze MK  9  72 
Veřejná schůze   1  62 
Výroční schůze rybářů   1 125 
Loutkové divadlo  1  15 
Volby (volby prezidenta ČR, volby do ZO)   2   1 015 
Tvarůžkové hody  1 152 
Turnaj ve stolním tenise  4  92 
Kulečník  1  12 
OB liga ve stolním tenisu 15 291 
Vítání občánků   1  21 
Bazárek  2 98 
Celkem  217  4 650 

Osvětová beseda Mniší - organizační složka města 

Vedoucí: Jana Gaubová, tel.: 730 543 750, e-mail: janik.gaube@seznam.cz 
Sídlo:  Mniší 175 
 
V tomto zařízení se v roce 2018 uskutečnily tyto akce: 
Druh akce Počet akcí Počet návštěvníků 
Výroční schůze včelařů, konference Svazu včelařů  2  60 
Veřejná schůze 1 60 
Volby (volby prezidenta ČR, volby do ZO)  2 1 200 
Schůze OB a přípravného výboru k „Letním slavnostem v Mniší„  23  233 
Schůze MK 5 51 
Klub důchodců: - schůze důchodců  
 - tradiční smažení vaječiny 

 42 
1 

509 
155 

Společenský ples OB 1  80 
Maškarní ples (SDH) 1  150 
Cvičení dorostu hasičů v sále KD (podzim, zima) 33  805 
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Nácvik AIKIDA v KD 54  774 
Výstava holubů  1 100 
Dětský maškarní ples (OB + ZŠ Mniší) 1 75 
Krmášová zábava (Klub důchodců) 1 100 
Mikulášská besídka  1 180 
Štěpánská diskotéka - FC Vlčovice-Mniší 1 320 
SDH - Mikulášská besídka 1 60 
Soukromé akce (smuteční hostiny, soukromé oslavy, svatby) 20 1145 
Vítání občánků  1 23 
Knihovna 50 329 
Celkem 242 6 409 
   
Akce mimo budovu KD     
Soutěž hasičů KOVOK-CUP (SDH) 1 210 
Hasičská soutěž (SDH) 1 120 
Sportovní akce  1 20 
Letní večer  1 120 
Letní slavnosti v Mniší (OB + místní složky)  1 211  
Tradiční běh oborou (součást Letních slavností)  1 55 
Vánoční strom s Javořinkou (SDH + OB)  1 190 
Celkem 7 926 

  
Akce na hřišti u kulturního domu v Mniší - pro širokou veřejnost 
Nácviky hasičů na běžecké dráze 36 546 
Nácviky hasičského dorostu na hřišti u KD 13 230 
Fotbalové hřiště  43 510 

 
Společnost Katolického domu v Lubině 
Předseda:  Jan Matula 
Kontaktní osoba:  Marie Kořená, tel. 739 004 080, Jan Matula, tel. 732 369 681, korena.m@seznam.cz 
Sídlo:   Lubina 183 
 
V tomto zařízení se v roce 2018 uskutečnily tyto akce: 
Druh akce Počet akcí 
Divadelní představení 2 
Koncert 1 
Lidové zvyky 2 
Recitační soutěž 1 
Přednášky 2 
Šachový turnaj 2 
Knihovna Společnosti katolického domu v Lubině 1x týdně 

 
Akce pořádané v Katolickém domě v Lubině dalšími subjekty: 
Druh akce Počet akcí 
Mikulášská nadílka s pohádkou v provedení lubinských skautů 1 
Plesy, zábavy 11 
Výstava ovoce, zeleniny, květin a hub  1 
Pronájem - stolní tenis 11 
Knihovna (pobočka Městské knihovny) 2x týdně 
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Katolická beseda v Kopřivnici, zapsaný spolek 

Statutární zástupce: Ing. arch. Kamil Mrva, PhD. - předseda výboru KB 
Kontaktní osoba: Gabriela Holubová - ředitelka Katolického domu, tel. 728 686 356 

www.katolickabeseda.org, e-mail: info@katolickabeseda.org 
Sídlo:   Kopřivnice, Štramberská 378/2  
 
- spolek přispívá k podpoře křesťanských hodnot ve městě Kopřivnice 
- centrum pro setkávání, vzdělávání a zábavu  
- podpora dalších křesťansky zaměřených organizací, dobročinných a kulturních akcí  
- podpora a spolupráce s Centrem pro rodinu Kopřivnice, z. s.  
- pořádání a organizace přednášek, kurzů, výstav, plesů, divadelní a hudební produkce, výletů, besídek, 

zájezdů a zábav  
- za účelem ekonomického zajištění provozu Katolického domu pronajímá nebytové prostory krátkodobě 

i dlouhodobě, včetně restaurace a třech sálů 
- v našich prostorách také umožňujeme činnost 3. a 4. skautského oddílu střediska Kopřivnického Junáku.  
- v uplynulém roce jsme připravili program (či poskytli prostory) pro 10 227 návštěvníků. 
 

 

 
Akce dotované KB Akce/počet účastníků 
Vyhodnocení Tříkrálové sbírky 1/200 
Asociace zdravotně postižených 1/155 
Koncert PSK  2/260 
Setkání seniorů 9/310 
Biblická hodina 5/57 
Velikonoční agapé 1/82 
Příprava snoubenců na manželství 18/60 
ZUŠ koncert 1/200 
Skautský ples 1/230 
Přehlídka činnosti DDM Kopřivnice 1/190 
Štěpánská zábava - Pramínky 1/160 

Akce pořádané KB Akce/počet účastníků 
Přednášky 11/930 
Plesy  2/440 
Farní kavárna 12/460 
Den pro farnost  1/195 
Večeře manželů  1/50 
Křesťanská knihovna  12/210 
Divadelní představení 2/380 
Taneční kurzy  2/60 
Koncerty 2/190 
Divadelní přehlídka Kopřiva 2018 1/1 000 
Lampa sv. Cecílie 1/60 
Letní den 1/280 
Maškarní ples 1/180 
sbírky, charitativní akce 3/420 
Výstava fotografií 2/68 
Adventní setkání mládeže 1/30 
Adventní koncert 1/60 
Celkem  56/5 013 
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výroční schůze AZP 1/160 
Ples - Kopretina 1/180 
Skautský ples 1/190 
Pravidelná činnost - Skauti 425/1 760 
Pravidelná činnost PSK 36/1 080 
Celkem 505/5 214 

 

Živá Mandala, z. s. 

Kontaktní osoba  Radek Franc, tel. 720 548 455 
https://www.facebook.com/MANDALA.koprivnice/ 

Adresa   Skotnice 77, 742 58 
 
Organizujeme a nabízíme ojediněle hudební, divadelní a výtvarné projekty, cestovatelské besedy, literární čteni, 
workshopy, projekce autorských dokumentárních filmů a přednášky zajímavých osobnosti. 
Od svého vzniku je našim cílem vytvářet prostor pro dialog, navazovat spolupráci s místními subjekty a vytvářet 
prostor pro realizaci nových ideji, která je přínosná pro místní kulturní obec ale i cele město. 
Jsme alternativou k tradičním programům kulturních instituci a rozšiřujeme kulturní nabídku v našem městě. 
Myslíme si, že v každém městě je důležitá konfrontace se současným děním na hudební, literární anebo výtvarné 
scéně. 
 
V roce 2018 jsme uskutečnili: 
14 koncertů, z toho 1 hudební festival, na kterých vystoupilo 27 hudebních uskupení (snažíme se o vyvážený 
poměr místní/čeští/zahraniční umělci) 
1 promítáni dokumentu 
2 přednášky 
2 festivaly outdoorových filmů (Snow Film Fest, Expedični kamera) 
1 divadelní představení 

Camerata - historická hudební společnost 

Kontaktní osoba:  Silvie Vyvialová 
Telefon:   608 440 856 
Internetové stránky:  www.camerata.info  
E-mail:   camerata@seznam.cz 
Počet členů:  5 

Cimbálová muzika PRAMÍNKY 

Kontaktní osoba:   Mgr. Vladan Jílek 
Telefon:   603 375 635 
E-mail:    pisnicka@seznam.cz 
Internetové stránky:  www.cmpraminky.cz 
Počet členů:   11 

Country a bluegrassová kapela Cizinci 

Kontaktní osoba:  Jiří Krbec 
Telefon:   608 400 345 
Internetové stránky:  www.cizinci.funsite.cz 
E-mail: jiri@krbec.eu 
Počet členů:  5 + zvukař 
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Country kapela KONDOŘI 

Kontaktní osoba:  Jan Křístek 
Telefon:   724 142 268 
Internetové stránky: www.kapelakondori.cz  
E-mail:   kondori@atlas.cz 
Počet členů:  4 
 

KIS - hudební kapela 

Kontaktní osoba:  Tomáš Münster 
Telefon:   604 137 696 
E-mail:    to.mu@seznam.cz 
Počet členů:   5 
 

Komorní orchestr Kopřivnice - zaměření komorní hudba od baroka po současnost 

Kontaktní osoba:  Věra Kahánková 
Telefon:   737 600 196 
E-mail:   verakahankova@seznam.cz 
Internetové stránky: kok.koprivnice.org 
Počet členů:  20 
 

Taneční skupina Farridah 

Kontaktní osoba:  MVDr. Hana Chocholatá 
Telefon:    605 152 604 
E-mail:    h.chocholata@seznam.cz  
Internetové stránky:  www.farridah.com  
Počet členů:   24 
 

Las Isidras - FLAMENCO - taneční skupina 

Kontaktní osoba:   Kateřina Pustějovská 
Telefon:    724 862 471 
E-mail:    pustejkatka@centrum.cz 
Internetové stránky:  www.flamenco-koprivnice.wz.cz 
Počet členů:   2 
 

LINE DANCE - taneční soubor seniorů z Kopřivnice  

Kontaktní osoba:  Alena Geryková 
Telefon:    595 174 488, 728 333 659 
E-mail:    alena.geryk@seznam.cz 
Počet členů:  34 
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Sunar duo 

Kontaktní osoba:  Ivo Indrák 
Telefon:    604 834 513 
E-mail:    in.ivo@seznam.cz  
počet členů:   2  

Moravský Anděl - moravský power metal 

Kontaktní osoba:  Jiří Chalupa 
Telefon:   725 951 249 
E-mail:   moravsky.andel@centrum.cz 
Internetové stránky: www.moravskyandel.cz 
Počet členů:  6 

Okáčko, o. s. - DREAM (taneční skupina) 

Kontaktní osoba:  David Monsport 
Telefon:    608 400 313 
E-mail:    okacko@ktknet.cz 
Internetové stránky:  www.okacko.cz 

Taneční centrum Relax, z. s. (latinskoamerické, španělské, irské, orientální, indické, country tance a step) 

Kontaktní osoba:  Miroslava Břusková 
Telefon:    733 664 127 
Počet členů:  35 
E-mail:   mirabell.dance@centrum.cz 
Internetové stránky: www.tcrelax.wz.cz 

Pěvecké sdružení Kopřivnice 

Kontaktní osoby: Mgr. Marcela Šumberová, tel. 736 639 398 
   Sylva Dobečková, tel. 728 048 669 
E-mail:    MSumberova@seznam.cz 
Internetové stránky: psk-koprivnice.webnode.cz  
Počet členů:  44 

SÁGA - hudební skupina 

Kontaktní osoba:  Ing. Milan Holášek 
Telefon:    603 502 497 
E-mail:   milan.holasek@seznam.cz 
Internetové stránky: www.kapelasaga.cz 
Počet členů:  3 

Spolek hudebníků Městského dechového orchestru Kopřivnice 

Předseda:  Dr. Pierre-Francois Scotto (dirigent, umělecký vedoucí) 
Sídlo:   Kulturní dům Kopřivnice, Obránců míru 368 
Kontaktní osoba:  Ing. Roman Hába, tel. 776 766 566 
Internetové stránky: www.orchestr-koprivnice.cz 
E-mail:    2.roman.haba.3@gmail.com 
Počet členů:  40-50 
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Spolek Loutkohereckého divadla ROLNIČKA Kopřivnice 

Kontaktní osoba:  Alena Svobodová 
E-mail:    alena.svobodova2@seznam.cz 
Telefon:    603 706 408 
Počet členů:  14 

TNT - taneční kapela 

Kontaktní osoba:  Pavel Růža 
Telefon:    604 982 108  
E-mail:    tntmusic@atlas.cz 
Internetové stránky:  www.tntmusic.estranky.cz 
Počet členů:  4 

METEOR - hudební skupina 

Kontaktní osoba:  Rudolf Grepl 
Telefon:    723 218 218 
E-mail:   rgrepl@seznam.cz 
Internetové stránky: www.kapela-meteor.estranky.cz 
Počet členů.  4 

KIWI - hudební skupina 

Kontaktní osoba:  Ing. Ivo Kunčar, 605 738 966 
E-mail:   ikuncar@seznam.cz 
Internetové stránky: www.ivokuncar.cz/kiwi 
Počet členů:  2 
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SPORT 

Správa sportovišť Kopřivnice 

Ředitel:    Ing. Milan Gilar 
Sídlo:    Kopřivnice, Masarykovo náměstí 540 
Telefon:    556 802 011, 556 821 225 
Počet zaměstnanců:  32 
E-mail:    spsk@koprivnice.org 
Internetové stránky:  spsk.koprivnice.org 

Asociace sportovních klubů Tatra Kopřivnice 

Prezident:   Mgr. Evžen Knězek 
Telefon:    607 687 178 
E-mail:    ask.koprivnice@seznam.cz 
Ředitel:    Mgr. Evžen Knězek 
Telefon:    607 687 178 
Sídlo:    Kopřivnice, Masarykovo náměstí 540 
Počet členů:   520 
Počet klubů:   11 - klub ASPV, Karate, Vzpírání, Stolní tenis, Šachy, Klub vodní turistiky, Klub  
   kulturistiky, Klub horolezecký, Klub brazilského bojového umění Capoeira, Cyklo Bike  
   klub, Klub rekreačního sportu 

Asociace zdravotně postižených 

Předseda:   Irena Kučerková 
Telefon:    556 921 030 
E-mail:    azp.koprivnice@seznam.cz 
Internetové stránky:  azp.webnode.cz 
Kontaktní osoba:   Ilona Mazalová 
Telefon:    774 203 667 
E-mail:    ilona.mazalova@koprivnice.cz 
Sídlo:    Kopřivnice, Sokolovská 393 
Počet členů:   264 

AVZO TSČ ČR KOPŘIVNICE 

Předseda:   Jaromír Zetek 
Telefon:    724 769 980 
Sídlo:    Kopřivnice, Česká 868 
Počet členů:   135 
Počet klubů:   6 - Sportovně střelecký klub, Tatra veterán car club, Klub závěsného létání, Plochá  
   dráha, Letecko-modelářský klub, Radioklub 

FBC Vikings Kopřivnice 

Předseda:   Filip Bordovský 
Telefon:    725 329 156 
E-mail:    filip_b@email.cz, vikings@vikings.cz 
Internetové stránky:  www.vikings.cz 
Sídlo:    Kopřivnice, Štefánikova 1163/12 
Počet členů:   200 
Počet družstev muži:  2 
Počet družstev ženy:  1 
Počet družstev chlapeckých: 5 
Počet družstev dívčích: 1 
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FC Kopřivnice 

Předseda:   Jaroslav Colbert 
Telefon:    734 753 855 
E-mail:    fckoprivnice@centrum.cz 
Internetové stránky:  www.fckoprivnice.cz 
Sídlo:    Kopřivnice, Komenského 830 
Počet členů:   262 
Počet družstev:    9 
 

FC Vlčovice - Mniší 

Předseda:   Ing. Roman Gajdušek 
Telefon:    733 696 671 
E-mail:    roman.gajdusek@gmail.com 
Kontaktní osoba:   Ing. Vojtěch Jalůvka - sekretář 
Telefon:    731 452 945 
E-mail:    vojtech.jaluvka@vlcovice.net 
Sídlo:    Kopřivnice - Vlčovice 
Počet členů:  131 
Počet družstev:    3 
 

Figure Skating Club Kopřivnice 

Prezident:   Evžen Milčinský 
Telefon:    602 768 476 
E-mail:    fsc.koprivnice@email.cz 
Sídlo:    Kopřivnice, Masarykovo nám. 540 
Počet členů:   111 
 

FUDOKEN KAI AIKIDO, ČESKÁ UNIE AIKIDO - oddíl aikido Kopřivnice 

Prezident:   Marcel Moučka 
Telefon:    604 404 557 
E-mail:    moucka.7@seznam.cz 
Kontaktní adresa:  Kopřivnice, Zdeňka Buriana 1011 
Počet členů:   15 
Počet oddílů:   1 
 

Hockey club Kopřivnice 

Prezident:   Kubátko Miroslav 
Telefon:    608 886 883 
E-mail:    hckoprivnice@ktknet.cz  
Kontaktní osoba:   Stanislav Cacek - sekretář klubu 
Telefon:    556 812 613 
E-mail:    hckoprivnice@ktknet.cz 
Sídlo:    Kopřivnice, Masarykovo náměstí 540 
Počet členů:   252 
Počet družstev:   9 
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Jokerit Kopřivnice 

Předseda:  Karel Prchal 
Telefon:   733 668 960 
E-mail:   carlosprchal@qmail.com 
Internetové stránky: www.jokerit.8u.cz 
Kontaktní osoba:  Karel Prchal 
Kontaktní adresa:  Lichnov č. p. 253 
Počet členů:   30  
 

Klub českých turistů, odbor Kopřivnice 

Předseda:   Radomíra Blahutová 
Telefon:    777 259 160 
E-mail:    radomira.blahutova@kctkoprivnice.cz 
Internetové stránky:  www.kctkoprivnice.cz 
Kontaktní osoba:   Aleš Kadlec 
Telefon:    725 268 863 
E-mail:    ales.kadlec@kctkoprivnice.cz 
Sídlo:    Kopřivnice, Štefánikova 1163 
Počet členů:   187 
 

Klub házené Kopřivnice 

Statutární zástupci:  Lubomír Veřmiřovský, Jiří Gřes ml.  
Telefon:    721 992 993 
E-mail:    kh.koprivnice@cmail.cz 
Internetové stránky:  www.khkoprivnice.cz 
Kontaktní osoba:   Lubomír Veřmiřovský, Jiří Gřes ml. 
Telefon:    721 992 993, 722 405 505 
E-mail:    kh.koprivnice@cmail.cz 
Sídlo:    Kopřivnice, Sportovní 741 
Počet členů:   730 
Počet družstev:   8 
 

Klub malé kopané Kopřivnice 

Předseda:   Jaroslav Klečka 
Telefon:    737 369 293 
E-mail:    jksport@email.cz 
Internetové stránky:  www.malyfotbalkoprivnice.cz 
Kontaktní osoba:   Jaroslav Klečka 
Telefon:    737 369 293 
E-mail:   jksport@email.cz 
Kontaktní adresa:  Kopřivnice, Štefánikova 58/31 
Počet členů:   183 
Počet družstev:   14 
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Klub volejbalu Kopřivnice 
Předseda:   Ing. Robert Kundel 
Telefon:    774 450 523 
E-mail:    rkundel@polymet.cz 
Kontaktní osoba:   Ing. Mojmír Neuschl 
Telefon:    732 558 348 
E-mail:   mojmir.neuschl@seznam.cz 
Internetové stránky:  www.volejbalkoprivnice.estranky.cz 
Sídlo:    Kopřivnice, Masarykovo náměstí 540/3 
Počet členů:   113 
Počet družstev:   5 
 

Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice 

Předseda:  Jiří Harašta 
Telefon:    731 255 023  
E- mail:    jiri.harasta@ktknet.cz 
Internetové stránky: www.atletikakoprivnice.cz 
Kontaktní osoba:   Jiří Harašta 
Kontaktní adresa:  Kopřivnice, ul. Kpt. Nálepky 1073 

DH Lubina II. 

Starosta:   Ing. Pavel Polášek 
Telefon:    732 538 729 
E-mail:    pavel.h.polasek@seznam.cz  
Internetové stránky: www.sdh-lubina-vetrkovice.8u.cz 
Kontaktní osoba:   Ing. Pavel Polášek 
Telefon:    732 538 729 
E-mail:    pavel.h.polasek@seznam.cz 
Sídlo:    Lubina 51, (poštu zasílat na Lubina 369) 
Počet členů:   76 
Počet družstev:  3 
 

SDH Kopřivnice 

Starosta:   Ing. Adam Fojtík  
Telefon:    723 834 568 
Internetové stránky:  hasici.koprivnice.org 
Kontaktní osoba:   Tomáš Melčák - velitel jednotky, Tomáš Bartoň - zástupce VJ 
Telefon VJ:  724 178 433 
Telefon ZVJ:   773 760 482 
E-mail sbor (o. s.):  sdh@koprivnice.org 
E-mail (represivní složka 
na úseku PO = hasiči):  hasici@koprivnice.org 
Adresa:    Kopřivnice, Štramberská 410 
Počet členů sboru:  52 
Počet členů výjezdové jednotky: 22 
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SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mniší 

Starosta:   Aleš Holub 
Telefon:    732 827 920 
Internetové stránky:  www.sdh-mnisi.cz 
Kontaktní osoba:   Ing. Petra Holubová 
Telefon:    737 586 698 
E-mail:    petraholubova@email.cz 
Sídlo:    Kopřivnice, Mniší 10 
Počet členů:   129 
Počet družstev:   5 
 

APOLO Kopřivnice 

Předseda:   Dušan Ritz 
Telefon:    603 579 530 
E-mail:    modelklub.apolo@seznam.cz 
Internetové stránky:  apolokoprivnice.cz 
Kontaktní osoba:   Dušan Ritz, Petr Koliba, Jiří Jan 
Sídlo:    Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077 
Počet členů:   33 
 

Sportovní klub Kopřivnice 

Předseda:   Mgr. René Lakomý 
E-mail:    renelakomy@seznam.cz 
Internetové stránky:  www.skkoprivnice.cz 
Kontaktní osoba:   Mgr. René Lakomý 
Telefon:    737 214 436 
E-mail:    renelakomy@seznam.cz 
Sídlo:    Kopřivnice, Husova 1340/9, krytý bazén 
Počet členů:   590 

Ski Klub Kopřivnice 

Předseda:  Svatopluk Kolář 
Telefon:   602 772 990 
E-mail:   skipaseky@seznam.cz 
Internetové stránky: www.skikoprivnice.cz 
Sídlo:   Kopřivnice, Paseky 456/15 
Počet členů:  116 

Tenisový klub Kopřivnice 

Předseda:   Karel Fojtík 
Telefon:    724 542 390 
E-mail:    karel.fojtik@porgest.cz 
Kontaktní osoba:   Pavel Rosinský, Miroslav Bartoň 
Telefon:    605 844 273, 602 759 859 
E-mail:    p.rosinsky@seznam.cz 
Internetové stránky:  tenis.koprivnice.org 
Sídlo:    Kopřivnice, Tenisový areál, Dolní ul. 
Počet členů:   112 
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Tenis club Vlčovice 

Předseda: Pavel Kahánek 
Telefon:  604 233 391 
E-mail:  pavel.kahanek@vlcovice.net 
Telefon tenisový areál:  607 735 985 
Internetové stránky: tenis.vlcovice.net 
E-mail:   tenis@vlcovice.net, pavel.kahanek@vlcovice.net 
Počet členů celkem:  50 

TJ Sokol Kopřivnice 

Starosta:   Dana Rýparová 
Telefon:    731 484 185 
E-mail:    rydana@seznam.cz 
Sídlo:    Kopřivnice, Masarykovo náměstí 540 
Počet členů:   132 
 

TJ Spartak Lubina 

Předseda:   Petr Měhýš 
Telefon:    604 491 038 
E-mail:    pmehyz@email.cz 
Kontaktní osoba:   Jaroslav Bonk - sekretář 
Telefon:    725 399 093 
E-mail:    jaroslav.bonk@seznam.cz 
Počet členů:   116 
Počet družstev:   5 
 

TJ START Kopřivnice, minigolfový klub 

Předseda:   Jiří Prokeš 
Telefon:    605 968 588 
E-mail:    mgolf@ktknet.cz 
Internetové stránky:  www.minigolf.wbs.cz 
Kontaktní osoby:   Ludmila Svobodová - správce  
Telefon:    605 825 870 
Kontaktní osoba:   Radim Rieger (Soutěžně-technický komisař) 
Telefon:    605 949 170 
Sídlo:    Kopřivnice, Alšova 1144 /11 

Hřiště minigolfu-Husova ul., areál letního koupaliště 
Počet členů:   25 
Počet družstev:   1  

Vodní sporty RELAX, s. r. o.  

Jednatel:   Mgr. René Lakomý, Petra Kahánková 
Telefon:    737 214 436, 731 484 682 
E-mail:    renelakomy@seznam.cz 
Internetové stránky:  www.relaxkoprivnice.cz 
Kontaktní osoba:   Mgr. René Lakomý 
Telefon:    737 214 436 
Sídlo:    Kopřivnice, Na Vápenkách 379/29 
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STAVEBNÍ ÚŘAD 

Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče vykonává funkci obecného stavebního úřadu pro 
město Kopřivnici včetně místních částí a pro obec Závišice. V roce 2018 vydal stavební úřad 38 územních 
rozhodnutí, 61 stavebních povolení a 421 jiných opatření. 
 

Rodinné domky Celkem Kopřivnice Lubina 
Drnh./Větř. Vlčovice Mniší Závišice 

2009 
povolené 22 5 6 0 2 9 
kolaudované 46 19 13 1 5 8 

2010 
povolené 28 8 11 0 2 7 
kolaudované 23 8 8 4 0 3 

2011 
povolené 37 8  13 / 5 3 3 5 
kolaudované 24 7 7 / 2 1 0 7 

2012 
povolené 20 4 2 / 4 4 1 5 
kolaudované 25 6 3 / 1 2 4 9 

2013 
povolené 29 12 8 / 4 0 2 3 
kolaudované 34 9 10 / 3 4 3 5 

2014 
povolené 21 8 3 / 0 3 1 5 
kolaudované 37 8 8 / 5 5 3 8 

2015 
povolené 20 6 3 / 1 2 2 6 
kolaudované 27 12 4 / 0 2 4 5 

2016 
povolené 24 7 3 / 3 1 8 2 
kolaudované 30 10 4 / 4 2 4 6 

2017 
povolené 36 11 12 / 2 1 3 7 
kolaudované 37 18 6 / 2 4 2 5 

2018 
povolené 30 14 4 / 1 0 4 7 
kolaudované 28 10 3 / 3 0 5 7 

 
 
Povolené a dokončené rodinné domky celkem 
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Povolené rodinné domky podle obcí  
 

 
 

Speciální stavební úřad 

Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče je speciálním stavebním úřadem ve věcech 
dopravních staveb, a to konkrétně silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových 
komunikací. 
 
Rok Stavební řízení Kolaudační souhlas Ostatní úkony celkem 
2010 18 16 18 52 
2011 20 25 6 51 
2012 23 20 11 54 
2013 15 6 26 58 
2014 15 18 15 48 
2015 23 14 6 43 
2016 10 9 23 42 
2017 25 13 4 42 
2018 21 11 40 72 
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Vyvlastňovací úřad  
Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče je vyvlastňovacím úřadem pro celé území obce 
s rozšířenou působností Kopřivnice. 
 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Počet 20 13 25 6 8 2 1 0 0 0 

 

 

Úřad územního plánování 

Úřad územního plánování pracoval v roce 2017 na těchto akcích: 
 

Obec Druh ÚPD Činnosti 

Kopřivnice 
nový ÚP 

návrh 
řízení o návrhu 

4-5/2018  

Petřvald 
nový ÚP 

návrh 
opakované projednání 

6-7/2018  

Skotnice 
Zpráva o 

uplatňování projednání 6-7/2018 schválení 30.7.2018 

Štramberk 
Změna č. 1 

návrh projednání 6-7/2018  

Závišice 
Změna č. 2 

návrh 
§ 50 

projednání 6-8/2018  

Ženklava Změna č. 2 vydání nabytí účinnosti 8.1.2018 

celé území 
ORP 

Územní studie 
krajiny 

projednání návrhu jednotlivě 
s obcemi ORP 7-9/2018 

schválení možnosti využití 
6.11.2018 

Z obcí spadajících územně pod ORP Kopřivnice si pouze město Příbor pořizuje územně plánovací dokumentace 
a územní studie vlastními silami.  
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Počet vyjádření a souhlasů vydaných úřadem územního plánování 

Rok 
Vyjádření z hlediska 

souladu s územním plánem 
(celé ORP) 

Souhlasy s dělením 
pozemků 

(Kopřivnice, Závišice) 

Závazná 
stanoviska 
(celé ORP) 

Celkem 

2009 124 48 / 172 
2010 124 59 / 183 
2011 140 133 / 273 
2012 114 54 / 168 
2013 259 64 / 323 
2014 192 63 / 255 
2015 298 47 / 345 
2016 320 57 / 377 
2017 367 56 / 423 
2018 331 34 445 810 

 

 

Orgán státní památkové péče 

Státní památková péče pro území ORP Kopřivnice je realizována především v městských památkových 
rezervacích Příbor a Štramberk, v ostatních obcích jsou řešeny samostatné památkově chráněné objekty. 
V obvodu působnosti zdejšího orgánu SPP je, kromě dvou zmiňovaným městských památkových rezervací, 
210 nemovitých a 231 movitých kulturních památek. 
 

Rok Správní řízení Souhlasy Celkem 
2009 87 20 107 
2010 93 15 108 
2011 68 12 80 
2012 66 19 85 
2013 33 76 109 
2014 78 15 93 
2015 71 20 91 
2016 30 86 116 
2017 25 77 102 
2018 36 77 113 
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Silniční správní úřad 

Agendu silničního správního úřadu vykonává MÚ Kopřivnice pro všechny obce spadající pod ORP Kopřivnice pro 
silnice II. a III. třídy a veřejně přístupné účelové komunikace, a dále pro místní a účelové komunikace pro město 
Kopřivnici a jeho místní části. 
 

Rok Správní řízení 
Stanovení 

dopravního 
značení 

Správní 
delikty Ostatní úkony Celkem 

2010 189 155 0 110 454 
2011 194 155 0 65 414 
2012 164 112 0 88 364 
2013 135 141 22 113 411 
2014 123 138 8 115 384 
2015 163 125 1 222 511 
2016 164 113 3 101 381 
2017 163 121 0 123 407 
2018 151 132 6 93 381 
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MAJETEK MĚSTA 

Bytová správa 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Počet bytů k 31.12. počet 878 802 802 790 790 788 
Přidělené byty celkem počet 53 70 45 55 40 56 
Vzájemné postoupení smluv  počet 0 1 1 0 0 0 
Nově uzavřené smlouvy na dobu 
neurčitou počet 21 4 10 6 3 7 

Nově uzavřené smlouvy na dobu 
určitou + dodatky počet 747 830 684 533 600 575 

Platební rozkazy  počet 23 12 4 4 3 4 
 

 
 

Ubytovna Pod Červeným kamenem  2014 2015 2016 2017 2018 
Noví nájemci počet 27 14 29 30 10 
Ukončené nájmy počet 13 18 34 31 19 
Ubytovaní turisté + návštěvníci počet 474 384 482 515 530 

 

 

Způsob přidělení bytů - rok 2018

přidělené byty na 
výjimku + individuální 

přidělení bytu; 3

pořadník BYDLENÍ; 
5

přistoupení k dluhu 
pro široký okruh; 11

přistoupení pro 
stávající nájemce; 8

SOCIÁLNÍ pořadník 
+ Armáda spásy; 29
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Významné činnosti OBS v roce 2018:  

• činnosti vztahující se k agendě uzavírání nájemních vztahů k bytům (evidence žádostí, uzavírání, 
prodlužování a ukončování nájemních smluv, podnájmy bytů, výjimky atd.), 

• správa, provoz a údržba bytového fondu, 
• činnosti spojené se zajišťováním pohledávek a mimosoudním vymáháním pohledávek spojených 

s užíváním bytů, 
• činnosti vztahující se k agendě uzavírání smluvních vztahů k městské Ubytovně Pod Červeným kamenem. 
• postupná revitalizace bytového fontu ve spolupráci s OTS, 
• spolupráce s Armádou spásy v České republice, z. s., v rámci projektu „Prevence bezdomovectví“. 

 

Správa budov a komunálního hospodářství 

• byl realizován prodej budovy č. p. 407 na ul. Sokolovské a budovy č. p. 1015 na ul. Tyršově v Kopřivnici. 
• byl realizován bezúplatný převod budovy márnice na hřbitově v místní části Lubina městu Kopřivnice 

vlastníkem Římskokatolickou farností Lubina.  
• byla dokončena rekonstrukce vily v parku Edv. Beneše č. p. 243 a vznikla zde nová obřadní síň města. 
• byla vypovězena smlouva o provádění úklidových služeb v budově městského úřadu č. p. 1163 úklidovou 

firmou, nově bylo rozhodnuto provádět od února 2019 úklid vlastními zaměstnanci, kteří byli zařazeni do 
organizační struktury města pod oddělení vnitřní správy – OSBKH zpracovalo podklady potřebné pro 
specifikování rozsahu úklidu. 

• v souvislosti se změnou koncepce realizace projektu výstavby domova pro seniory a domova se zvláštním 
režimem uzavřelo město Kopřivnice s Moravskoslezským krajem smlouvu o budoucí smlouvě 
o bezúplatném převodu nemovitých věcí, na základě které město bezúplatně převede budovu stravovny 
a navazující pozemky na ul. Příčné v Kopřivnici. 

• veřejnosti byly nabídnuty k pronájmu parkovací stání v nově rekonstruované budově č. p. 133 na ul. 
Francouzské v Kopřivnici (bývalá VS14). 

• uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem spínací stanice v Průmyslovém parku Kopřivnice. 
• zveřejnění záměru vypůjčit nově rekonstruovanou budovu č. p. 926 na ul. Školní v Kopřivnici (bývalá VS4) 

za účelem za účelem zajištění provozování sociální služby sociálně terapeutické dílny. 
• převzetí zpevněných ploch do majetku města v areálu společnosti TATRA TRUCK, a. s., za účelem 

vybudování parkovacích stání, které budou součástí realizace areálu muzea automobilů v Kopřivnici. 
• dlouhodobé pohledávky z nájmů nebytových prostor se daří snižovat. 
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Energetika 

 Opakující se aktivity 

• účast na obhajobě a plnění cílů aktivity Zdravého města v kategorii „B“ v oblasti hospodaření s energiemi, 
• plnění střednědobého a krátkodobého Energetického plánu města a energetické politiky města, 
• sledování a hodnocení udržitelnosti již realizovaných energeticky úsporných projektů pro poskytovatele 

dotací, 
• spolupráce při snižování spotřeby energií na majetku města (realizace významných energeticky úsporných 

investičních opatření),  
• kontrolní a konzultační činnost v rámci energeticky úsporných opatření metodou EPC; monitoring 

a vyhodnocení aktuálního roku projektu Energetický management na majetku města, 
• smluvní vztahy s dodavateli energií pro dodávky energií na majetek města. 
 

Pozemky 

Oddělení pozemků v průběhu roku 2018 uskutečnilo majetkoprávní převody na základě žádostí ze strany občanů 
a požadavků města v souvislosti s připravovanými investičními akcemi nebo rozvojovými plány města. Byly 
dokončeny dlouhodobě připravované převody s ČR – Státním pozemkovým úřadem na pozemky zastavěné 
cyklostezkou vedoucí z Lubiny do Vlčovic a směna pozemků se Správou železniční dopravní cesty, s. p., jejímž 
předmětem byly pozemky nacházející se v trase železniční tratě na katastrálním území Kopřivnice a pozemky 
bývalé železniční tratě na katastrálním území Drnholec nad Lubinou, která podléhala schválení ve vládě ČR. 
Moravskoslezský kraj daroval městu pozemky zastavěné chodníkovým tělesem v katastrálním území Mniší. 
Město realizovalo výkupy pozemků pro stavbu kanalizace v místní části Mniší a Vlčovice. Tatra Trucks, a. s., 
darovala městu pozemky související s připravovanou stavbou úpravy veřejného prostranství kolem nového 
muzea automobilů v areálu závodu.  
V průběhu roku 2018 probíhala obnova katastrálního operátu novým mapováním v katastrálním území Větřkovice 
u Lubiny, kde se oddělní pozemků účastnilo místních šetření k určení vlastnických hranic pozemků. 
Současně v rámci revizi KP Nový Jičín probíhalo porovnání stavu druhu pozemků na katastru nemovitostí se 
skutečným stavem v terénu v katastrálním území Kopřivnice. Na základě šetření byly provedeny změny, které 
spočívaly ve sloučení některých pozemků stejného druhů nebo způsobu využití nebo ve změně druhu pozemků.  
 
Celkem bylo na oddělení pozemků uzavřeno 24 majetkoprávních smluv, 42 smluv o smlouvách budoucích 
o zřízení věcného břemene opravňující jednotlivé investory zasáhnout do pozemků ve vlastnictví města a 28 
smluv o zřízení věcného břemene po dokončení staveb. V roce 2018 byly jako již každoročně uzavřeny nájemní 
smlouvy na zahrádky, celkem 46. 
Za oddělení pozemků bylo zpracováno 125 zpráv do RMK a 23 zpráv do ZMK.  
Na úseku veřejného prostranství byly organizovány jarmarky, farmářské trhy, pouť a zpoplatňování záboru 
veřejného prostranství. 
 

Technická správa 

• evidence a zpracovávání požadavků občanů na zajištění oprav majetku města, dále pak požadavků 
příspěvkových organizací a organizací zřízených městem, 

• spolupráce se správcem komunálního majetku, odborné technické poradenství pro městské organizace, 
• zajišťování oprav a odstraňování havarijních stavů vzniklých v průběhu roku na majetku města Kopřivnice 

nebo zařazených do rozpočtu města pro rok 2018, 
• dokončení realizace energeticky úsporných opatření na objektech bytových domů na ulici Obránců míru 

č. p. 703-706, 707-710, 711-714 a 785-786, 
• dokončení realizace rekonstrukce Ringhofferovy vily, včetně rekonstrukce střešního pláště, kolaudace, 

uvedení do provozu, stavebních úpravy bývalé vrátnice Tatra pro parkování služebních vozů, 
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• realizace úsporných energetických opatření na objektu Domu s pečovatelskou službou na ulici České č. p. 
320 s dotační spoluúčastí (IROP), 

• realizace opravy střechy zimního stadionu, 
• dokončení poslední etapy rekonstrukce sociálních zařízení v objektu ZŠ Alšova, realizace bezbariérového 

přístupu do jednotlivých pater pavilonu učeben ZŠ Milady Horákové – bezbariérová zvedací plošina, 
• projekční příprava rekonstrukcí sociálních zařízení ZŠ 17. listopadu, 
• opravy povrchů místních komunikací na území města Kopřivnice, provedena oprava mostu M06 v Lubině 

včetně přeložky vodovodu, 
• dokončení projekční přípravy rekonstrukcí TZB v objektech města – bytové domy č. p. 874-876 a 1307 na 

ulici Obránců míru, ubytovna Pod lesem, objekty s nebytovými prostory na ulici Česká č. p. 684 a na ulici 
Sokolovská č. p. 393, 

• provedení nástavby a rekonstrukce hasičské zbrojnice v Lubině komplexní výměna střešní konstrukce na 
Domě s pečovatelskou službou č. p. 650 na Masarykově náměstí, rekonstrukce a zateplení střech objektu 
MÚ Kopřivnice, rekonstrukce venkovních sociálních zařízení DDM Kletné, 

• projekční příprava výměny oken a přístavby pergoly u KD Mniší, PD sanace svahu ve Vlčovicích (směr 
k MVDr. Němcovi), zahájena projekční příprava rekonstrukce TZB a sociálních zařízení v DDM Kopřivnice, 

• dokončení a zprovoznění radarového měřícího místa na ulici Záhumenní, 
• realizace rozšíření chodníkového tělesa – cyklostezka ul. Nádražní – Dělnická (od zastávky ČD). 
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Přehled realizovaných oprav a odstraňování havarijních stavů na majetku města 

 

Název ukazatele Počet akcí Finanční objem 
2018 (ks) (tis Kč) 
Fond modernizace a oprav bytového fondu 3 15 935,0 
Významné akce v rámci fondu oprav a modernizace bytového fondu: 
• Bytové domy č. p. 703-706, 707-710, 711-714 a 785-786 ul. Obránců míru – zateplení obvodového 

pláště, nátěr střech – 15 935,0 - dokončení 
Jmenovité akce rozpočtu 81 159 618,4 
Významné jmenovité ukazatele rozpočtu OMM:  
• Ringhofferova vila – rekonstrukce objektu dokončení realizace – v roce 2018 prostavěno včetně 

nákladů na pořízení audio techniky a rekonstrukci střešního pláště – 28 998,5 tis. Kč 
• Opravy místních komunikací – 4 865,0 tis. Kč 
• Opravy chodníků ve městě a místních částech – 2 588,0 tis. Kč 
• Rozšíření chodníku ul. Dělnická – Nádražní – 1 650,0 tis. Kč 
• ZŠ Alšova - rekonstrukce sociálních zařízení - III. etapa-pavilon družiny, vedení a tělocvičen - PD+R – 

7 780,0 tis. Kč 
• Zimní stadion-rekonstrukce střešního pláště-hala-R – 15 843,0 tis. Kč 
• DDM Kletné - komplexní rekonstrukce venkovních sociálních zařízení - PD + R – 1 328,0 tis. Kč 
• Most M-06 v Lubině - oprava po přívalových deštích, včetně přeložky vodovodu – 4 379,0 tis. Kč 
• ZŠ Milady Horákové - bezbariérová výtahová plošina v nové budově – PD + R – 2 424,0 tis. Kč 
• Radary - měření rychlosti – 1 698,0 tis. Kč 
• Radnice (č. p. 1163) – rekonstrukce střešního pláště – R – 4 133,6 tis. Kč 
• DPS (č. p. 650) - komplexní rekonstrukce střešního pláště krov + krytina a zateplení výtahové šachty – 

6 122,0 tis. Kč 
• ZŠ Em. Zátopka - rekonstrukce sociálních zařízení hlavní budova – R – 4 925,0 tis. Kč 
• Letní stadion - oprava střechy, podhledů a ocelové konstrukce tribuny – 1 888,0 tis. Kč 
• Energetické úspory v bytovém domě č. p. 320 na ul. České v Kopřivnici – 19 197,0 tis. Kč 

Normativ (havarijní stavy a opravy), včetně oprav provedených 
v rámci ekonomické činnosti města 226 5 814,2 
Významné jmenovité ukazatele normativu havarijních stavů a oprav:  
• ZŠ M. Horákové - oprava havarijního stavu ležaté kanalizace v kuchyni – 240,8 tis. Kč 
• ZŠ M. Horákové - oprava oplocení školního hřiště – 57,1 tis. Kč 
• ZŠ E. Zátopka - oprava havarijního stavu vstupního schodiště – 87,4 tis. Kč 
• ZŠ dr. M. Horákové - výměna dveří na chodbě v pavilonu učeben – 62,1 tis. Kč 
• MŠ Krátká - oprava vstupního schodiště do objektu – 58,2 tis. Kč 
• Oprava oplocení okolo filtrační technologie na koupališti – 59,1 tis. Kč 
• Výměna stávající nevyhovující dlažby - napojení chodníku ul. Dělnická a Nádražní – 48,4 tis. Kč 
• Oprava odvodňovacího žlabu DPS 320 – 44,1 tis. Kč 
• Sanace vlhkosti – nebytové prostory Školní 890 – 260,0 tis. Kč 
• Oprava havárie ohřívačů TUV v objektu zimního stadionu v Kopřivnici – 43,0 tis. Kč 
• Výměna ohřívačů vody a expanzomatů na ubytovně č. p. 622 – 157,2 tis. Kč 
• Dodávka a montáž 400 l ohřívače vody v objektu hasičské zbrojnice ul. Štefánikova 410 Kopřivnice – 

66,5 tis. Kč 
Celkem 310 181 367,6 
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ZTRÁTY A NÁLEZY 

Evidenci a vedení agendy ztrát a nálezů přísluší ze zákona městu (obci), kde byl nález nalezen. Nalezené věci 
odevzdávají nálezci na informace městského úřadu. Tam je nález zaevidován, včetně kontaktních údajů nálezce, 
protože mu ze zákona přísluší za nalezení věci odměna. Nálezce může své zaevidování do protokolu odmítnout. 
O nálezech jsou občané informování na úřední desce a webových stránkách města. Vlastník ztracené věci se 
může o ni přihlásit a prokáže-li, že věc patří jemu, je mu tato protokolárně vydána.  
V roce 2018 bylo odevzdáno celkem 137 nálezů, 34 z nich se vrátilo svému vlastníkovi.  
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MĚSTSKÁ POLICIE KOPŘIVNICE 

Personalistika 

Personální stav městské policie byl v roce 2018 stabilizován. V průběhu roku odešli 2 strážníci. 
Novelizace zákona O obecní policii platná od 1.1.2018 ustanovila shodně jako u Policie ČR minimální věk 
uchazeče o post strážníka na hranici 18 let. Další podmínkou zůstává maturitní zkouška, takže ta je ohraničena 
věkem 19 let. 
Výběrová řízení k městské policii, která již několikrát proběhla, naznačují celorepublikový trend, a to nedostatek 
vhodných kandidátů pro tuto práci.  
V současné době i Policie ČR nabízí náborové příspěvky (Praha – 150 tis. Kč, Moravskoslezský kraj – 75 tis. Kč), 
takže strážníci na tuto nabídku reflektují a přecházejí za lepšími podmínkami. Z Městské policie Kopřivnice této 
příležitosti v roce 2018 využili dva strážníci, proto bylo opět vypsáno výběrové řízení.  
Cílová skupina pro výběr strážníků. 
Poslední výběrové řízení poukázalo na kvalitu uchazečů, kteří se hlásí do výběrových řízení k městské policii. 
Platí, že noví mladí zájemci nedisponují potřebnými dovednostmi a vlastnostmi pro práci u MP, jako jejich 
předchůdci. Absence základní vojenské služby, nižší psychická odolnost, fyzická zdatnost a zdravotní 
způsobilost, sehrávají důležitou roli.  
V průběhu celého roku bylo opakovaně vypisováno výběrové řízení, nepodařilo se však přijmout jediného 
strážníka. 

Veřejnoprávní smlouva s městem Štramberk 

Od 1.4.2016 Městská policie Kopřivnice působí v rámci veřejnoprávní smlouvy i na katastrálním území města 
Štramberk. Vedení městské policie spolupracuje s vedením města Štramberk, kde dochází k předávání 
požadavků a informací k řádnému naplňování smlouvy. Přítomnost strážníků Městské policie Kopřivnice na 
území města Štramberk vyhodnocují občané Štramberka převážně pozitivně. Kladně se k této činnosti vyjádřili 
i radní města Štramberk na svém zasedání při projednávání zprávy o činnosti městské policie a Policie ČR na 
území města. 

Věková struktura strážníků MP Kopřivnice: 

21-30 let – 1 strážník 
31-40 let – 3 strážníci 
41-50 let – 8 strážníků 
51-60 let – 7 strážníků 
 
Věkovou strukturu strážníků Městské policie Kopřivnice z hlediska životních a profesních zkušeností lze 
považovat za optimální. 
Průměrný věk strážníků městské policie se pohybuje kolem 45 let, kdy déle než 15 let slouží 18 strážníků. 
Pozitivem je bezpochyby stabilizace pracovního kádru, ovšem vyvstávají i negativa spojená s přibývajícími roky 
(zvládání nepřetržitého pracovního režimu, zvládání některých náročnějších požadavků kladených na výkon 
služby). 
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Rozpočet 

Rozpočet městské policie  

 2016 
rozpočet/skutečnost 

2017 
rozpočet/skutečnost 

2018 
rozpočet/skutečnost 

Příjmy v tis. Kč 600,3/2 652,7 2 080/2 270 125/185 
Výdaje v tis. Kč 10 323/11 2016 11 976/11 800 10 225/8 644 

 
Rozpočet městské policie byl k 31.12.2018 čerpán z 85 %, kdy převážnou část rozpočtu tvoří náklady na mzdy 
strážníků.  
Rozpočet na rok 2018 byl koncipován jako vyvážený, přičemž výdaje byly podloženy reálnými potřebami chodu 
organizace při dodržení zásady ekonomičnosti. 

Vybrané druhy příjmů městské policie  

 2016 2017 2018 
Blokové pokuty 571 ks/115 500 Kč 725 ks/112.300 Kč 1 002 ks/134 880 Kč 
Blokové pokuty na místě nezaplacené 125 ks/79 400 Kč 99 ks/75 662 Kč 73 ks/49 395 Kč 

Výkon služby 

Stejně jako v předešlých letech se výkon služby městské policie zaměřoval nejvíce na řešení dopravy a zajištění 
konkrétní činnosti k dodržování veřejného pořádku a k zajištění bezpečnosti. To, že je doprava nutnou součástí 
práce strážníků dokresluje rozhodnutí vedení města o způsobu řešení parkování v centru města, nedostatek 
parkovacích míst, čištění komunikací a kompetence strážníků v této oblasti. 
V roce 2018 po sjednocení názoru Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva dopravy ČR bylo rozhodnuto 
o nemožnosti řešení dopravních přestupků napomenutím, což se projevilo ve statistice dopravních přestupků. 

Dopravní přestupky 

Rok Celkem řešeno Blokově Domluvou Postoupeno 
2016 2 915 574 2 080 261 
2017 2 380 703 1 448 229 
2018 10 149 958 37 9 154 

 
 

 2016 2017 2018 
Pachatelé dopravních přestupků do 18 let 13 6 2 
Nasazení technického prostředku „botička“ 8 2 4 
Výzva pro nepřítomného pachatele přestupku 2 414 1 981 920 
Počet řešených cyklistů 43 25 19 
Bodové přestupky celkem 32 11 12 
- měření rychlosti 32 11 12 
- ostatní -  0  0 
Zadržené osoby při řízení pod vlivem alkoholu 1 0 2 
Odtahy 67 66 59 

Přestupky - veřejný pořádek  

Pro výkon služby strážníků platí, že při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku je důležitý kontakt 
s občany, kteří mají jednak motivaci k zajištění pořádku v místě svého bydliště a jednak jsou výborně 
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obeznámeni se situací a mohou tedy strážníkům poskytnout cenné informace. Během nočních služeb 
a o víkendech se městská policie nejvíce zaměřovala na kontrolu veřejného pořádku v okolí heren, barů 
a restaurací. Při kontrolní činnosti ve městě se městská policie zaměřovala na místa, kde se schází problémové 
skupiny mladých lidí a dále byly prováděny kontroly vytipovaných míst, kde byl zaznamenán zvýšený pohyb 
nepřizpůsobivých osob. 
 

Rok Řešeno celkem Blokově Domluvou Postoupeno 
2016 493 101 252 183 
2017 347 79 65 203 
2018 324 62 6 256 

 
 

 2016 2017 2018 
Pachatelé přestupků proti veřejnému pořádku do 18 let 55 21 26 
§ 30 ochrana před alkoholem a jinými toxik., tabákový zákon 43 10 3 
§ 47 přestupku proti veřejnému pořádku (rušení nočního klidu, 
znečištění veř. prostř., skládky...) 265 97 55 

§ 49 narušení občanského soužití 23 24 25 
§ 50 přestupky proti majetku 205 193 191 
ostatní 12 23 24 

Přestupky proti vyhláškám a nařízením města  

Rok Řešeno celkem Blokově Domluvou Postoupeno 
2016 276 33 223 20 
2017 324 95 184 45 
2018 145 55 1 89 

 
 2016 2017 2018 

Vyhláška 1/2016 Místní záležitosti veřejného pořádku:    
- pohyb psů 47 25 7 
- konzumace alkoholu na veřejném prost. 116 39 4 
Ostatní vyhlášky 53 89 134 

 
Významný podíl na narušování veřejného pořádku představuje nadměrné požívání alkoholických nápojů. Dá se 
říci, že prakticky každý přestupek související s narušováním nočního klidu či buzení veřejného pohoršení je 
spojen s požíváním alkoholu nebo jiné návykové látky. 
Městská policie v rámci svých možností provádí pravidelné kontroly sídlišť, ale vzhledem ke kapacitním 
možnostem nemůže zajistit trvalý dohled nad hřišti nebo nad jinými veřejnými plochami mezi obytnými domy. 
Otázkou je, zda jsou strážníci těmi osobami, které by měly přebírat odpovědnost za výchovu dětí. 
Slabou stránkou je rovněž nízká ochota veřejnosti spolupracovat při dokazování konkrétních protiprávních 
jednání. 

„Bezdomovectví“ 

Legislativní opora v zákoně nepřináší obcím pro řešení každodenních negativních dopadů tohoto sociálního 
problému nic zásadního. Nejvíce problémů způsobují aktuálně ti bezdomovci, kteří cíleně odmítají pobídky pro 
začlenění nebo je využívají pouze bez jakéhokoliv posunu v jejich životní situaci.  
Dostatečná spolupráce zainteresovaných subjektů z řad samosprávy a neziskového sektoru (Racek) řeší ty 
největší problémy jednotlivců, kteří vyloženě znepříjemňují život široké veřejnosti. 
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Ostatní činnosti 

V roce 2018 bylo městskou policií zaevidováno 4 443 událostí. 
 2016 2017 2018 

Poskytnutí první pomoci občanům 1 6 2 
Prověření pobytu na žádost exekutorských úřadů 122 164 183 
Doručení písemností 102 73 56 
Nálezy 191 246 218 
Zpřístupnění bytů na žádost občanů 94 63 45 
Spolupráce s rychlou záchrannou službou 11 16 17 
Spolupráce s hasiči 7 16 5 
Výjezdy na signál pultu centralizované ochrany 127 180 234 
Zjištěné závady a nedostatky (veřejné osvětlení, dopravní 
značení, zeleň, komunikace atd.) 30 16 396 

Zjištěný počet vraků 98 163 56 
Odchyt psů 33 29 174 
Převoz osob na záchytku 1 6 16 

Oblast spolupráce s odbory MÚ a IZS 

Na velmi dobré úrovni je i spolupráce s jednotlivými odbory a odděleními MÚ Kopřivnice (asistence při vyklizování 
bytů, doručování písemností, monitorování černých skládek, evidence vraků, podněty pro Slumeko…). 
 
Bezproblémová je spolupráce se složkami, které jsou zapojeny do Integrovaného záchranného systému 
(dopravní nehody, nebezpečné prořezy vysokých či spadlých stromů, zranění občanů, sezonní povodně, 
požáry…). 
 
Na městskou policii se obracejí odbory měst, soudy a jiné instituce s žádostí o doručení nedoručitelných 
písemností do vlastních rukou. Strážníci na základě místní znalosti doručili v loňském roce 56 těchto písemností, 
které nebylo možno doručit běžným způsobem. 
 
Na městskou policii se v roce 2018 obrátilo 3 124 občanů s nejrůznějšími žádostmi o pomoc nebo o radu. 
Strážníci se v rámci svých zákonných povinností snažili občanům vyjít vstříc a v problémových situacích jim 
pomoc poskytnout. 
 
Na práci jednotlivých strážníků zazněly z řad občanů jak pochvaly, tak i stížnosti. Na činnosti strážníků nebylo 
v roce 2018 podáno žádné trestní oznámení. Pro průkaznější řešení jednotlivých podnětů, byly pořízeny osobní 
videokamery, které strážníci využívají při řešení oznámení na zavolání. 
 

Spokojenost respondentů s činností městské policie 

Jak vyplývá z analýzy výsledků, více než čtyři pětiny respondentů (83,1 %) jsou spíše nebo naprosto spokojeny 
s činností městské policie ve městě Kopřivnice. Téměř šestina respondentů (16,9 %) je s činností městské policie 
spíše nebo naprosto nespokojena. Výsledky jsou názorně zdokumentovány v následujícím grafu č. 23. 
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Následující tabulka zprostředkovává komparaci výsledků z průzkumů z let 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 a 2018. 
 

Jste spokojen(a) 
s činností 

městské policie 
v našem městě? 

Jsem 
naprosto 

spokojen(a) 
V % 

Spíše 
spokojen(a) 

V % 

Spíše 
nespokojen(a) 

V % 

Jsem 
naprosto 

nespokojen(a) 
V % 

Celkem 
% 

Rok 2018 18,2 64,9 13,9 3,0 100,0 
Rok 2016 19,5 64,0 12,9 3,6 100,0 
Rok 2014 14,7 57,1 23,0 5,2 100,0 
Rok 2012 9,5 65,6 17,6 7,3 100,0 
Rok 2010 9,4 64,0 19,7 6,9 100,0 
Rok 2008 9,5 62,9 21,3 6,3 100,0 

 
Důvody nespokojenosti s činností městské policie byly identifikovány prostřednictvím volné otázky (bez 
nabízených variant odpovědí). Jednalo se o identifikaci spontánních reakcí respondentů, kteří na otázku „Jak jste 
spokojen(a) s činností městské policie?“ odpověděli variantou „spíše nespokojen(a)“ nebo „naprosto 
nespokojen(a)“. Celkem na otázku odpovědělo pouze 15,3 % respondentů. 
Respondenti uvedli jako hlavní důvod nespokojenosti s městskou policií zejména to, že je není vidět a je málo 
hlídek (38,6 %). Následující tabulka dokumentuje detailně kategorizovanou podobu odpovědí. 
 

Jaký je důvod Vaší nespokojenosti s městskou policií? 
Rok 2018 

Relativní četnosti (%) 
Odpovídalo pouze 

15,3 % respondentů. 
Není je vidět, málo hlídek 38,6 
Neřeší důležité věci, nejsou tam, kde je jich potřeba 26,3 
Lhostejnost k přestupkům, jen jezdí v autě, spí 22,8 
Arogance, neochota, neschopnost 5,3 
Jiné 7,0 

Městský kamerový dohlížecí systém 

Městský kamerový dohlížecí systém disponuje 22 kamerami. 
Podařilo se propojení kamerového systému MP Kopřivnice na stálou službu Obvodního oddělení Policie ČR 
Kopřivnice. Jedná se o moderní technologii, kdy si může obsluha Policie ČR zvolit nezávisle jakoukoliv kameru 
a monitorovat, ostřit a přibližovat dle svých potřeb. 

18,2%

64,9%

13,9%

3,0%

Jak jste spokojen(a) s činností městské policie v našem 
městě? Rok 2018 

Naprosto spokojen(a)

Spíše spokojen(a)

Spíše nespokojen(a)

Naprosto nespokojen(a)

Průzkum veřejného mínění - město Kopřivnice 06/2018.
Na otázku odpovědělo 98,9 % dotázaných. Graf: AUGUR Consulting
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Školením na obsluhu kamerového systému prošli všichni strážníci Městské policie Kopřivnice. 
V srpnu 2018 byl uveden do provozu radar k měření rychlosti na ulici Záhumenní. Městská policie zvládla 
zpracovat přes 9 tisíc dopravních přestupků ve stávajícím personálním stavu. 

Pult centralizované ochrany 

Pult centralizované ochrany provozuje městská policie na základě koncesní listiny od roku 1993. V roce 2018 
bylo na pult napojeno 82 objektů, z toho je 41 objektů města. 
Bezpečnostní situace si vyžádala rozšíření počtu nouzových tlačítek na jednotlivých objektech. 

Prevence kriminality 

Městská policie se dle zák. 553 O obecní policii podílí na prevenci kriminality ve městě a stála u zrodu prevence 
kriminality podle metodiky Ministerstva vnitra ČR v roce 1996. 
Prostřednictvím jednotlivých projektů se podařilo do majetku města – městské policie pořídit majetek milionových 
hodnot. 
V rámci prevence kriminality strážníci spolupracují s chodem dopravního hřiště, provádějí přednášky pro ZŠ, 
exkurze na služebně městské policie, exkurze na útulku pro psy. 

Plán městské policie pro další období  

Po mnoha jednáních zástupců měst Štramberka a Kopřivnice se podařilo dojednat Veřejnoprávní smlouvu 
o působení Městské policie Kopřivnice i na území města Štramberk. Tímto rozhodnutím se podařilo navýšit počet 
strážníků a rozšířit vozový park a vybavení městské policie bez nároků na navýšení rozpočtu. 
 
Městská policie Kopřivnice si pro příští období vytyčuje tyto priority: 
• udržet bezpečnostní situaci ve městě na stávající úrovni a dále ji zlepšovat, 
• pokračovat v zaměření na problematiku veřejného pořádku, 
• zvýšit bezpečnost silničního provozu, 
• dále zvyšovat fyzickou i taktickou připravenost strážníků, 
• zavedení do praxe všech nových oprávnění strážníků, která vyplynou z příslušných novel zákonů. 

Spolupráce s Policií ČR 

Spolupráce s Policií ČR je na velmi dobré úrovni. Dochází k pravidelným setkáním s vedením Policie ČR 
a s vedení městské policie. Aktuální problémy a úkoly se řeší neprodleně. 
V roce 2018 bylo celkem 123 případů, při nichž spolupracovala MP s Policí ČR. Podezření ze spáchání trestného 
činu bylo na Policii ČR předáno ve 22 případech. 
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Psí útulek ve Vlčovicích  

Psí útulek ve Vlčovicích byl městskou policií provozován od září 1997 do 31.12.2018. Na jeho provozu se podílí 
části rozpočtu město Nový Jičín, postupně se přidala další města – Frenštát pod Radhoštěm a Příbor. 
Nižším čerpáním provozního rozpočtu napomohly dary firem i jednotlivců, kteří se podělili o celkové náklady na 
krmivo. V roce 2018 se opět podařilo provozovat psí útulek se ziskem 55 tis. Kč. 
 

 2016 
rozpočet/skutečnost 

2017 
rozpočet/skutečnost 

2018 
rozpočet/skutečnost 

Příjmy v tis. Kč 300/470 450/552 450/527 
Výdaje v tis. Kč 595/450 545/498 495/472 

  
Celkový počet umístěných psů: 2015 2016 2017 2018 
Celkem 218 217 208 218 
Kopřivnice 113 99 88 101 
Nový Jičín 21 21 14 19 
Frenštát pod Radhoštěm 15 9 9 6 
Příbor 24 8 11 10 
Ostatní 12 15 35 20 
„Hotel“ 34 49 51 46 
Předáno původnímu majiteli 104 64 85 110 
Nový majitel 80 104 65 56 
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AKCE V RÁMCI MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ 

Akce konané v Kopřivnici 

Datum Akce 
6.6.2018 V rámci akce „Koncert pro naše město“, pořádané ZUŠ Z. Buriana v Kulturním domě v Kopřivnici, 

vystoupily pěvecké sbory ze ZUŠ Dezidera Kaloša ze slovenského města Bánovce nad Bebravou.  
23.-26.8.2018 Oslav 70. výročí povýšení Kopřivnice na město se zúčastnily oficiální delegace ze všech partnerských měst 

Kopřivnice: Trappes (Francie), Zwönitz (Německo), Myszkowa (Polsko), Castiglione del Lago (Itálie) 
a Bánovců nad Bebravou (Slovensko). 

24.8.2018 V rámci oslav 70. výročí povýšení Kopřivnice na město byla podepsána smlouva o spolupráci mezi městy 
Kopřivnice a Bánovce nad Bebravou (Slovensko). Rozcestník partnerských měst umístěný před MÚ byl 
doplněn o nové partnerské město - slovenské Bánovce nad Bebravou. 

8.9.2018 Folklórny súbor Drienovec ze slovenského partnerského města Bánovce nad Bebravou, vystoupil na akci 
„Festival medu a písničky včelařské dny v muzeu“ v Kopřivnici. 

21.-23.9.2018 16. ročníku Běhu rodným krajem Emila Zátopka se zúčastnili běžci z polského partnerského města 
Myszkowa. 

10.11.2018 Akce „Motýlek 2018 – Taneční“ (přehlídka tvorby handicapovaných dětí a mládeže), která se konala 
v Kulturním domě v Kopřivnice, se zúčastnily děti ze dvou škol v Myszkowie. 

Akce konané v partnerských městech  

Datum Akce 
16.-19.3.2018 Čtyři běžci z Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice se zúčastnili půlmaratonu „Ultramarato-

Strasimeno“ v italském partnerském městě Castiglione del Lago (ve svých kategoriích se umístili na: 1., 2., 
6. a 8. místě). 

27.5 - 1.6.2018 Žáci ze ZŠ Alšova navštívili Zwönitz, německé partnerské město, v rámci výměnných pobytů žáků ZŠ 
Alšova a Matthes-Enderlein-Gymnázia (výměny probíhají od roku 2001). 

9.-10.6.2018 Pět běžců z Kopřivnice se zúčastnilo XXXIX. Miedzynarodowego biegu piecu stawów v polském 
partnerském městě Myszkowie. 

2.9.2018 Cimbálová muzika Buriánek ze ZUŠ Z. Buriana vystoupila v rámci „Kulturného leta 2018“ v Bánovcích nad 
Bebravou, slovenském partnerském městě. 
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