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1.Základní údaje o organizaci

Název : Správa sportovišť Kopřivnice
Sídlo : Masarykovo nám.540, 742 21 Kopřivnice
Zřizovatel : Město Kopřivnice
IČ : 62331078, DIČ : CZ 62331078
http://spsk.koprivnice.org, e-mail : spsk@koprivnice.org
Statutární orgán : ředitel Ing. Milan Gilar
Ředitele jmenuje a odvolává Rada města Kopřivnice. Ředitel příspěvkové organizace jedná jménem
příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou.

1.1.Příspěvková organizace je zřízena za účelem zajišťování a poskytování služeb veřejnosti
v oblasti sportu a rekreace.
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Předmět činnosti:
1.1.1. Hlavní činnost:
a) Zabezpečování účelného využívání svěřených sportovních zařízení, a to zabezpečováním
sportovních, kulturních, osvětových činností a zabezpečováním propagačních, reklamních
a prodejních akcí
.
b) Provozování a udržování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci
a rekondici
.
c) Zabezpečování oprav a údržby dětských hřišť v Kopřivnici
d) Zabezpečování provozu technologických zařízení, včetně poskytování a prodeje produktů těchto
zařízení odběratelům.

e) Pronájem nebytových a bytových prostor a movitého majetku.

1.1.2. Doplňková činnost:
a) Hostinská činnost
b) Reklamní činnost a marketing
c) Opravy a údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb
d) Opravy ostatních dopravních prostředků
e) Opravy pracovních strojů

1.2.V rámci svěřené působnosti zajišťuje organizace provoz těchto sportovních areálů :
1.2.1. Lyžařský areál Červený kámen
1.2.2. Letní koupaliště
1.2.3. Letní stadión
1.2.4. Skateboardový areál
1.2.5 Volejbalový areál
1.2.6 Krytý bazén
1.2.7. Zimní stadión
1.2.8. Hřiště Lubina
1.2.9 Hřiště Vlčovice
1.2.10. Dětská hřiště v městské zástavbě
1.2.11. Cykloturistické trasy Města Kopřivnice
1.2.12. Lyžařské běžecké trasy Červený kámen
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2. Přehled činnosti :
2.1. Poskytované služby

Správa sportovišť zajišťuje provoz a údržbu sportovních areálů města. Poskytuje služby
zájemcům z řad sportovní veřejnosti a sportovních klubů, organizací města a návštěvníků
města v rozsahu a dle požadavků jednotlivých uživatelů sportovních zařízení. V rámci své
doplňkové hospodářské činnosti zabezpečovala hostinskou činnost v restauraci a bufetu na
Chatě Červený kámen.
Spolupracovala se sportovními subjekty při pořádání sportovních a společenských akcí na
sportovních areálech (např. Kopřivnický drtič, lyžařské závody pro veřejnost, fotbalové
turnaje, velké ceny města Kopřivnice ve vzpírání a plavání, hokejové turnaje apod.). Správa
sportovišť je organizátorem Kopřivnické městské hokejové ligy, která se stala jednou z
nejoblíbenějších soutěží pro amatérské sportovce v regionu. Na závěr sezóny je v Kopřivnici
již tradičně pořádáno Mistrovství České republiky amatérů v ledním hokeji.

2.2. Zajištění provozu jednotlivých Sportovních areálů v roce 2012

Zimní stadion :
Zimní stadion je největším a provozně nejnáročnějším sportovním areálem v Kopřivnici.
Areál je tvořen hlavní halou s tribunami pro lední hokej, tělocvičnou, gymnastickým sálem
s horolezeckou stěnou, vzpírárnou, fitnesscentrem, hernou šachu, kancelářemi a klubovnami
sportovních klubů, šatnami se sociálním zařízením.
Sportovní areál navštěvují zájemci o sport z řad občanů města a přilehlého regionu v rámci
bruslení veřejnosti a bruslení škol v dopoledních hodinách, individuálních objednávek ledové
plochy, pronájmu tělocvičen pro sportovní hry včetně vyhrazených hodin pro badminton
veřejnosti a lezení na horolezecké stěně. Správa sportovišť rovněž zajišťuje provoz brusírny
bruslí. V objektu funguje fitnesscentrum, které provozuje p. Miroslav Uhlíř na základě
nájemní smlouvy, bufet provozovaný p. Pavlem Kašíkem. Areál je využíván zejména
sportovními kluby HC Kopřivnice, FSC Kopřivnice, ASK Tatra Kopřivnice, BK Kopřivnice,
Sokol Kopřivnice, Klubem volejbalu a v zimních měsících fotbalovým klubem FC Kopřivnice.
Významnými uživateli jsou rekreační sportovci a to zejména ve sportovních odvětvích lední
hokej, bruslení veřejnosti, badminton, futsal, volejbal, nohejbal. Městskou hokejovou ligu
hraje 26 týmů ( cca 500 amatérských hokejistů), sehráno bylo ve třech výkonnostních ligách
220 utkání. Bruslení veřejnosti navštívilo 9 436 osob, což je nárůst oproti předcházejícímu
roku o 3000 osob. V dopoledních hodinách od 8:00 hod. do 13:00 hod. v pracovních dnech je
ledová plocha k dispozici bruslařům z řad veřejnosti a školám. V roce 2013 byl zaznamenán
další nárůst zájmu o tuto službu, kterou využívá stále více občanů města ( 2 495 osob). Rovněž
byl zaznamenán nárůst zájmu o využití tělocvičny v těchto hodinách, zejména k rekreačnímu
badmintonu.
Celkem navštíví areál (počítáno počet vstupů za rok) cca 160 000 osob za rok.
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Plánovaná spádová oblast krytého Zimního stadionu v Kopřivnici :

O výstavbě krytého Zimního stadionu v Kopřivnici se rozhodovalo v šedesátých letech
minulého století. Přestože již od této doby uběhlo cca 50 let, z výše uvedené dokumentace je
patrné, pro jak velkou spádovou oblast byl vybudován. Na historickém výkrese je tato oblast
vyznačena zeleně a nazvána „Ostrava jih“. Červeně jsou označena města ve kterých byly
následně vybudovány další kryté zimní stadiony. Pokrok nelze sice zastavit a nároky
sportovců a obyvatel jsou podstatně vyšší než v době zpracování tohoto materiálu, ale
základní princip zůstává. Počet zimních stadionů neodpovídá počtu obyvatel v oblasti, z toho
vyplývá nižší poptávka po službě v jednotlivých městech, roztříštění financí na provoz i
činnost sportovních klubů. Zvýšení využití areálů a tím snížení ztráty z provozu je v těchto
podmínkách velice obtížné. V Moravskoslezském kraji jsou navíc další tři moderní arény,
kterým nemůžeme konkurovat ( ČEZ aréna, Sareza Poruba, Buly aréna Kravaře ). Cesta ke
zlepšení rentability provozu je v modernizaci areálu ve všech oblastech, od energetiky až po
zázemí pro sportovce. V současných podmínkách nelze předpokládat razantní zlepšení
situace v zajištění ekonomiky provozu areálu.
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V tabulce je uvedeno týdenní využití ledové plochy na jednotlivých zimních stadionech
v regionu :
Týdení využití ledové plochy

90
80
70
60
50
počet hodin/týden
40
30
20
10
0
Kopřivnice

Nový Jičín

Studénka

Val.Meziříčí

Rožnov

město
Řada1

Z celkové provozní doby od 6:00 hodin do 23:00 hodin je u Kopřivnice a Nového Jičína
využito 73% celkové doby, Studénka 41%, Rožnov 50%, Valašské Meziříčí 52%.
Využití areálu je problematické zejména v dopoledních hodinách v pracovní dny.
.

Lední hokej

Technický stav areálu odpovídá době ve které byl vybudován. Do areálu bylo investováno
v minulých letech zejména do modernizace strojovny chlazení, energeticky úsporných
opatření, oprav střešní konstrukce a sociálních zařízení. V roce 2013 byly provedeny opravy
rozvodů chlazení ( výměna ventilů) , oprava kompresorů strojovny, opravy rolby na úpravu
ledové plochy, výměna cirkulačního čerpadla topné vody výměníkové stanice, opravy podlah,
nové malby tělocvičen a kanceláří a další drobné provozní opravy.
Největší akcí byla realizace komplexní opravy střešní krytiny nad objekty tělocvičen a
kluboven realizovaná městem Kopřivnice. V průběhu roku byl zpracován projekt
na opravu chlazení Zimního stadionu s cílem snížení obsahu chladiva v zařízení. Na
realizaci akce byla podána žádost o dotaci.
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Prioritně je třeba řešit modernizaci strojovny chlazení, opravu střechy hlavní haly,
modernizaci šaten a interiéru haly, výměnu časomíry včetně pořízení stroje na úpravu
ledové plochy (stávající rolba Destarol LX je z roku 1989).

Krytý bazén :
Krytý bazén je nejmladším sportovním areálem. Návštěvníci mohou využívat služeb plavání
veřejnosti, parní lázeň, finskou saunu, masáže, nabídky služeb plavecké školy, kterou zajišťuje
společnost Vodní sporty RELAX s.r.o. Sportovní plavání organizuje Sportovní klub
Kopřivnice o.s. Areál navštívilo v roce 2013 80 888 osob.
Vzhledem k připravované rekonstrukci byly prováděny práce na základní údržbě .Největší
investicí bylo pořízení parního vyvíječe, který musel být vyměněn před zahájením podzimní
plavecké sezóny.V roce 2012 byla pořízena UV lampa. Její instalací se podařilo v průběhu
celého roku zajistit potřebnou kvalitu vody a snížit spotřebu vody. Vyhodnocení uvádíme níže
v přiložených tabulkách :

hodnoty vázaného chlóru
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datum

Graf porovnání hodnot vázaného chlóru v bazénové vodě před a po instalaci UV lampy
Maximální povolená hodnota daná vyhláškou 0,3 mg/l
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Měsíc

sezóna
2010 / 2011

sezóna
2012 / 2013

Spotřeba

Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

Výsledek

Spotřeba

Rozdíl

585

256

329

510

308

202

450

323

127

450

332

118

465

340

125

420

305

115

480

326

154

435

351

84

480

324

156

420

313

107

Kč

ÚSPORA

Celkem

4 695

3 178

1 517 106 645,-

Tabulka srovnání spotřeby ředící bazénové vody před a po instalaci UV lampy

Ve spolupráci s městem Kopřivnice bylo rozhodnuto o realizaci modernizace Krytého bazénu
včetně přístavby relaxační části areálu. V průběhu roku byl intenzívně připravován projekt na
obě části modernizace, rekonstrukci šaten a sociálních zařízení i druhé etapy spočívající
v přístavbě relaxační části. Předpokládaná realizace akce je plánována na rok 2014.
Realizací modernizace areálu dojde k podstatnému rozšíření nabídky služeb v areálu a rovněž
k modernizaci již nevyhovujících prostor šaten asociálních zařízení pro veřejnost. V nově
rekonstruované části bazénu budou vyřešeny problémy se stávajícími rozvody vody, elektrické
energie které již zcela nevyhovují.

Plavání veřejnosti
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Letní stadion :
Letní stadion je nejstarším sportovní areálem, byl otevřen v roce 1956. Vybudován byl jako
víceúčelové sportoviště pro fotbal, lehkou atletiku a plochou dráhu. Areál je v současné době
využíván soustavně pouze fotbalovým klubem. Školami je areál využíván nepravidelně a to
v rozsahu cca 100 vyučovacích hodin tělesné výchovy za rok. Dále je areál využíván
sportovními kluby v rámci sportovní přípravy. Závod ani trénink ploché dráhy se v roce 2011
neuskutečnil. Návštěvnost areálu je cca 40 000 osob za rok.

Fotbalové utkání – Letní stadion

Technický stav sportovních ploch hlavního stadionu je velmi špatný, fotbalová plocha má
nefunkční odvodnění, zastaralé zavlažování a samotný travní porost vykazuje velké procento
plevelných trav (GO měla být provedena v roce 1989), atletický ovál ani atletické sektory
nebyly nikdy dobudovány a stále je využívána pouze podkladní škvárová plocha.
Plochodrážní ovál je v havarijním stavu (bariéry, povrch, bezpečnostní zóny atd.).
Stav zázemí v tribuně již vyžaduje modernizaci. Původní rozvody elektroinstalací, vody
a topení včetně odpadů v tribuně jsou již ve velmi špatném stavu, poruchové a vyžadují
zvýšené náklady na opravu.
Stav střešní krytiny tribuny je špatný (uvolňování oplechování, zatékání atd.). V roce 2013
byly provedeny pouze částečné opravy spočívající na provádění běžné údržby.
V havarijním stavu jsou sociální zařízení (pod koupalištěm), které bude nutno odstranit.
Ostatní práce při údržbě a provozu areálu se soustředily na zajištění využitelnosti sportovních
ploch, opravu techniky pro údržbu areálu, opravy vybavení tribuny (šatny, opravy topení
a osvětlení, malování šaten, zabezpečení tribuny proti vloupání instalaci EZS . V závěru roku
byl pořízen travní traktor Starjet pro sečení sportovních a ostatních ploch na sportovních
areálech.
Součástí areálu je tréninkové fotbalové hřiště „Pod Internáty“. Hřiště je využíváno denně
k tréninkům i utkáním fotbalového klubu. V pracovní dny od 15 hodin až 20 hodin. O
víkendech podle rozpisu utkání. .
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Skateboardový areál v areálu letního stadionu:
Skateboardový areál je veřejně přístupné sportoviště, je využíván pro jízdu na skateboardech,
kolečkových bruslích a freestylových kolech. Devadesáti procenty návštěvníků areálu není
dodržován návštěvní řád. V areálu dochází rovněž k soustavnému poškozování a ničení
vybavení areálu, konzumaci alkoholu a jiných látek. Zvýšený dohled nad provozem areálu
byl realizován ve spolupráci s Městskou policií. Toto opatření zlepšilo situaci v areálu
zejména v mimoprovozních nočních hodinách.Provozovatele není schopen zajistit trvalý
dohled nad provozem areálu.
V roce 2013 se v areálu uskutečnil další ročník sportovní akce - veřejný závod ve
skateboardu.

Skatepark v areálu Letního stadionu

Návštěvnost areálu je minimální a pohybuje se v rozmezí 0 – 15 osob za den.

Volejbalový areál :
Volejbalový areál nabízí k využití 3 volejbalové a jeden tenisový antukový kurt. Součástí
areálu je sociální budova se šatnami a sociálním zařízením.Uvolněná část objektu
„ Junákem“ je momentálně využitá jako skladové prostory.
Areál je v letních měsících využíván Klubem volejbalu a rekreačními sportovci k volejbalu,
nohejbalu a tenisu. Zájem je rovněž o využití budovy volejbalu k pořádání sportovně –
společenských akcí. Největší zájem je v areálu o využití tenisového kurtu.
Návštěvnost areálu je cca 1500 osob za rok.
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Letní koupaliště :
Letní koupaliště je vybaveno dvěma bazény o rozměrech 50 x 20 m, dětským kruhovým
bazénem, tobogánem a sociální budovou. Součástí areálu jsou poměrně rozsáhlé plochy pro
slunění. Areál je navštěvován občany města a přilehlého regionu a v menší míře turisty.
Velkým pozitivem areálu je přírodní prostředí, ve kterém je umístěn a dostatečná vodní
plocha bazénů, která umožňuje kvalitní pobyt u vody i při zvýšené návštěvnosti. Nevýhodou
areálu je zastaralost vybavení (bazény, sociální zázemí, okolí bazénů) a malá nebo žádná
vybavenost relaxačními prvky v bazénech. Celý areál nezbytně vyžaduje modernizaci.
Rozvody bazénové vody a úpravna jsou ve velmi špatném stavu a nelze vyloučit havárii , která
by mohla být příčinou uzavření areálu pro veřejnost, zajistit kvalitu vody dle stále se
zvyšujících požadavků vyhlášek je velmi obtížné, u některých základních ukazatelů
nerealizovatelné.
V areálu bylo kompletně zmodernizováno zázemí přípravny jídel u letního baru, kde hrozilo
uzavření z hygienických důvodů. Kompletně byly opraveny lehátka v celém areálu. Opět byly
kompletně natřeny bazénové vany. Dále byly provedeny opravy sociálních zařízení,
odstranění revizních závad z kontroly tobogánu, opravy oplocení, hřiště na beach volejbal a
další menší opravy.
Příznivé klimatické podmínky se projevily v nárůstu tržeb i návštěvnosti.
V roce 2012 navštívilo areál 27 627 návštěvníků. Statistiku návštěvnosti uvádíme v tabulce.
Nejvyšší návštěva 28.7.2013 byla 1924 platících návštěvníků.

Návštěvnost Koupaliště - letní sezóna 2013
měsíc

Počet provozních dnů

Návštěvnost
Počet osob

Tržba
Kč

květen
červen
červenec
srpen
září

0
10
24
16
0

0
4013
13 646
9968
0

0
112095
418 570
315 905
0

celkem

52

27 627

846 570

Letní koupaliště
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Lyžařský areál Červený kámen :
Lyžařský areál je příměstským lyžařským střediskem. Je vybaven základním vybavením pro
lyžování v nízkých nadmořských výškách, tzn. zasněžovacím systémem, sněžnými děly, rolbou
na úpravu sněhu.
V roce 2013 bylo středisko v provozu od 14.01.2013 do 7.04.2013, z důvodu vysokých teplot
nebyl v měsíci prosinci provoz zahájen. Přestože areál zahájil provoz až v polovině ledna,
podařilo se realizovat všechny plánované akce a to čtyři lyžařské kurzy, lyžařskou školu
Sluníčko i veřejné lyžařské závody
Návštěvnost areálu veřejností byla dvojnásobná oproti roku 2012. Turnikety prošlo 4561
lyžařů, počet průchodů turniketem 62 968.Lyžaři za vleky zaplatili včetně kurzů 635 600 Kč
Areál se nadále potýká s velkými provozními problémy.
Spodní přibližovací vlek EPV - 300 nesplňuje požadavky na vleky dané normami a jeho
provozování je v rozporu zejména s bezpečnostními požadavky na přepravu osob na
lyžařských vlecích. Poslední stanovisko Drážního úřadu z června roku 2012 je takové, že
vleky mohou být v provozu, pokud jsou v dobrém technickém stavu a odpovídají technické
dokumentaci k datu pořízení. Vlek se udržuje v dobrém technickém stavu, bylo nově
provedeno ukotvení nástupní a výstupní stanice, které bylo nevyhovující.
Na hlavním vleku KV 400 byly odstraněny revizní závady, byla upravena všechna tažná
zařízení (teleskopy) tak, aby nedocházelo ke znečištění oděvů návštěvníků.Byl upraven profil
tratě vleku u výstupní stanice jako prevence možných vzniků úrazů.
V areálu přetrvávají problémy se systémem zasněžování. Ihned po sezóně byla vyčištěna
zásobníková nádrž vody na sjezdovce (zanášení trysek sněžných děl ), opraveno bylo
dávkovací zařízení sněžného aditiva, které podstatně zvyšuje kvalitu vyráběného sněhu.
V závěru roku bylo nahrazeno čerpadlo ve vodojemu Tatra Truck a.s. výkonnějším pro
potřeby 3 kusů sněžných děl. Rozvaděč trafostanice byl modernizován a zvýšen rezervovaný
příkon tak, aby nedocházelo k výpadkům v dodávce elektřiny.
Uvedená opatření byla realizována s cílem zvýšit účinnost zasněžování a tím snížit výdaje na
výrobu sněhu. Na základní zasněžení sjezdovky je třeba vyrobit cca 8 000 m3sněhu.
Pro další snížení výdajů na zasněžování je nutné instalovat chladič vody a rozvody pro
zasněžování uložit do nezamrzné hloubky.
Z prostředků Správy sportovišť bylo dále opraveno osvětlení příjezdové komunikace a
spodního vleku, které bylo v havarijním stavu.
V budově chaty se k tradičním problémům s vytápěním objektu, stavem elektroinstalací,
s rozvody vody a odpady, přidaly velké problémy s kvalitou pitné vody. Toto bylo řešeno
instalací úpravny vody s průběžným dávkováním chemikálií. Ani toto řešení nevedlo
k zajištění potřebné kvality pitné vody v areálu. Přetrvávající problémy s kvalitou pitné vody
zejména v obdobích s nízkým odběrem bude nutno v budoucnosti řešit komplexní rekonstrukcí
zásobování objektu pitnou vodou od výstavby studny až po rozvody vody v objektu a její
úpravu.
V letní sezóně je areál využíván k pořádání kulturních a společenských akcí. Uskutečnily se
zde dva hudební festivaly a řada soukromých akcí ( svatby,oslavy, podnikové akce apod.).
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Graf počtu provozních dnů Lyžařského areálu v jednotlivých zimních sezónách:
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Z grafu je patrné, že se daří udržet délku sezóny na cca 80 až 90 provozních dnů i při nízké
nadmořské výšce a výše uvedeným problémům se zasněžováním.

Lyžařské běžecké trasy :
Lyžařské běžecké trasy jsou upravovány sněžným skútrem se stopařem v prostoru Červeného
kamene. Nedostatek sněhu neumožňoval úpravu běžeckých stop v průběhu celé sezóny.
Problémem úpravy stop na Červeném kameni je rovněž provádění kácení porostů správci lesů
v zimním období a poškozování běžeckých stop těžbou dřeva nebo i neukázněnými turisty.
Rovněž úprava stop stopařem bez sněžné frézy již nesplňuje požadavky běžkařů na kvalitu
stopy.

Lyžařská běžecká stopa
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Cykloturistické trasy :
V rámci údržby cykloturistických tras je prováděna zejména obnova poškozeného značení
tras, odstraňováni překážek na trase (dřeviny, porost). Trasy jsou pravidelně kontrolovány
a postupně řešeny opravy. Na další rozsáhlejší opravy, např. úpravy povrchu cyklostezek
nejsou vyčleněny finanční prostředky.

Hřiště Lubina :
Hřiště v Lubině je využíváno ke sportovní činnosti sportovním klubem TJ Spartak Lubina.
Pro pořádaní sportovně společenských akcí je rovněž využíváno firmami zejména
z průmyslového parku. Občerstvení na sportovních a společenských akcích zajišťuje TJ
Spartak. Zrušením provozu restaurace došlo k snížení výskytu negativních jevů v areálu
(poškozování majetku, rušení nočního klidu, krádeže).
Návštěvnost odhadujeme včetně diváků utkání a pořádaných akcích na 3800 osob za rok.
Kromě pravidelné údržby hřišť byly prováděny opravy na vybavení šaten, kompletní malování
v objektu.v areálu byly instalovány nové střídačky pro hráče a moderní časomíra.

Kromě nezbytné opravy sociální budovy by bylo vhodné instalovat zavlažování travnaté
plochy, bez kterého je zkvalitnění hrací plochy nerealizovatelné.

Hřiště Vlčovice :
Správa sportovišť Kopřivnice zajišťuje provoz části areálu pro fotbal, tenisový areál je
provozován Tenisovým klubem Vlčovice. V areálu byly v minulých letech provedeny rozsáhlé
rekonstrukce (šatny, travnatá plocha, parkoviště, přípojka vody pro zavlažování,
odkanalizování objektu) a je jedním z nejlépe udržovaných areálů. Stav travnaté hrací plochy
bude vyžadovat provedení komplexní regenerace v příštích obdobích. Návštěvnost areálu je
cca 4 500 osob za rok.
Dětské hřiště realizované z finančních prostředků nadace ČEZ je pravidelně udržované a
přispělo k dalšímu zkvalitnění areálu nabídky služeb pro občany místní části Vlčovice.

Dětská hřiště v městské zástavbě :
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Správa sportovišť zajišťuje údržbu a opravy původních dětských hřišť a sportovních ploch
v jednotlivých městských částech. Na zařízeních jsou pravidelně prováděny revize. Na
základě revizní zprávy z roku 2011 bylo pokračováno v odstranění a likvidaci zařízení, která
nevyhovovují současným normám. Správa sportovišť zajišťuje rovněž provoz nově
vybudovaného dětského hřiště v lokalitě „U Matesa“ a ve Vlčovicích a na sídlišti „Sever“ .
V současné době je umístěno v městské zástavbě toto původní vybavení (nesplňující normy) :
houpačky
průlezky
kolotoče
pískoviště

29 ks
18 ks
4 ks
53 ks

Celkový počet hřišť v městské zástavbě 88
Zajištění kvality písku v pískovištích bylo řešena pravidelným čištěním pískovišť před
sezónou, popřípadě výměnou písku v pískovišti. Zdravotním ústavem bylo provedeno místní
měření – chemické vyšetření kvality písku na vybraných pískovištích ve všech městských
částech. U žádného ze vzorků nebyly překročeny limity povolené hodnoty chemického
„ znečištění“ písku.
Navrhujeme dále pokračovat v redukci počtu pískovišť, v ideálním stavu ponechat
pískoviště pouze na nových dětských hřištích, popřípadě ponechat pískoviště pouze ve
vybraných lokalitách.
Sportovní plochy pro rekreační sporty umístěné v městské zástavbě jsou postupně
modernizovány. U těch ploch, kde je vážně poškozen povrch, který neumožňuje sportování
údržba není prováděna.

2.3. Prezentace příspěvkové organizace
Správa sportovišť Kopřivnice informuje veřejnost o činnosti formou prezentace v tisku, na
internetových stránkách, v městském rozhlase, Kabelové televizi a Rádiu.
V Kopřivnických novinách a Moravskoslezském deníku jsou pravidelně uváděny provozní
doby areálů pro veřejnost ( plavání veřejnosti, sauna, bruslení veřejnosti, provoz vleků a
koupaliště, mimořádné akce pro veřejnost).Tyto informace jsou rovněž poskytovány Kabelové
televizi. Prezentace lyžařského areálu je dostupná na webovém portálu Infočesko.
Na internetových stránkách jsou pravidelně aktualizovány informace o provozu areálů,
v provozu je web kamera na lyžařském areálu ( 20 000 počet zobrazení za rok),je instalována
web kamera na Krytém bazénu v době plavání veřejnosti.
Mimořádné akce na sportovních areálech jsou prezentovány i v městském rozhlase.

2.4. Zaměstnanci
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Činnost Správy sportovišť Kopřivnice je zajišťována pracovníky na hlavní pracovní poměr.
Na dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce jsou zaměstnáváni zejména
sezónní pracovníci. Činnosti bezpečnost práce, požární ochrana a účetnictví je zajišťováno na
smlouvy o dílo.

Hlavní pracovní poměr

29 osob

Krátkodobé sezónní smlouvy: pokladní, pořadatelé, plavčíci, obsluha vleků, správcové
letních areálů- volejbal, Lubina, Vlčovice, obsluha občerstvení, správcové DH atd.:
Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti

68 osob
13 osob

3. Základní údaje o hospodaření organizace
Hospodaření organizace jako příspěvkové organizace je kryto příjmy z hlavní a doplňkové
činnosti a příspěvkem zřizovatele. Celkový příspěvek zřizovatele v roce 2013 činil
14 647 400,- Kč. Příspěvek na provoz byl poskytnut ve výši 13 932 400,- Kč z toho účelově
poskytnuté finanční prostředky na akci výstup na Mt. Everest 15 000,- Kč a opravu lehátek
na koupališti 100 000,- Kč. Organizaci byla poskytnuta investiční dotace na pořízení
dodávkového automobilu ve výši 450 000,- Kč a 150 000,- Kč na stavební úpravy v objektu
občerstvení na koupališti.

Základní údaje o příjmech,výdajích a hospodářském výsledku :
Výnosy celkem :
z toho :
výnosy hlavní činnost
výnosy doplňkové činnost

26 996 704,88 Kč

Náklady celkem :
z toho:
hlavní činnost
doplňková činnost

26 939 841,88 Kč

26 815 106,88 Kč
181 598,00 Kč

26 763 957,88 Kč
175 884,00 Kč

Hospodářský výsledek:
z toho:
hlavní činnost
doplňková činnost

56 863,00 Kč
51 149,00 Kč
5 714,00 Kč
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Peněžní fondy příspěvkové organizace :

Investiční fond ( úč. 416 ):
Rezervní fond ( úč. 414 ):
FKSP ( úč. 412 )
Fond odměn ( úč. 911 )

k.1.1.2012

k 31.12.2012

712 786,90- Kč
0
45 067,34 Kč
0

1 497 033,90, Kč
0
55 319,44 Kč
0

Financování provozu sportovních areálů - rok 2013

tržby hlavní
činnost; 7 671
167; 28%

tržby hlavní činnost
tržby sportovní kluby

dotace města;
13 932 400; 52%
tržby sportovní
kluby; 5 393
141; 20%

dotace města

4.Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.o svobodném přístupu
k informacím

V roce 2012 byl :
a) počet podaných žádostí o informace
0
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí
0
c) nebyly vedeny soudní spory ani vydány rozsudky
soudu v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech dle zák. 106/1999 Sb.
d) organizace je držitelem státní autorizace č. 32980913334000A na rozvod tepla ( sk. 32 )
e) počet stížností podaných
0

5. Zhodnocení činnosti
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Hospodaření roku 2013 skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši + 56 863,-Kč.
Vývoj čerpání rozpočtu v průběhu celého roku odpovídal předpokladům. Reálně stanovená
výše příspěvku na provoz umožnila realizaci okamžitého odstranění několika havarijních
situací na areálech a rovněž umožnila realizaci akci vedoucí k celkovému zlepšení stavu
sportovních areálů. Pro celkové zlepšení situace v hospodaření je nezbytné přistoupit
k modernizaci areálů s cílem snížení provozních výdajů a rozšíření nabídky služeb a tím
navýšení tržeb. Návštěvnost areálů rovněž odráží celkově špatnou ekonomickou situaci
většiny obyvatelstva, pro rozvoj turistického ruchu ani příjmově vyšší skupiny místních
obyvatel nemáme potřebné vybavení areálů, takže cesta ke zlepšení situace vede pouze a jen
formou investic do modernizace areálů.

6. Plán činnosti na rok 2014
6.1. V rámci možností poskytovat kvalitní služby na všech sportovních areálech pro
sportovní veřejnost a návštěvníky města.
6.2. Aktivně se podílet na rozvoji sportovní a rekreační turistiky ve městě Kopřivnice
6.3. V oblasti technického stavu sportovních zařízení zajišťovat bezporuchový provoz
sportovišť prováděním nezbytné údržby a oprav zařízení. Na jednotlivých střediscích
předpokládáme provedení údržby v rozsahu poskytnutých finančních prostředků takto:
Krytý bazén : opravy systému MaR kotelny
opravy elektroinstalací
opravy a údržba vzduchotechniky
opravy rozvodů vody
Letní stadión,volejbal,tenis:
Regenerace travnaté plochy
Oprava a údržba techniky
Opravy

100 000,- Kč
20 000,- Kč
15 000,- Kč
15 000,- Kč
55 000,- Kč
60 000,- Kč
35 000,- Kč

Zimní stadion :
Oprava a údržby rolby
Opravy a revize kompresorů
Opravy nemovitosti,zasklení,okapy,svody
Opravy elektroinstalací,časomíry

90 000,- Kč
100 000,- Kč
40 000,- Kč
30 000,- Kč

Hřiště Vlčovice :
Drobné opravy soc. budovy a vybavení

30 000,- Kč

Koupaliště:
Opravy čerpadel
Opravy vybavení areálu,
sociální budovy a úpravny vody

Hřiště Lubina :
Oprava vytápění objektu šaten, oken,
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90 000,- Kč
150 000,- Kč

dveří a elektroinstalací,malby

40 000,- Kč

Lyžařský areál :
Oprava sněžné rolby
Opravy systému zasněžování

100 000,- Kč
50 000,- Kč

Dětská hřiště v městské zástavbě :
Opravy a údržba,výměna písku
Likvidace nevyhovujících herních prvků
Revize

170 000,- Kč
50 000,- Kč
30 000,- Kč

6.4. Realizovat organizační opatření k zajištění snížení výdajů, zejména v oblasti energií
6.5. Aktivně spolupracovat s příslušnými odbory města na přípravě modernizace
sportovních areálů Zimní stadion, EPC projekty
6.6. Spolupracovat se zřizovatelem na realizaci projektu modernizace Krytého bazénu
6.7. Provést opatření k zajištění zlepšení výkonu zasněžovacího systému LA
6.8. Organizačně zajistit zlepšení využití areálu volejbalu veřejností

V Kopřivnici dne 10.2.2014

Zpracoval : Ing. Milan Gilar
ředitel
Správa sportovišť Kopřivnice
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PŘÍLOHA č. 1 : Organizační schéma Správy sportovišť Kopřivnice
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