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Předkládá:

Ing. Ivana Lejhancová, tajemnice úřadu

Návrh usnesení rady města:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit „Zprávu o činnosti města,
jeho orgánů a zařízení v roce 2017“.

Zpráva o činnosti města, jeho orgánů a zařízení.

Povinnost rady města připravit „Zprávu o činnosti města, jeho orgánů
a zařízení“ (dále jen „Zpráva“) za uplynulý kalendářní rok byla zavedena
jednacím řádem zastupitelstva města ze dne 19. ledna 1995. Předkládaná
„Zpráva“ za rok 2017 je plněním ustanovení článku 12 platného jednacího
řádu schváleného zastupitelstvem města dne 15. 12. 2015.
„Zpráva“ je sestavena na základě dílčích materiálů vypracovaných starostkou,
místostarostou, vedoucími pracovníky městského úřadu, městské policie,
ředitelem TS a předsedy komisí místních samospráv a osadních výborů
v místních částech města.
Podle článku 12 odst. 2 jednacího řádu hlasuje zastupitelstvo města
o schválení nebo o odmítnutí zprávy. Ke zprávě není možné podávat
pozměňující a doplňující návrhy, lze k ní podat návrh na doprovodné
usnesení.
Rada města projednala „Zprávu na své 109. schůzi dne 28. května 2018
(usnesení RM 109/21) a doporučila ji zastupitelstvu města ke schválení.
Zastupitelstvo města výše uvedenou „Zprávu“ projednalo a schválilo na svém
zasedání dne 28. června 2018 (usnesení XXIII. zasedání ZM, odstavec II,
bod 14).

Materiál pro zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 28. 6. 2018

Věc: „ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTA, JEHO ORGÁNŮ A ZAŘÍZENÍ V ROCE
2017“

Předkládá:

Rada města Přelouče

Zodpovídá:

Bc. Irena Burešová, starostka města

Návrh usnesení zastupitelstva města:
Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje „Zprávu o činnosti města, jeho orgánů
a zařízení v roce 2017“.
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ORGÁNY MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
(21 členů)

RADA MĚSTA
(7 členů)

ZASTUPITELÉ UVOLNĚNÍ
PRO VÝKON FUNKCE:

KOMISE RADY MĚSTA:

VÝBORY
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA:

Starostka

Školská a kulturní

Finanční

Místostarosta

Sociální a zdravotní

Kontrolní

Pro rozvoj města

Majetkový

Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ)

Osadní výbor Klenovka

Bezpečnostní a dopravní

Osadní výbor Lohenice

Sportovní

Osadní výbor Mělice

Komise místní samosprávy
Štěpánov, Tupesy, Lhota, Škudly
Řídící a monitorovací komise pro realizaci
Strategického plánu rozvoje města
(zrušena k 15.5.2017)
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Zastupitelstvo města je nejvyšším orgánem města v oblasti samostatné působnosti. Jeho výhradní
rozhodovací pravomoci jsou vymezeny v § 84 a § 85 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích. Jedná se zejména
o rozhodování v majetkoprávních záležitostech města, nakládání s finančními prostředky města
či vydávání obecně závazných vyhlášek. Svolávání a průběh zasedání zastupitelstva je upraven
jednacím řádem, všechna zasedání zastupitelstva jsou veřejná.
Funkce člena zastupitelstva je veřejnou funkcí, člen zastupitelstva vykonává svůj mandát osobně a je
oprávněn předkládat zastupitelstvu, radě, výborům i komisím návrhy na projednání, či požadovat
od zaměstnanců města zařazených do městského úřadu informace o věcech, které souvisejí s výkonem
jeho funkce. Zastupitelstvo města Přelouče má 21 členů, kteří jsou povinni se zúčastňovat zasedání
zastupitelstva. V průběhu roku 2017 nedošlo ve složení zastupitelstva města k žádné změně.
V roce 2017 se uskutečnilo 6 zasedání zastupitelstva města, na kterých bylo přijato celkem 216
usnesení (dostupná na webových stránkách města). V únoru 2017 se uskutečnilo pracovní jednání
členů zastupitelstva města k problematice koncepce výstavby bytových domů v lokalitě „Na
Hodinářce“.
Zastupitelstvo může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory, ze zákona je povinno vždy
zřídit výbor finanční a kontrolní. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu města.
Z důvodu úmrtí člena Osadního výboru Lohenice zastupitelstvo města na zasedání dne 16. 2. 2017
určilo novou členkou OV Lohenice paní Soňu Štolpovou.

Přehled o účasti zastupitelů na zasedáních v roce 2017
Jméno
Burešová Irena, Bc.
Hrdý Pavel, Ing.
Jánská Zuzana, Mgr.
Jelínek Radim, Ing. Mgr. Ph.D.
Konečný Tomáš, MVDr.
Kuchyňka Lukáš, Ing.
Kulakovská Anna, Mgr.
Kumstýřová Zdeňka, Ing. Mgr.
Macháček Martin
Moravec Ivan, Ing.
Moravec Martin, Ing. Ph.D.
Nedbal Miroslav
Pacák Lubor, Mgr.
Reichman Daniel
Šimon Jan
Válková Lydie
Veselý Petr, Mgr.
Volejníková Jolana, Doc. Ing. Ph.D.
Vrága Ivan, Mgr.
Zeman Zdeněk, MVDr.
Židek Martin

Přítomen
6x
6x
5x
6x
4x
6x
2x
6x
5x
6x
5x
4x
6x
6x
5x
5x
5x
3x
5x
5x
6x
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Omluven

1x
2x
4x
1x
1x
2x

1x
1x
1x
3x
1x
1x

RADA MĚSTA

Rada města je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá
zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak
zákon. Rada města připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva města a zabezpečuje plnění jím
přijatých usnesení. Její rozhodovací pravomoci jsou vymezeny v § 102 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
dále rozhoduje o ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti, pokud nejsou vyhrazeny
zastupitelstvu, nebo pokud si je zastupitelstvo města nevyhradilo. Schůze rady se konají dle potřeby,
zpravidla každý druhý týden, jsou neveřejné a řídí se jednacím řádem. Jako své iniciativní a poradní
orgány rada města zřídila komise. Na základě návrhu členů Řídící a monitorovací komise pro realizaci
Strategického plánu rozvoje města byla tato komise dnem 15. 5. 2017 rozhodnutím rady města
zrušena. Na základě požadavků občanů místních částí Lhota a Škudly rada města dne 29. 5. 2017
zřídila Komisi místní samosprávy Lhota a Škudly. Návrhy a stanoviska komisí mají pro rozhodování
členů rady pouze doporučující charakter. Ze zákona rada plní funkci zřizovatele příspěvkových
organizací města a rozhoduje ve věcech města v působnosti valné hromady společnosti Tepelné zdroje
Přelouč, s.r.o., jejímž je město jediným společníkem. Od 1. 7. 2015 je společnost Tepelné zdroje Přelouč,
s.r.o. v likvidaci.
Rada města Přelouče je sedmi členná (1/3 počtu zastupitelů), v průběhu roku 2017 nedošlo ke změně
v jejím složení. V roce 2017 se rada města sešla k 32 schůzím, na kterých přijala celkem 833 usnesení
(dostupná jsou na webových stránkách města).

Přehled o účasti radních na schůzích rady v roce 2017
Jméno
Burešová Irena, Bc.
Hrdý Pavel, Ing.
Macháček Martin
Moravec Ivan, Ing.
Pacák Lubor, Mgr.
Veselý Petr, Mgr.
Zeman Zdeněk, MVDr.

Přítomen
31x
31x
24x
31x
28x
25x
26x

Omluven
1x
1x
8x
1x
4x
7x
6x
Bc. Irena Burešová, starostka

VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURA

ŠKOLSTVÍ

Město Přelouč je zřizovatelem škol a školských zařízení v oblasti předškolního a základního
vzdělávání. Jsou to příspěvkové organizace města s právní subjektivitou.
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Přehled škol a školských zařízení města
Počet tříd
ZŠ Masarykovo náměstí
ZŠ Smetanova
MŠ Za Fontánou
MŠ Kladenská
Základní umělecká škola
Dům dětí a mládeže
Školní jídelna – počet strávníků

(oddělení)
18
22
2
9
4 obory
71 útvarů

Počet dětí
447
503
52
250
682
678
1 122

Provozní výdaje hrazené
z rozpočtu města v Kč
2 850 000
2 910 000
564 000
2 810 000
290 000
260 000
1 450 000

Pokračuje trend zvyšování počtu žáků v přeloučských základních školách, který se proti
předcházejícímu školnímu roku projevil zvýšením o 56 dětí. Týká se to hlavně ZŠ Smetanova, kde došlo
k navýšení o 51 dětí a kde mají opět tři třídy prvňáčků! Mateřské školy jsou již několik let zcela
naplněny, proto byly v roce 2017 zahájeny stavební práce na zvýšení kapacity MŠ Za Fontánou s tím,
že od 1. 9. 2018 se zvýší kapacita v této mateřské škole o 45 dětí. Z celkového počtu 1 122 strávníků
ve školní jídelně jich 280 dochází do výdejny na Masarykově náměstí. Také v minulém roce byly
uděleny tituly „Reprezentant školy“ pro nejlepší žáky přeloučských základních škol.

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PŘELOUČE

Příspěvková organizace Kulturní a informační centrum města Přelouče zajišťuje služby dle jednotné
klasifikace turistických informačních center České republiky, organizuje a podporuje kulturní dění
ve městě, provozuje městské kino a spravuje muzejní sbírky města. Pro občany a návštěvníky města
zajišťuje poskytování informací, veřejný internet, předprodej vstupenek – rezervační a prodejní
systém Ticketportal, prodej reklamních a upomínkových předmětů, propagaci kulturních akcí
a kopírování. Poskytuje služby výlepu plakátů, vydává Kulturní zpravodaj, zajišťuje chod a využívání
prostor Občanské záložny, kina a budovy č.p. 26 na Masarykově náměstí. Po technické stránce pak
zabezpečuje plesy, besedy, koncerty, porady, schůze, výchovné a vzdělávací pořady, výuku tance a jiné
společenské akce.
V roce 2017 se uskutečnilo celkem 132 kulturních akcí různého charakteru. Jako každý rok byl velký
zájem o letní koncerty na Masarykově náměstí, kterých se uskutečnilo 11, a také o 4 taneční zábavy
v parku za školou. Nejnavštěvovanější byly akce: „Polanského Přelouč“, „Pálení čarodějnic“, „Sumo
odpoledne“, udílení cen za „Dabing“, „Strongman“, „Den dětí“, taneční soutěž „O přeloučskou věž“,
„Věneček“, „Tradiční české Vánoce“ a „Vánoční zpívání“. Z divadelních představení lze jmenovat
„Postelová fraška“, „Tlustý prase“, „Shirley Valentine“, „Zítra to roztočíme Jaroušku“ a „Víkend
s bohem“. V sále městského kina se uskutečnily koncerty: Will Wilde + Rooswelt house rockers“,
„Mára“, „Hradišťan“, „Harmonie Kolín“, „Michal Prokop + Framus 5“, „Duo Aramis“, Jakub Smolík,
Lenka Filipová, „Orchestr V. Hybše“. Vyprodaný sál byl také při talkshow Miroslava Donutila, Haliny
Pawlowské a Zdeňka Izera. Koncerty vážné hudby v sále Občanské záložny provedli Matyáš Novák,
„Barocco sempre giovanne“ + Václav Hudeček a Národní symfonický orchestr.
V městském kině se v roce 2017 uskutečnilo 163 filmových představení, které navštívilo 7 183 diváků.
To je průměrně 44 diváků na jeden film. Při letním promítání v parku za školou se uskutečnily
4 představení celkem pro 240 diváků.
V rámci muzejní činnosti se povedlo uspořádat celkem čtrnáct akcí pro širokou veřejnost. Sedm
přednášek, čtyři výstavy, dvě komentované prohlídky a neobvyklý audiovizuální pořad - „Koncert
Tanečního orchestru Ing. Jana Březiny“ z roku 1965. Z přednášejících zaznamenal největší zájem
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PhDr. Michael Zachař („Nejslavnější výtvarníci Přelouče“) a z výstav přišlo nejvíce návštěvníků
na výstavu z LEGO kostek místních sběratelů. Velice úspěšná byla též prohlídka přeloučské vodní
elektrárny a značný ohlas zaznamenala také výstava o Františku Filipovském. Veškeré zmíněné akce
navštívilo 2 400 zájemců. Úspěšná byla i sbírkotvorná činnost. Získali jsme do sbírek zhruba 2 000
zajímavých exponátů (rozdělených do 400 inventárních čísel), od fotografií a pohlednic, přes tisky,
obrazy, přírodniny, zvukové nosiče a knihy až po předměty větších rozměrů. Významným přírůstkem
je jistě část pozůstalosti Františka Hollmanna a nové archeologické nálezy z Přeloučska. Pokračovalo
také nahrávání vzpomínek pamětníků na digitální diktafon. Badatelnu navštívilo 29 badatelů z řad
vysokoškolských studentů, odborníků a místních občanů. Zodpověděli jsme též zhruba
90 badatelských dotazů. Naše sbírkové předměty jsme zapůjčili na výstavy do Rabasovy galerie
Rakovník a Muzea Blanenska. Trvalá spolupráce pokračuje s Východočeským muzeem v Pardubicích.
Správce sbírek publikoval v Přeloučském Roštu, ve Zprávách klubu přátel Pardubicka a v odborném
periodiku Národopisný věstník. Byla také sepsána brožura o F. Filipovském, která je nově dostupná
v KICMP. Je zřejmé, že zájem veřejnosti o muzejní činnost KICMP a historii Přelouče stoupá, přestože se
pracuje zatím spíše v provizorních podmínkách. Nezbývá než doufat, že se v nejbližších letech podaří
připravit též stálé expozice, které našemu městu chybí již více než dvacet pět let.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘELOUČ

Přehled údajů o knihovním fondu a čtenářích
Knihovní fond

Knihovní jednotky - celkem
Naučná literatura
Krásná literatura
Nové knihy
Vyřazené svazky

56 295
16 497
39 798
1 921
6 476

Čtenáři

Registrovaní čtenáři - celkem
Čtenáři do 15 let
Obsloužených čtenářů
Počet výpůjček - celkem

1 388
444
26 945
96 692

V roce 2017 pracovnice knihovny zorganizovaly pro veřejnost celkem 194 kulturních a vzdělávacích
akcí, které navštívilo 3 314 účastníků. Pořádány byly vzdělávací a kulturní lekce pro školy na podporu
čtenářské gramotnosti, rozvoj čtenářských dovedností a vzdělávání dětí a mládeže. Uskutečnily se akce
jako Pasování prvňáčků na čtenáře, Knížka pro prvňáčka, Klíčování, Škola naruby a během letních
prázdnin proběhlo celkem 9 literárních dílen pro nejmenší čtenáře. V březnu a v dubnu probíhala také
soutěžní anketa Nejkrásnější strom Přelouče 2017. Ve spolupráci se studenty university Pardubice
připravily pracovnice knihovny rozsáhlou soutěžní městskou hru „Lovci záhad“, zaměřenou
na informační gramotnost a dějiny města Přelouče. V pořadí už druhá etapová hra proběhla během září
až prosince 2017 a celkem se jí zúčastnilo 540 dětí, především díky spolupráci obou základních škol.
Velký zájem byl také o znalostní soutěž „Přírodní krásy Pardubicka“, uspořádanou ve spolupráci
s krajským odborem ochrany životního prostředí v Pardubicích. Proběhlo 27 výstav a pořádány byly
také besedy s autory. V dětském oddělení se konaly ještě akce: „Pohádková cesta“, „Odpoledne
v Bradavické škole“, „Strašidelný večírek“, „My všichni jsme Východočeši“, „Fantastická zvířata a kde je
najít“, „Den pro dětskou knihu“, „Únik do knihovny“, „Nejhorší děti na světě“ a „Lucka Luciperka“.
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Knihovna se také účastnila několika celorepublikových akcí, například „Noc s Andersenem“ a „Týden
knihoven“.
V roce 2017 byl zahájen vzdělávací cyklus pro seniory „Virtuální univerzita třetího věku“. Celkem 30
studujících absolvovalo nejprve kurs „Astronomie“ a pak v zimním semestru 6 přednášek na téma
„Čínská medicína v naší zahrádce“. Přednášky jsou organizovány ve spolupráci se Zemědělskou
univerzitou v Praze. Knihovna také plní funkci regionální knihovny pro své pobočky Tupesy, Lohenice,
Štěpánov, Klenovka, Mělice a pro obecní knihovny Břehy a Valy. Město přispělo ze svého rozpočtu na
provoz částkou 2 129 000,- Kč a Krajská knihovna Pardubice 37 800,- Kč. Na nákup knih a časopisů
použila knihovna 415 052,- Kč. Přetrvává, bohužel, problém knihovny se stísněnými prostory
pro knihy i čtenáře, nedostatečným zázemím i absencí bezbariérového přístupu. Věřím, že v budoucím
období dokážeme najít pro knihovnu vhodnější umístění.
Ing. Ivan Moravec, místostarosta

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2017
DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I.

Obecné shrnutí

a) počet podaných žádostí
V roce 2017 bylo doručeno 22 žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím. V celém rozsahu bylo vyhověno 19 žádostem a to buď formou
poskytnutí informace přímo, nebo odkazem na zdroj, kde je možné informaci získat. V případě jedné
žádosti o informaci byla žadateli poskytnuta částečná odpověď a na část žádosti bylo vydáno
rozhodnutí o odmítnutí, u 2 žádostí bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
b) nejčastější formy podání
V roce 2017 obdrželo město Přelouč 8 žádostí podaných elektronickou poštou, 9 žádostí podaných
písemně prostřednictvím provozovatele poštovní licence, 5 žádostí podaných prostřednictvím datové
schránky. Všechny žádosti jsou evidovány dle výše zmíněného vnitřního předpisu č. SM 16/2015.
Žádosti podané telefonicky evidovány nejsou a odpověď je poskytována obratem, stejnou formou,
jakou byla přijata žádost.
Do výroční zprávy nejsou zahrnuty poskytnuté informace, které svým charakterem nenaplňují definici
podle zákona 106/1999 Sb., mezi něž patří:
1.
2.
3.

dotazy novinářů a hromadných sdělovacích prostředků, které jsou řešeny v návaznosti
na aktuální tématiku
informace telefonicky vyřizované jednotlivými pracovníky MěÚ
poskytování informačních materiálů o městě Přelouči
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II.

Statistické údaje

Celková statistika žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím a přehled jejich vyřizování
Celkový počet podaných žádostí o informaci
Počet vydaných odpovědí v plném rozsahu
Počet vydaných odpovědí v částečném rozsahu
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Počet vydaných sdělení o odložení žádosti
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Počet poskytnutých výhradních licencí
Počet stížností podaných podle § 16a
Počet zpoplatněných žádostí o informaci
Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumávaných soudem

22
19
1
2
0
0
0
1
0
0

Počet a obsah žádostí tematicky členěné podle kompetencí odborů Městského úřadu
v Přelouči
Odbor/útvar
Starostka
Místostarosta
Kancelář tajemnice
Oddělení pohledávek
a přestupků

Odbor finanční
Odbor životního
prostředí
Oddělení informatiky
Oddělení školství
Odbor sociální
Odbor správy majetku

Počet
žádostí
0
0
0
8

0
3

Předmět dotazu

Smlouvy mezi městem a K2 Invest, Etický kodex úřadu, PO
s majetkovou účastí města, Smlouva o výpůjčce Cross Club, info o
využití pozemku p.č. 917/9 v k.ú. Přelouč, vymáhání daňových
nedoplatků, jména a příjmení uvolněných zastupitelů, GDPR
Škody způsobené ptáky, problematika obalů, podněty
ke kontrolám podle zákona o ochraně ovzduší

0
0
4

Investiční projekty města, informace o bytech v majetku města, nájemné
pozemků (vodní ploch) v majetku města,

Odbor stavební
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Odbor vnitřních věcí
Odbor živnostenský
Oddělení personální
Oddělení
hospodářské správy

1
1
0
0

Most Valy-Mělice, odkanalizování obce Kolesa, kopie výkresu
vnitřního prostoru dvorku u domu čp. 53 v Přelouči, povolení
venkovního posezení „Na Staré poště“
Poskytnutí správního spisu
Informace o povolení sázkových zařízení

Počet a obsah vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části
V roce 2017 vydalo město Přelouč 3 rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části. Z tohoto počtu byly
2 žádosti odmítnuty z důvodu neexistující informace, a 1 žádost byla odmítnuta z důvodu, že žadatel
žádal informace ze správního spisu, který se vedl o řízení, jehož nebyl žadatel účastníkem.
Z celkového počtu rozhodnutí o odmítnutí žádosti byly 2 žádosti odmítnuty odborem stavebním,
1 žádost byla odmítnuta odborem vnitřních věcí.
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Počet podaných odvolání
V roce 2017 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí
informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
III.

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace

V roce 2017 nebylo vedeno žádné soudní řízení ve správním soudnictví na přezkum rozhodnutí
v oblasti poskytování informací.
IV.

Výčet poskytnutí výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence

V roce 2017 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
V.

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu
jejich vyřízení

V roce 2017 byla podána 1 stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím ve znění pozdějších předpisů. Důvodem bylo neúplné zaslání všech požadovaných
dokumentů, které byly žadateli následně zaslány.
VI.

Zveřejňování informací prostřednictvím webových stránek města Přelouč

Na webových stránkách města Přelouč „www.mestoprelouc.cz“ jsou způsobem umožňujícím dálkový
přístup v sekci „Povinně zveřejňované informace“ zveřejněny kromě povinně zveřejňovaných
informací o městu Přelouč jako povinném subjektu uveřejněny rovněž odpovědi na žádosti
o informace a dále rovněž „Výroční zprávy města Přelouče o činnosti v oblasti poskytovaných
informací podle zákona č. 106/1999 Sb.“, a „Zprávy o činnosti města, jeho orgánů a zařízení“
za jednotlivé kalendářní roky.

V Přelouči dne 19. 2. 2018

Zpracovala: Mgr. Veronika Dofková

Tuto výroční zprávu v oblasti poskytování informací vzala na vědomí rada města Přelouč na své schůzi
konané dne 26. 2. 2018 usnesením č. 101/3.
Mgr. Veronika Dofková, právnička úřadu
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MĚSTSKÁ POLICIE

BEZPEČNOSTNÍ A DOPRAVNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ MĚSTA A JEHO MÍSTNÍCH ČÁSTECH

Městská policie (dále MP) jako orgán obce zabezpečuje podle zákona o obecní policii č. 553/1991 Sb.
místní záležitosti veřejného pořádku ve městě a plní další úkoly podle tohoto nebo jiných zvláštních
zákonů.
Základní výkonnou složkou městské policie je hlídková služba, která se přímo podílí na zabezpečování
místních záležitostí veřejného pořádku ve městě v zákonem stanoveném rozsahu:
přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, obecně závazných vyhlášek a nařízení
města,
podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
odhaluje přestupky a jiné správní delikty projednávané v působnosti města,
podílí se na prevenci kriminality ve městě.
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

V roce 2017 Městská policie Přelouč měla 13 strážníků v přímém výkonu služby. V měsíci listopadu
a prosinci bylo v přímém výkonu 12 strážníků.
VÝKON SLUŽBY

Výkon služby je nepřetržitý ve dvousměnném provozu. Denní směna se skládá ze dvou až tří strážníků.
Na noční směnu je složení v počtu tří strážníků. Jeden je stanoven jako dozorčí služba a dva strážníci
jsou zařazeni do hlídkové služby.
Dozorčí služba organizuje samotný výkon služby, obsluhuje městský kamerový dohlížecí systém,
zapisuje události, apod.
Strážníci určeni do hlídkové služby provádějí průběžně kontrolu města, dohlížejí na dodržování
obecně závazných právních předpisů a plní úkoly přidělené dozorčí službou.
Denní směna se soustředí především na pochůzkovou činnost. Výkon nočních směn je prováděn
v kombinaci pěších a motorizovaných hlídek. V nočních hodinách je větší pravděpodobnost nutnosti
operativního zásahu a proto musí hlídka disponovat služebním automobilem.
Městská policie vykonává také svou činnost v okolních obcích na základě veřejnoprávních smluv. Jedná
se o obec Břehy, Valy, Bezděkov, Choltice a Sopřeč. V obci Břehy je vykonáván výkon služby v plném
rozsahu a to hlídkovou službou. V ostatních obcích probíhá pouze měření rychlosti vozidel. Tato služba
je vykonávána vždy určenými strážníky, kteří v daný den nejsou ve službě, aby nebyl dotčen výkon
hlídkové služby ve městě Přelouč.
Území města a jeho místních částí je rozděleno na rajony, které jsou svěřeny konkrétním strážníkům.
CELKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE

Rozsah a druhy přestupků řešených MP Přelouč se oproti minulým létům v podstatě nezměnily.
V největší míře MP Přelouč řešila přestupky v dopravě, čemuž přispěl neustálý nárůst množství vozidel
a s tím spojený neutěšený stav v počtu parkovacích míst ve městě.
V oblasti veřejného pořádku je nejvíce diskutovanou problematika nočních barů a narušování
veřejného pořádku.
Nadále přetrvává problematika soužití lidí a zvířat. Každým rokem narůstá počet případů opuštěných
a nalezených zvířat, které musí MP odchytit a umístit přechodně do záchytných kotců. V dřívějších
letech se nalezená zvířata převážela do útulku v Pardubicích. V poslední době se díky obětavé práci
paní Rutové, která s MP Přelouč spolupracuje, daří rychle dohledat majitele nalezených zvířat nebo
zajistit náhradního majitele.
Od roku 2015 jsou v provozu záchytné kotce pro nalezená zvířata. Do budoucna se nadále počítá
s drobnými úpravami, tak jak ukáže čas a praxe.
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K činnosti městské policie také patří kontrola venčení psů. Někteří majitelé po svých psech exkrementy
neuklízí. Samozřejmě se v přítomnosti strážníka pejskaři chovají jinak, proto je těžké s touto
problematikou úspěšně bojovat.
V letních měsících MP opakovaně zasahuje v lokalitě mělicko-lohenických písníků. Ať už se jedná
o nedovolené parkování v místech, kde je to zakázáno, nebo problematiku narušování veřejného
pořádku a znečišťování této lokality.
Majetkové přestupky v řešení MP Přelouč jsou největší měrou zastoupené drobnými krádežemi
v obchodech. Většinou se tyto přestupky daří řešit, díky spolupráci s místním OO PČR, na místě.

Celkový počet událostí řešených MP v roce 2017
Přestupky proti veřejnému pořádku

3 907
289

Přestupky proti majetku

71

Odchyty psů, synantropní zvěř + ostatní přestupky v této oblasti

133

Přestupky v dopravě

1 473

Nálezy, hlášení závad, pomoc občanům, hledání pohřešovaných,…

1 164

Výjezdy na poplachy pultu centralizované ochrany a tísňových tlačítek seniorů

777

PREVENTIVNÍ ČINNOST

Městská policie Přelouč se při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších
úkolů podle zákona o obecní policii mimo jiné podílí na prevenci kriminality v obci. Tuto činnost
můžeme rozdělit na dvě skupiny.
Na prevenci situační, spočívající například ve zdokonalování hlídkové služby, napojení seniorů
na tísňová tlačítka, apod.
A na prevenci sociální, kde se MP Přelouč, ve spolupráci s odborem sociálně právní ochrany dětí
při MěÚ Přelouč, opakovaně a cílevědomě věnuje práci s dětmi a mládeží formou pravidelných besed
ve školách a účastí na letním dětském táboře.
SPOLUPRÁCE S JEDNOTKAMI IZS A DALŠÍMI ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY

Nejvíce MP Přelouč spolupracuje s místním OO PČR, což vyplývá z platné legislativy. Spolupráce
samozřejmě probíhá i na úrovni jednotlivých hlídek při samotném výkonu služby. Spolupracujeme
i s hasiči a zdravotnickou záchrannou službou, především se jedná o zajištění místa zásahu těchto
složek, pomoc občanům v nouzi, apod. Pravidelně probíhá školení první pomoci.
Úzká spolupráce probíhá s odborem sociálně právní ochrany dětí, např. výše zmiňované besedy
na školách a společná účast na letním táboru pro děti z pěstounských rodin. Spolupráce s odbory města
je také bezproblémová a mohu ji hodnotit kladně.
BUDOUCNOST.

Do budoucna chceme nadále zvyšovat prestiž obecní policie, která je nezbytná pro kvalitní výkon naší
služby, což, jak věřím, povede ke kvalitnější spolupráci mezi námi a občany.
Leoš Slavík, DiS., velitel Městské policie Přelouč
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MĚSTSKÝ ÚŘAD
Městský úřad nadále zajišťoval výkon rozhodnutí volených orgánů a vykonával funkci úřadu obce
s rozšířenou působností (ORP) pro správní obvod 42 obcí s cca 25 100 obyvateli.
Ve správním obvodu ORP jsou zařazeny tyto obce: Brloh, Břehy, Bukovina u Přelouče, Hlavečník,
Holotín, Choltice, Chrtníky, Chvaletice, Jankovice, Jedousov, Jeníkovice, Kladruby nad Labem, Kojice,
Labské Chrčice, Lipoltice, Litošice, Mokošín, Morašice, Poběžovice u Přelouče, Přelouč, Přelovice,
Přepychy, Řečany nad Labem, Selmice, Semín, Sopřeč, Sovolusky, Stojice, Strašov, Svinčany, Svojšice,
Tetov, Trnávka, Turkovice, Újezd u Přelouče, Urbanice, Valy, Vápno, Veselí, Vyšehněvice, Zdechovice a
Žáravice.
Činnost byla zajišťována v prostorách budovy v ulici Československé armády čp. 1665, kde je
soustředěn výkon veškerých činností úřadu.
K 31. 12. 2017 bylo v městském úřadu zařazeno celkem 87 zaměstnanců, z toho 72 úředníků.
V přepočteném stavu se jedná celkem o 84,78 úvazku. V tomto počtu jsou i zaměstnanci, kteří
vykonávají činnosti „neúřednického charakteru“. Jedná se například o správce sportovní haly,
uklízečky ve sportovní hale, čtyři pracovnice pečovatelské služby, apod.
Z 87 zaměstnanců je 60 (69%) žen a 27 (31%) mužů. Průměrný věk zaměstnanců je 49 let.

Vzdělanostní struktura zaměstnanců
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OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR
V souvislosti s nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) vznikla všem organizacím
veřejné správy povinnost mimo jiné zřídit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. Tuto
povinnost mají nejenom města a obce, ale i jejich příspěvkové organizace. Rozhodnutím rady města
bylo zřízeno funkční místo pověřence.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů představuje konkrétní osobu zodpovědnou za plnění těchto
úkolů:
•

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

provádí analýzu a ověřování souladu vnitřních předpisů a procesů s právní úpravou v oblasti
ochrany údajů a s koncepcemi města v oblasti ochrany osobních údajů, včetně rozdělení
odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy pracovníků zapojených do operací
zpracování a souvisejících auditů;
provádí sběr informací o zpracování a identifikaci procesů zpracování osobních údajů;
tvoří analýzy k potřebnosti posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a posouzení
případných technických a organizačních opatření;
provádí informační, konzultační a metodickou činnost v oblasti ochrany údajů, včetně
poradenství zaměstnancům a případně dalším osobám podílejícím se na zpracování osobních
údajů;
provádí informační a konzultační činnost v oblasti ochrany údajů po subjekty údajů, působí
jako kontaktní místo pro subjekty údajů. Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence
ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich
práv podle Nařízení;
vede centrální evidenci zpracování osobních údajů organizačními jednotkami a její
pravidelnou aktualizaci ve spolupráci s organizačními jednotkami;
vede centrální evidenci udělených souhlasů se zpracováním osobních údajů;
zajišťuje pravidelné testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených organizačních,
technických a fyzických opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování dle Směrnice
o nakládání s osobními údaji úřadu;
zajišťuje monitoring legislativních změn v oblasti ochrany osobních údajů a návrh na jejich
implementaci v rámci úřadu;
poskytuje poradenství v průběhu posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a monitoruje
jeho uplatňování;
vydává stanoviska k navrhovaným opatřením pro zmírnění rizik v oblasti ochrany osobních
údajů;
spolupracuje s dozorovým úřadem včetně působení jako kontaktní místo;
připomínkuje návrhy právních předpisů, předkládá návrhy stanovisek v rozsahu svěřených
kompetencí.

REGISTR OZNÁMENÍ O ČINNOSTECH, OZNÁMENÍ O MAJETKU A OZNÁMENÍ
O PŘÍJMECH, DARECH A ZÁVAZCÍCH DLE ZÁKONA Č. 159/2006 SB., O STŘETU
ZÁJMŮ
Městský úřad do 31. 8. 2017 zajišťoval vedení registru v souladu s §14 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu
zájmů, v platném znění. Výkon této agendy spočíval především v zajišťování následujících činností:
a) přijímání a evidence písemných oznámení o činnostech, o majetku a o příjmech, darech
a závazcích od všech příslušných veřejných funkcionářů,
b) vedení registru oznámení v elektronické podobě,
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c) uchovávání písemných žádostí o nahlížení do registru a originálů písemných oznámení
o činnostech, o majetku a o příjmech, darech a závazcích,
d) dohlížení nad úplností údajů a všech náležitostí, které jsou součástí výše uvedených oznámení
a vyžadování doplnění těchto údajů.
Od 1. 9. 2017 tuto agendu registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech,
darech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů vykonává centrálně Ministerstvo
spravedlnosti ČR.
Ing. Ivana Lejhancová, tajemnice

ZPRÁVY ODBORŮ A ODDĚLENÍ

ODBOR FINANČNÍ
HOSPODAŘENÍ MĚSTA PŘELOUČE V ROCE 2017

Hospodaření Města Přelouče v roce 2017 (v tis. Kč)
Rok
Příjmy
Výdaje
Přebytek rozpočtu

2015
165 523
158 082
7 441

2016
179 161
167 708
11 453

2017
183 619
187 084
-3 465

Příjmy do rozpočtu města v roce 2017 činily 183 619 tis. Kč a výdaje 187 084 tis. Kč.
Schodek rozpočtu činí 3 465 tis. Kč a je pokryt financemi uspořenými v minulých letech.
Město ke svému hospodaření nevyužívá žádný úvěr.
Přijaté dotace ze státního rozpočtu, státních fondů a rozpočtu Pardubického kraje:
neinvestiční neúčelová dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného

18 094 800 Kč

dotačního vztahu na výkon státní správy, samosprávy a školství
Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2017
UZ
13011
13015
14004
14990
15974
17968
29004
29008
33063
98008
98071

Označení účelové dotace
OSPOD
Výkon sociální práce
Požární ochrana
Podpora prevence kriminality
Životní prostředí – Labe a drobné vodní toky
IROP program 117030, dostavba MŠ
Za Fontánou
Výsadba dřevin
Odborný lesní hospodář
Výzkum, vývoj, vzdělávání
Volba prezidenta ČR
Volby do Parlamentu ČR
Celkem ze státního rozpočtu
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Přiděleno Kč
2 100 000,00
888 933,00
12 790,00
151 087,00
574 849,22
809 220,11

Vyčerpáno Kč
2 100 000,00
888 933,00
12 790,00
151 087,00
574 849,22
809 220,11

Rozdíl Kč
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14 850,00
435 329,00
577 962,00
30 000,00
276 486,00
5 871 506,33

14 850,00
435 329,00
577 962,00
11 545,00
230 367,20
5 806 932,53

0,00
0,00
0,00
18 455,00
46 118,80
64 573,80

Přehled dotací přidělených od státních fondů (SF) podle účelů v roce 2017
UZ
91628

Označení účelové dotace
Financování dopravní infrastruktury
Celkem ze SF

Přiděleno Kč
779 998,96
779 998,96

Vyčerpáno Kč
779 998,96
779 998,96

Rozdíl Kč
0,00
0,00

Vyčerpáno Kč
26 000,00
15 000,00
70 000,00
616 520,00
727 520,00

Rozdíl Kč
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 2017
UZ

13305

Označení účelové dotace
Dotace pro hasiče
Kultura – Festival Polanského
Kultura – Cena Fr. Filipovského
Poskytování sociálních služeb
Celkem z rozpočtu Pardubického
kraje

Příjmy z ostatních veřejných rozpočtů

Přiděleno Kč
26 000,00
15 000,00
70 000,00
616 520,00
727 520,00

(v Kč)

veřejnoprávní smlouvy - městská policie

141 000

veřejnoprávní smlouvy - evidence obyvatel

7 200

veřejnoprávní smlouvy - přestupky

65 600

veřejnoprávní smlouvy - sociálně-právní ochrana dětí

27 030

příspěvky od obcí na pečovatelskou službu

69 417

Celkem:

310 247

Struktura příjmů a výdajů v letech 2015 – 2017

Daňové příjmy

(v tis. Kč)

2015
117 234

2016
129 412

2017
144 087

11 191

10 931

11 522

Nedaňové příjmy

8 031

6 620

956

Přijaté dotace

29 067

32 197

27 054

Příjmy celkem

165 523

179 161

183 619

Běžné výdaje

2015
118 429

2016
117 805

2017
124 314

39 653

49 903

62 770

158 082

167 708

187 084

2015
7 441

2016
11 453

2017
-3 465

Kapitálové příjmy

Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

Financování (přebytek/schodek)
rozpočtu
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K rozpočtu roku 2017 bylo schváleno sedm rozpočtových opatření, v nichž byly do rozpočtu
zařazovány postupně jednotlivé akce oprav a investic.
Finanční prostředky k 31. 12. 2017
Zůstatky bankovních účtů k 31. 12. 2017 (v Kč)
28 900 923,18

ZBÚ - základní běžný účet (neúčelové finance)
Sociální fond

435 379,61

Fond životního prostředí

156 759,41

Depozitní účet - účet cizích prostředků

511 914,72
30 004 976,92

Celkem:

Porovnání volných neúčelových finančních zdrojů v letech 2015 – 2017 (v tis. Kč)
2015
21 196

Volné finanční zdroje

2016
30 022

2017
28 836

POHLEDÁVKY

Pohledávky města k 31. 12. 2017, vedené na účtech č. 311 a 315 (v Kč)

Místní popl. ze psů
Místní popl. ze vstupného
Místní popl. za svoz KO
Pokuty - odbor vnitřních věcí
Pokuty - přestupkové komise
Pokuty - stavební
Pokuty - městská policie
Pokuty - dopravní přestupky
Pokuty - živnostenský úřad
Pokuty - životní prostředí
Sociální dávky
Vystavené faktury MěÚ
Exekuční náklady
Nájemné nebyt. prostor a pozemků
Nájemné bytových prostor
Prodej pozemků a budov
Věcná břemena
Poplatky z prodlení
Užívání veř. prostr. reklama
Užívání veř. prostranství
Náklady oprávněného
Předplatné Rošt
Soukromoprávní pohledávky
Celkem

Pohledávky
k 31.12.2016
102 152,00
24 603,00
1 844 275,28
500,00
470 063,75
0,00
588 587,53
2 437 737,41
310 143,05
10 500,00
3 104,00
260 978,36
203 607,65
369 013,00
199 282,00
0,00
0,00
198 214,00
400,00
7 390,00
3388,00
0,00
29 633,00
7 063 572,03
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Pohledávky
k 31.12.2017
113 935,00
24 603,00
1 785 281,93
500,00
394 608,22
0,00
542 222,46
2 718 101,22
312 363,46
15 500,00
3 104,00
711 292,18
208 377,89
388 411,00
193 667,00
0,00
0,00
198 214,00
400,00
7390,00
4 982,00
0,00
153 416,31
7 776 369,67

Rozdíl
+11 783,00
0,00
-58 993,35
0,00
-75 455,53
0,00
-46 365,07
+280 363,81
+2 220,41
+5 000,00
0,00
+450 313,82
+ 4 770,24
+19 398,00
-5 615,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ 1 594,00
0,00
+123 783,31
712 797,64

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Město Přelouč bylo v roce 2017 zřizovatelem 10 příspěvkových organizací. Jedná se o školská zařízení,
městskou knihovnu, kulturní a informační centrum a technické služby. Na svoji provozní činnost
dostaly tyto příspěvkové organizace v roce 2017 z rozpočtu města celkem 34 360 650 Kč.
Provozní

Hospodářský

Hospodářský

Hospodářský

příspěvek

výsledek HČ

výsledek VČ

výsledek

od zřizovatele
2 941 000,00

26 129,27

0,00

celkem
26 129,27

2 850 400,00

-20 130,00

20 130,00

0,00

Dům dětí a mládeže Přelouč,
okres Pardubice

260 000,00

0,00

0,00

0,00

Základní umělecká škola Přelouč,
okres Pardubice

290 000,00

81 880,67

36 707,00

118 587,67

1 534 000,00

-6 030,64

6 030,64

0,00

564 250,00

3 136,67

0,00

3 136,67

MŠ Přelouč, Kladenská 1332,
okres Pardubice

2 810 000,00

11 705,45

0,00

11 705,45

Městská knihovna Přelouč

2 129 000,00

0,00

0,00

0,00

Kulturní a informační centrum
města Přelouče

4 597 000,00

-976,14

1 212,53

236,39

16 385 000,00

0,00

12 234,28

12 234,28

34 360 650,00

95 715,28

76 314,45

172 029,73

ZŠ Přelouč, Smetanova 1509,
okres Pardubice
ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. 45,
okres Pardubice

Školní jídelna Přelouč, OM 1050,
okres Pardubice
MŠ Přelouč, Za Fontánou 935,
okres Pardubice

Technické služby města Přelouče

Příspěvkové organizace zpravidla vykazují každoročně tzv. zlepšený hospodářský výsledek, který je
převáděn po ukončení roku do rezervních fondů. Jedná se o úspory z dotací města a případnou vedlejší
hospodářskou činnost.
Ing. Zdeňka Volfová, vedoucí odboru

ODBOR SOCIÁLNÍ

VÝKON SOCIÁLNÍ PRÁCE
Na území ORP Přelouč na základě potřeb obyvatel je vytvořena fungující síť sociálních služeb. V rámci
komplexního poskytování základního sociálního poradenství pracovníci odboru sociálního poskytují
informace o sociálních dávkách, službách a návazných institucích, které jsou relevantní v situaci
klienta. Úzce spolupracují se zainteresovanými orgány, jako je například úřad práce, zdravotnická
zařízení, pobytové služby, terénní služby, praktičtí a odborní lékaři, policie a další. Stěžejní je
i spolupráce s rodinnými příslušníky klientů. V rámci depistáže vyhledávají jedince či skupiny osob
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ohrožené sociálním vyloučením nebo jinou sociální událostí v jejich sociálním prostředí, jde především
o včasné zachycení problému. Sociální služby jsou propagovány a občané jsou seznamováni s jejich
nabídkou.
V roce 2017 byla poskytnuta pomoc celkem 726 klientům. Počet intervencí v roce 2017 bylo 783
opakovaných a 775 jednorázových. V rámci činnosti sociálního kurátora byla poskytnuta pomoc
celkem 15 klientům.
ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

V roce 2017 na oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) činil počet případů Om 228
a NOm 76.

Vysvětlivky:
Spisy Om - zkratka pro „ochranu mládeže“ spis nezletilého dítěte vedený
na místně příslušném úřadu. Místní příslušnost úřadu se řídí místem
trvalého pobytu dítěte.
Spisy NOm - zkratka pro „nepříslušnou ochranu mládeže“ jedná se
o nezletilé dítě, které nemá trvalé bydliště v obvodu úřadu, kde se fakticky
zdržuje. Zdejší úřad vyřizuje záležitosti tohoto dítěte na dožádání úřadu,
který je místně příslušný, popřípadě jiného orgánu nebo instituce.

Oddělení SPOD evidovalo 52 osob vykonávající náhradní rodinnou péči a 47 dětí bylo svěřených
do náhradní rodinné péče. Kurátor pro mládež evidoval celkem 19 klientů, poradenství poskytl
35 klientům.
V rámci sociálně-právní ochrany dětí se konaly případové a rodinné konference, které pozitivně
ovlivňují vývoj nezletilých dětí. OSPOD je zapojen do projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů
sociálně-právní ochrany dětí, který je zaměřen na posílení kapacit OSPOD v oblasti síťování a vytváření
sítí služeb pro ohrožené děti a rodiny na lokální úrovni, dále na zajištění kvalitních statistických dat
nutných pro výkon sociálně-právní ochrany dětí, nastavení celoživotního vzdělávání a zvyšování
kvalifikace pracovníků SPOD a na podporu a rozvoj náhradní rodinné péče s důrazem na pěstounskou
péči.
Pracovnice OSPOD spolupracují se státními, či nestátními subjekty, provádějí poradenství, pořádají
přednášky, vyhledávají ohrožené děti a poskytují jim krizovou intervenci.
Mimo běžné agendy výkonu státní správy se oddělení dlouhodobě podílí v rámci prevence kriminality
na projektu "Právo pro každý den". V roce 2017 proběhl další ročník stejnojmenné soutěže
a nejúspěšnější soutěžící naše město reprezentovali v krajském kole soutěže.
ODDĚLENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Oddělení pečovatelské služby v roce 2017 zajistilo službu 79 klientům. Služba byla poskytována
v Přelouči a v integrovaných obcích a v 9 obcích, se kterými je uzavřena smlouva o poskytování
pečovatelské služby. Služba byla poskytována převážně starším seniorům, kteří jsou odkázáni
na pomoc druhé osoby, ale i imobilním klientům nebo klientům trpící stařeckou demencí.
V roce 2017 pečovatelská služba odpracovala 359 dní (2381hod.)včetně sobot, nedělí a svátků. Služba
byla zajištěna i ve večerních hodinách (241dní), dle individuálních potřeb uživatelů. Celkem bylo
provedeno 14157 úkonů.
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Nebyla podána žádná stížnost a nebyl odmítnut žádný zájemce o službu. V roce 2017 byla řešena jedna
nouzová a havarijní situace.
Pečovatelská služba je i nadále zapojena do projektu „Pečovatelská služba – příležitost pro život doma“
podpořeného z ESF ČR a realizovaného v partnerství mj. s Pardubickým krajem. Cílem projektu je
podpora péče o seniory a osoby se zdravotním postižením v domácím prostředí a posílení významu
pečovatelské služby jako základního pilíře terénní péče. Díky zapojení do tohoto projektu pečovatelky
nabyly nové zkušenosti a dovednosti v oblasti péče o klienty v jejich přirozeném prostředí. Sdílením
informací s ostatními pečovatelskými službami a příklady dobré praxe získávají další impulsy
ke zkvalitnění práce s klientem.
Zaměstnanci pečovatelské služby průběžně zajišťovali informovanost o službě formou letáků, které
jsou vyvěšovány na určených veřejných místech. Informace o službě jsou trvale k dispozici
na webových stránkách Města Přelouče.
DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Pro seniory a zdravotně postižené občany slouží dům s pečovatelskou službou v ulici Sluneční 1516
(20 bytů) a dům s byty zvláštního určení v ulici Sluneční 1414 (34 bytů).
V roce 2017 odbor sociální evidoval 77 žádostí o byt 1+1 event. 1+kk a 14 žádostí o byt 2+1 event.
2+kk. V roce 2017 byly přiděleny 4 byty o vel. 1+1 a 2 byty o vel. 2+1.
BEZBARIÉROVÉ BYTY

Pro osoby, které jsou z různých důvodů natolik znevýhodněny, že nejsou schopny uspokojovat svou
potřebu bydlení běžným způsobem, jsou k dispozici bezbariérové byty, a to v ulici Jana Dítěte (4 byty),
v ulici Riegrova (1 byt) a v ulici Tůmy Přeloučského (1 byt).
V roce 2017 byl přidělen 1 bezbariérový byt.
KOMISE SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ

Komise sociálně zdravotní se v roce 2017 sešla celkem 4x. Na svých zasedáních členové komise řešili
otázku přidělení bytů zvláštního určení a provedli s tím související šetření v rodinách žadatelů o byt.
Také ve spolupráci s odborem správy majetku se členové komise vyjadřovali k přidělení obecních bytů,
jednalo se převážně o žadatele, se kterými současně pracuje i sociální pracovník na obci. Schvalovali
přidělení nouzového signalizačního zařízení a vyjadřovali se k žádostem poskytovatelů sociálních
služeb o dotaci z rozpočtu města. Opakovaně na programu zasedání KSZ byla řešena otázka krizového
bydlení v Přelouči.
Blanka Konvalinová, DiS, vedoucí odboru
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ODBOR SPRÁVY MAJETKU

SPRÁVA MAJETKU A INVESTIČNÍ ČINNOST

Nejvýznamnější vybrané realizované akce v roce 2017 (v tis. Kč)

Místo
Přelouč – ulice
B. Němcové
Přelouč – ulice
Československé
armády

Název
projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění
stavby na rekonstrukci ulice včetně veřejného osvětlení
stavební úpravy kanceláří v budově městského úřadu čp. 1665
pro rozšíření jejich kapacity
výstavba veřejného osvětlení v parku u sokolovny
výstavba přestupního terminálu veřejné dopravy včetně pořízení
podkladů pro získání dotace a výběr zhotovitele stavby

Částka
283

projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby
na rekonstrukci chodníku a veřejného osvětlení a na výstavbu
metropolitní sítě
projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby
včetně vypracování podkladů pro podání žádosti o dotaci
na rekonstrukci chodníku jakožto bezbariérové trasy mezi
vlakovým a autobusovým nádražím (týká se též Nádražní ulice)
dendrologický průzkum stromů v městském parku

242

Přelouč – ulice
Chrudimská

oprava živičného povrchu komunikace vjezdu na parkoviště
u areálu Stavebního podniku Přelouč, s.r.o.

91

Přelouč – ulice
Choceňská

projektová dokumentace řešení odvodu dešťových vod ze střech
halových objektů čp. 1711 v areálu Technických služeb města
Přelouče
rekonstrukce rozvodu ústředního vytápění v sociálním objektu
čp. 1711 v areálu Technických služeb města Přelouče

38

Přelouč – Dukelské
náměstí
Přelouč – ulice
Havlíčkova
Přelouč – ulice
Hradecká

Přelouč – ulice Jaselská

Přelouč – ulice Jižní

Přelouč – ulice K. Čapka
Přelouč – ulice
K. H. Máchy

247
95
2 496

318

76

164

projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební
povolení a provádění stavby na výstavbu komunikace u čp. 1811

90

projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby
na rekonstrukci opěrné zdi, nacházející se na začátku ulice,
nad novým parkovištěm budovaným v rámci přestupního
terminálu veřejné dopravy
projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na výstavbu
parkoviště a autobusových zastávek proti hlavnímu vstupu
do areálu společnosti KIEKERT CS, s.r.o.
demolice garáže v rámci přípravy výstavby parkoviště proti
hlavnímu vstupu do areálu společnosti KIEKERT CS, s.r.o.
přeložka kabelu vysokého napětí elektro včetně souvisejícího
kácení zeleně v rámci přípravy výstavby parkoviště proti
hlavnímu vstupu do areálu společnosti KIEKERT CS, s.r.o.
instalace betonových svodidel u čp. 597
realizace 2. etapy regenerace sídliště „U Školy“
projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby
na 3. etapu regenerace sídliště „U Školy“
rekonstrukce parkoviště ve vnitrobloku bytových domů,
u kotelny čp. 1489
realizace úsporných opatření na rozvodech ústředního vytápění,
teplé a studené vody a osvětlení, pro snížení spotřeby
vynakládaných energií v budově ZUŠ čp. 325

285

21

23

108
354

98
9 684
182
2 159
EPC

Přelouč – ulice
Kladenská

Přelouč – Masarykovo
náměstí

Přelouč – ulice
Nádražní
Přelouč – ulice
Nerudova
Přelouč – ulice
Pardubická

Přelouč – ulice
Palackého
Přelouč – ulice
Smetanova

výměna zařizovacích předmětů a související stavební úpravy
sociálních zařízení v budově základní školy čp. 494

250

realizace úsporných opatření na rozvodech ústředního vytápění,
teplé a studené vody a osvětlení, pro snížení spotřeby
vynakládaných energií v budově základní školy čp. 494
rekonstrukce chodníku podél budovy mateřské školy v části mezi
ulicemi Smetanovou a Školní
studie výstavby komunikace u řadových garáží, v části sousedící
s bytovými domy „Na Hodinářce“
oprava povrchu vnitroareálové komunikace v mateřské škole čp.
1332
stavební práce a záloha pro pořízení nových vrat zásobovacího
vjezdu do areálu mateřské školy čp. 1332
zhotovení venkovních WC u pavilonů mateřské školy čp. 1384
rekonstrukce sociálních zařízení v domě volnočasových aktivit čp.
845
rekonstrukce části krovu budovy základní školy čp. 45
realizace úsporných opatření na rozvodech ústředního vytápění,
teplé a studené vody a osvětlení, pro snížení spotřeby
vynakládaných energií v budově základní školy čp. 45
realizace úsporných opatření na rozvodech ústředního vytápění,
teplé a studené vody a osvětlení, pro snížení spotřeby
vynakládaných energií v budově základní školy čp. 50
oprava střešních konstrukcí a ochrany proti holubům na budově
základní školy čp. 45
demontáž části fasádních prvků z důvodu jejich degradace na
budově Občanské záložny čp. 44
rekonstrukce chodníků okolo sochy sv. Jana Nepomuckého včetně
pořízení prováděcí projektové dokumentace
studie úprav budov čp. 25 a čp. 26 pro potřeby městského muzea
oprava krovů a úprava půdních prostor v budově čp. 25
oprava oken v tělocvičně budovy základní školy čp. 50
pořízení kalového čerpadla pro přečerpávání vod ze suterénu
přístavby budovy základní školy čp. 50
doplnění vzduchotechniky kuchyně ve výdejně jídel v budově
Občanské záložny čp. 44
ochrana krovu budovy Občanské záložny čp. 44 proti
dřevokaznému hmyzu
rekonstrukce hlavního rozvaděče elektro v budově Občanské
záložny čp. 44
oprava fasády podloubí budov čp. 25 a čp. 26

EPC

připojení budovy základní umělecké školy čp.
metropolitní síť města
oprava kuželkářské dráhy v objektu kuželny čp. 1610

325

na

1 605
81
53
84
210
48
246
EPC

EPC

143
39
476
50
279
24
99
37
115
78
73
68
101

projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby
na přístavbu bezbariérového WC a skladu k budově městského
kina čp. 687
rozvody vody pro zalévání hrobů na městském hřbitově

50

nová brána a oplocení u vstupu na katolickou část městského
hřbitova
dendrologický průzkum stromů podél toku Švarcavy a u
Račanského rybníka
výstavba spojovacího chodníku mezi Smetanovou ulicí a ulicí
Obránců míru, podél budovy základní školy čp. 1509 včetně
projektové dokumentace

113

22

90

47
257

Přelouč – ulice
Smetanova

Přelouč – ulice
Sportovní

Přelouč – ulice
Stantejského
Přelouč – ulice
Sladkovského
Přelouč – ulice Sluneční

Přelouč – ulice Školní

Přelouč – ulice Tůmy
Přeloučského
Přelouč – ulice „U
Rybníčka“
Přelouč – ulice
Veverkova

Přelouč – ulice
Vrchlického
Přelouč – ulice
„Za Fontánou“

realizace úsporných opatření na rozvodech ústředního vytápění,
teplé a studené vody a osvětlení, pro snížení spotřeby
vynakládaných energií v budově základní školy čp. 1509
výměna požárních dveří v budově základní školy čp. 1509
úprava stavební dokumentace, vypracování technologické
dokumentace pro větrání učeben a energetického posudku
+ zpracování žádosti o dotaci na zateplení a větrání budovy
základní školy čp. 1509
připojení budovy základní školy čp. 1509 na metropolitní síť
města

EPC

50
135

89

rekonstrukce budovy tribuny na sportovním stadionu čp. 776

1 527

oprava ocelové konstrukce hlediště budovy tribuny
na sportovním stadionu čp. 776 včetně dodávky sedaček
pro diváky
pořízení nového nábytku do vnitřních prostor budovy tribuny
na sportovním stadionu čp. 776

4 596

rekonstrukce fotbalového hřiště a atletické dráhy na sportovním
stadionu
přeložka vodovodního řádu včetně projektové dokumentace
na sportovním stadionu
výstavba plochy ze zámkové dlažby mezi tribunou a fotbalovým
hřištěm na sportovním stadionu
oprava fasády vstupního objektu na sportovní stadion

5 968

výstavba osvětlení hřiště pro rugby

1 754

oprava povrchu komunikace v části u pole
památník Miloši Stantejskému
rekonstrukce chodníku mezi Václavským náměstím a křižovatkou
s Pardubickou ulicí
vypracování dokumentace pro změnu způsoby využití budovy
čp. 1516 v katastru nemovitostí z důvodu podání žádosti o dotaci
na snížení její energetické náročnosti
rekonstrukce sociálních zařízení budovy základní školy čp. 1510
realizace úsporných opatření na rozvodech ústředního vytápění,
teplé a studené vody a osvětlení, pro snížení spotřeby
vynakládaných energií v budově základní školy čp. 1510
úprava stavební dokumentace, vypracování technologické
dokumentace pro větrání učeben a energetického posudku
+ zpracování žádosti o dotaci na zateplení a větrání budovy
základní školy čp. 1510
rekonstrukce veřejného osvětlení ve vnitrobloku bytových domů
za poštou
výměna oken v městských bytech v čp. 1537 a v čp. 1540
rekonstrukce chodníku od čp. 803 k čp. 829 včetně projektové
dokumentace
rekonstrukce systému ústředního vytápění v Domě dětí
a mládeže čp. 752
připojení budovy Domu dětí a mládeže čp. 752 na metropolitní síť
města
rekonstrukce veřejného osvětlení

365

551
524
296
97
60
575
17

1 707
EPC

136

468
86
525
478
203
583

přístavba nového pavilonu se dvěma třídami k mateřské škole čp.
935
renovace palubkové podlahy ve sportovní hale čp. 1611

6 652

instalace zvedacích košů pro basketbal ve sportovní hale čp. 1611

296

23

621

Přelouč – ulice
„Za Fontánou“

Přelouč – ulice
Zborovská

Přelouč

realizace úsporných opatření na rozvodech ústředního vytápění,
teplé a studené vody a osvětlení, pro snížení spotřeby
vynakládaných energií ve sportovní hale čp. 1611
výstavba přístupového schodiště z parkoviště ke vstupu
pro diváky do sportovní haly
rekonstrukce systému ústředního vytápění v Hasičském domě
čp. 54
dodávka a montáž sekčních vrat v Hasičském domě čp. 54
rekonstrukce kanalizační a vodovodní přípojky pro Hasičský dům
čp. 54, příprava pro napojení uličních vpustí v rámci rekonstrukce
kanalizace v ulici
dodávka a montáž protipožárních dveří včetně osazení zárubní
v Hasičském domě čp. 54

EPC

záloha na dodávku a montáž prosklené stěny se vstupními dveřmi
do Hasičského domu čp. 54

80

rekonstrukce komunikace, chodníků, veřejného osvětlení
a výstavba metropolitní sítě (společná s Tomášovou a Tylovou
ulicí)
oprava místních komunikací
dopravní značení místních komunikací
značení místních ulic
údržba dětských hřišť včetně místních částí, opravy a doplnění
městského mobiliáře
údržba městských bytů
údržba a opravy obecního majetku včetně místních částí jinde
neuvedené
údržba veřejné zeleně
náklady související s městskými lesy
zřízení ploch pro umístění nádob na separovaný odpad
projektové dokumentace ostatní
výkupy pozemků pro cyklostezku mezi Přeloučí a Lhotou
výkupy pozemků pro výstavbu Stantejského ulice
výkupy pozemků pro cyklostezku mezi Přeloučí a Klenovkou
výkupy pozemků ostatní
doplatek za realizaci 1. etapy regenerace sídliště „U Školy“ v roce
2016
shromáždění a analýza podkladů na protipovodňová opatření
pro město Přelouč a jeho místní části

4 008

vypracování podkladů pro žádost o dotaci z programu EFEKT
2018 – snižování energetické náročnosti soustavy veřejného
osvětlení
rozvody optických vláken v rámci metropolitní sítě města
(připojení kamerových bodů)
bezpečnostní audity komunikací
údržba a opravy sportovního areálu pod parkem
výdaje související se žádostmi o dotace a vyhodnocování dotací
organizace výběrového řízení na realizátora opatření pro úspory
energií u městských objektů metodou EPC
rozšíření městského kamerového dohlížecího systému

Klenovka

opravy drobných církevních památek v Přelouči, Štěpánově
a Mělicích
projektová dokumentace pro stavební povolení na výstavbu
splaškové kanalizace
projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby
na výstavbu cyklostezky mezi Přeloučí a Klenovkou
24

47
760
206
76

63

1 086
100
25
287
519
1 630
189
126
17
49
197
30
300
943
2 495
594
111

188
42
191
120
185
210
35
357
314

Lhota a Škudly

projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby
na cyklostezku mezi Přeloučí a Lhotou
přeložka vrchního vedení elektro z důvodu výstavby cyklostezky
mezi Přeloučí a Lhotou
výstavba veřejného osvětlení u komunikace pro 9 rodinných
domů při výjezdu z obce směrem na Mělice
záloha na zhotovení obecní zvoničky

338

Mělice

vodovodní přípojka pro fotbalové hřiště

210

Štěpánov

projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na výstavbu
splaškové kanalizace
oprava fasády budovy požární zbrojnice
oprava střešní krytiny obecního domu
opravy obecního domu a klubovny hasičů

276

Lohenice

Tupesy

21
553
49

104
114
75

Rok 2017 byl u Odboru správy majetku poměrně náročný. Bylo řešeno mnoho akcí, ať po stránce
projekční nebo realizační, s čímž souvisí příprava podkladů, řešení vlastnických vztahů či souhlasů
majitelů pozemků, stavební řízení, výběrová řízení na zhotovitele zakázek a na to navazující smlouvy
o dílo, realizace zakázek včetně technického dozorování, přejímek a získávání kolaudačních souhlasů.
Je zde třeba zmínit i agendu dotací, ať z evropských či domácích zdrojů, která do působnosti odboru
též spadá a tvoří nemalou část jeho práce.
Rok byl zahajován s téměř tzv. čistým stolem, čímž je míněna skutečnost, že nepřecházela z roku 2016
žádná rozpracovaná realizovaná akce mimo rekonstrukci fotbalového hřiště s atletickou dráhou
a tribuny na sportovním stadionu. Rovněž převážná část akcí, které byly v tomto roce prováděny, byla
v něm i dokončena, až na dvě velké akce, spolufinancované z evropských fondů, a to přestupní terminál
veřejné dopravy u vlakového nádraží a přístavba mateřské školy v ulici za Fontánou, které budou
dokončeny v roce 2018. Významnou akcí, jejíž organizačně náročná příprava byla zahájena již v roce
2016 a realizována byla v roce 2017, bylo snížení energetické náročnosti vybraných městských
objektů, převážně školských, metodou EPC. Vzniklé náklady budou následně zhotoviteli hrazeny
z dosažených úspor energií v těchto objektech.
Nejvyšší podíl investovaných prostředků v roce 2017 směřoval do rekonstrukce komunikací. Nejvíce
jich mířilo do regenerace II. etapy sídliště U Školy, kterou bohužel muselo město z důvodu nezískání
státní dotace celou financovat z vlastních prostředků. Vedle již zmíněného přestupního terminálu
veřejné dopravy u vlakového nádraží se rekonstrukční práce dotkly Zborovské, Tomášovy a Tylovy
ulice, parkoviště ve vnitrobloku v ulici Karla Čapka, chodníků ve Sladkovského ulici, v Kladenské ulici
u mateřské školy, v ulici U Rybníčka a na Masarykově náměstí okolo sochy sv. Jana Nepomuckého. Byl
vystavěn nový spojovací chodník mezi Smetanovou ulicí a ulicí Obránců míru.
Jako v uplynulých letech probíhala i v tomto roce obnova veřejného osvětlení svítidly v moderní LED
technologii s dálkovým ovládáním jejich provozu. Bylo rekonstruováno osvětlení ve Zborovské,
Tomášově a Tylově ulici, ve vnitrobloku bytových domů za poštou a ve Vrchlického ulici, nového
osvětlení se dočkal park u Sokolovny, nová výstavba rodinných domů v Lohenicích a hřiště pro rugby
na sportovním stadionu.
V rámci výstavby metropolitní sítě města byl na síť nově napojen kamerový bod na Sokolovském
náměstí, optickým vláknem kamerový bod na náměstí 17. listopadu, optické vlákno bylo dotaženo
až do prostoru Nádražní ulice pro budoucí napojení kamerových bodů na Dukelském náměstí.
Položením chrániček byla provedena příprava pro připojení budov základní školy ve Smetanově ulici,
Základní umělecké školy v ulici K. H. Máchy a Domu dětí a mládeže ve Veverkově ulici.
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Část finančních prostředků byla také investována do oprav a rekonstrukcí budov v majetku města.
V budově základní školy ve Školní ulici čp. 1510 byla rekonstruována sociální zařízení, částečné
rekonstrukce se dočkala sociální zařízení v budově základní školy v Kladenské ulici čp. 494.
V Hasičském domě čp. 54 ve Zborovské ulici byl kompletně rekonstruován systém ústředního vytápění
a část rozvodů zdravotní techniky, osazeny nové požární dveře včetně zárubní a zbývající sekční vrata.
V budovách základní školy na Masarykově náměstí čp. 45 a bývalého městského úřadu čp. 25 byla
rekonstruována část střešního krovu. V Domě dětí a mládeže ve Veverkově ulici čp. 752 byla rovněž
provedena celková rekonstrukce systému ústředního vytápění. Ve sportovní hale v ulici Za Fontánou
čp. 1611 byla renovována palubková podlahy a instalovány zvedací koše pro basketbal.
Značné prostředky byly investovány do projektových dokumentací, a to do rekonstrukcí komunikací,
výstavby cyklostezek a výstavby kanalizací v místních částech. Z významných projektů na rekonstrukci
komunikací lze uvést rekonstrukci chodníku jako bezbariérové trasy mezi vlakovým a autobusovým
nádražím, rekonstrukci Havlíčkovy ulice a ulice Boženy Němcové, u cyklostezek jsou to projekty
cyklostezek Přelouč – Lhota a Přelouč – Klenovka, v rámci výstavby splaškových kanalizací v místních
částech byly řešeny projekty pro Klenovku, Štěpánov a Mělice. Z ostatních projektových dokumentací
lze uvést projekt pro opěrnou zeď v Jaselské ulici, pro regeneraci III. etapy sídliště U školy a pro
zateplení a větrání školních budov ve Smetanově a Školní ulici.
Byla realizována řada výkupů pozemků, důležité byly výkupy pro cyklostezky do Lhoty a Klenovky.
Z hlediska dotací byly řešeny dotace z IROP na přestupní terminál veřejné dopravy a na přístavbu
mateřské školy, z OPŽP dotace na protipovodňová opatření, ze SFDI dotace na výstavbu chodníku
v Kladenské ulici a z Ministerstva vnitra ČR dotace na rozšíření městského kamerového systému. Byly
zpracovány a podány žádosti o dotaci na SFDI na výstavbu bezbariérové trasy mezi vlakovým
a autobusovým nádražím, na výstavbu chodníků ve Lhotě a na výstavbu cyklostezky mezi Přeloučí
a Lhotou.
Z hlediska veřejných zakázek bylo provedeno v roce 2017 dle zákona o zadávání veřejných zakázek
5 zadávacích podlimitních řízení, dle vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
bylo provedeno 15 zadávacích řízení.
Na akcích spolufinancovaných ze státních a evropských dotací bylo proinvestováno v roce 2017
v rámci Odboru správy majetku 7 835 tis. Kč dotačních prostředků. Celková prostavěnost
na investičních akcích a údržbě majetku města za rok 2017 činila částku 67 388 tis. Kč.

BYTOVÁ AGENDA
Ke dni 31. 12. 2017 bylo u městského úřadu zaevidováno:
19 žádostí na velikost bytu
18 žádostí na velikost bytu
9 žádosti na velikost bytu
46 žádostí celkem

1+1
2+1
3+1

Během roku 2017 byli uspokojeni dva žadatelé, jeden z nich do bezbariérového bytu. Oproti roku 2016
došlo k celkovému nárůstu evidovaných žádostí o přidělení bytu o jedenáct žádostí.
Miroslav Manžel, vedoucí odboru
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ODBOR STAVEBNÍ

ČINNOST ODBORU

Odbor stavební vykonává státní správu v oblasti územního plánování a stavebního řádu (podle
stavebního zákona), ochrany a nakládání s vodami (zákon o vodách), silničního hospodářství
a provozu na pozemních komunikacích (zákon o pozemních komunikacích a zákon o provozu
na pozemních komunikacích) jako svoji hlavní činnost. Mezi hlavní činnosti přibyl od 1. ledna výkon
státní správy v památkové péči (podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči).
Personální obsazení odboru je stanoveno organizačním řádem Městského úřadu Přelouč, dle platného
znění je stanoven na 12 pracovníků.
Skutečné obsazení – úseku silničního hospodářství vykonávali dva pracovníci, v prosinci byl úsek
rozšířen o třetího pracovníka, činnost vodního hospodářství je vykonávána dvěma pracovníky, činnost
obecného stavebního úřadu třemi. Územní plánování vykonávali dva pracovníci, v období od dubna
do prosince tři. Nově vykonávaná činnost v ochraně kulturních památek – od ledna 2017 – nenavýšila
personální stav a byla rozdělena mezi stávající pracovníky – vedoucího odboru a referenta vodního
hospodářství. Všichni pracovníci provádějící výkon státní správy mají odpovídající vzdělání a podle
požadavků i vykonali zkoušku odborné způsobilosti – mimo nového pracovníka na úseku silničního
hospodářství.
SPRÁVNÍ ÚZEMÍ

Vymezení správního území se nezměnilo a je shodné s předchozími roky – základní činnost obecného
stavebního úřadu – pro projednávání umístění a povolení staveb – vykonává činnost na území 17 obcí
(30 katastrálních území) – mimo zákonem vyjmenované činnosti v rámci celého ORP, ostatní státní
správa je vykonávána pro 42 obcí (67 katastrálních území) obce s rozšířenou působností (ORP).
Rozloha správního obvodu je 257,26 km2, k 31. 12. 2017 bylo v území přihlášeno 24 314 obyvatel
(podle informace ministerstva vnitra) k trvalému pobytu.
KLADRUBSKÉ POLABÍ

Na konci roku 2015 nabylo účinnosti Opatření obecné povahy č. 1/2015, které vydalo Ministerstvo
kultury. Tímto opatřením byla vyhlášena památková zóna Kladrubské Polabí. Památková zóna
zasahuje na část území Přelouče – místní části Lhota. Dále na území (celá, příp. jen vymezené části)
obcí – Břehy, Hlavečník, Kladruby nad Labem (včetně částí Kolesa a Komárov), Kojice, Labské Chrčice,
Řečany nad Labem (a část Labětín), Selmice, Semín, Sopřeč, Strašov a Trnávka.
Opatřením jsou stanoveny podmínky pro údržbu a obnovu staveb a podmiňuje nové stavby v území.
Veškerá stavební činnost a úprava dřevin podléhá projednání a vydání stanoviska orgánem památkové
péče.
NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Ve správním území – u obcí Kladruby nad Labem, Selmice a Hlavečník – je nařízením vlády
č. 132/2001 Sb. ze dne 28. března 2001 část území (včetně staveb) prohlášeno národní kulturní
památku. Přesný výčet staveb a pozemků je uveden v nařízení.
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ČINNOST PODLE JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ V ROCE 2017
ÚSEK SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD)

Vykonával působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy ve správním obvodu
obce s rozšířenou působností Přelouč, místních komunikací a veřejně přístupných účelových
komunikací v Přelouči a jejích místních částech. Byla prováděna správní činnost vč. řízení
o přestupcích a správních deliktech, žádné zásadní stavby nebyly v našem území v roce 2017
realizovány.
Vykonával agendu orgánu státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích (stanovení
místní a přechodné úpravy) ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Přelouč.
Z hlediska speciálního stavebního úřadu jsou povolovány menší stavby dopravního charakteru
v Přelouči a místně příslušných obcích.
DOPRAVNÍ ÚŘAD

Vede agendu provozovatelů a řidičů taxislužby (vydává oprávnění řidičů TAXI, zapisuje vozidla
do evidence vozidel TAXI, vydává průkazy řidičů taxislužby, zapisuje údaje do registru dopravců).
K 31. 12. 2017 je v správním území evidováno 9 dopravců taxislužby s celkem 20 vozidly (3 nové
registrace). 80 řidičů je držitelem průkazu řidiče vozidel TAXI – v roce 2017 bylo zaevidováno
20 nových řidičů! Třem řidičům byly z moci úřední průkazy odebrány.
V roce 2017 skončila platnost uzavřené smlouvy o dopravním závazku se společností ARRIVA
na zajištění dopravních služeb městské autobusové dopravy. Proto byla vyhlášena nová veřejná soutěž,
jejímž výsledkem bylo uzavření nového desetiletého závazku – podle požadavků zákona. Do soutěže se
přihlásil pouze jeden uchazeč, který splnil podmínky soutěže – ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
K tomu byla řešena další agenda spojená s provozem městské autobusové dopravy – schvalování
jízdních řádů, rozhodování o změnách licence na provozování městské autobusové dopravy, evidování
připomínek ke změnám městské autobusové dopravy, evidování a vyřizování stížností na provoz
městské autobusové dopravy, evidence a kontrola dokladů o vyúčtování provozu městské autobusové
dopravy.
Vydává vyjádření ke změnám licencí příměstských autobusových linek. Ta má přímou návaznost
na příměstskou hromadnou dopravu realizovanou Pardubickým krajem.
RŮZNÉ

Vydává vyjádření k územním plánům, stavbám, vedení agendy dopravní a bezpečnostní komise.
Organizuje dopravu v klidu na vybraných úsecích místních komunikací v Přelouči – vydává a eviduje
parkovací karty.
Dle obecně závazné vyhlášky města Přelouče spravuje místní poplatek za zábor veřejného
prostranství.
Základní statistika - rozhodnutí:
Zvláštní užívání pozemních komunikací

141

Uzavírky

42

Připojení komunikací a sousedních nemovitostí

21

Stavební povolení

14

Ohlášení stavby

1

Existence pozemní komunikace

0

Místní a přechodná úprava provozu na PK

114
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Byť je výčet úkonů shodný s předchozími roky, je vyřizování žádostí časově náročnější, přibývá
administrativních úkonů.
ÚSEK STAVEBNÍHO A ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (OBECNÝ STAVEBNÍ ÚŘAD)

Oddělení vykonávalo v přenesené působnosti činnost obecného stavebního úřadu. Základním
předpisem je často novelizovaný stavební zákon.
Z hlediska činnosti převažují opatření pro obytné budovy (a stavby doplňující) fyzických osob –
územní souhlasy a ohlášení staveb – novostaveb nebo stavební úpravy stávajících budov. Územní
a stavební řízení ukončená rozhodnutím jsou vedena v menším počtu.
V samostatné působnosti se vydává opatření o přidělení čísel popisných pro Přelouč a místní části.
Stavební úřad vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy – výpisů z evidence
katastrálních úřadů, bez snímků z pozemkových map.
Oddělení edituje (zadává) údaje do registru územní identifikace, adres a nemovitostí RUIAN/ISUI
(informační systém územní identifikace) pro nově dokončené budovy.

Základní statistické údaje:
Počet vedených správních řízení pro umístění stavby (umístění stavby, společné

49

umístění a povolení stavby, změny využití území a dělení pozemků)
Vydání územních souhlasů (pro umístění stavby, umístění a povolení stavby

132

a změny využití území, výjimky z obecných předpisů)
Stavební povolení pro nové stavby a řízení změny staveb

26

Vydání souhlasů s ohlášenou stavbou, příp. s její změnou

8

Kolaudační souhlasy a užívání staveb, vč. povolení změn, zkušební provoz,

94

předčasné užívání, apod.
Odstranění staveb, kontrolní prohlídky a řešení nepovolených staveb a jiné

65

úkony spojené s kontrolou staveb – např. pasporty, apod.
Přestupky

2

Vyjádření, stanoviska, ověření dokumentace stavby a jiná opatření

157

Oddělení je vyvlastňovacím úřadem podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického
práva k pozemku nebo ke stavbě ve správním území obce s rozšířenou působností. V roce 2017 nebyla
podána žádná žádost o provedení úkonu.
ÚSEK VODOPRÁVNÍ (VODOPRÁVNÍ ÚŘAD)

Vykonával činnost vodoprávního úřadu v rozsahu stanoveném vodním zákonem a zákonem
o vodovodech a kanalizacích pro správní obvod obce s rozšířenou působností Přelouč – vydával
rozhodnutí o nakládání s vodami, schvaloval manipulační a havarijní plány, prováděl stavební
a kolaudační řízení vodních děl. Dále vodoprávní úřad vedl další úkony spočívající ve vydání různých
opatření, vyjádření a stanovisek ke stavbám, manipulačním a provozním řádům apod.
Pro město Přelouč a pro území obce s rozšířenou působností je pověřen činností v oblasti ochrany
před povodněmi. V roce 2017 nebyla řešena žádná povodeň.
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Základní statistické údaje:
Stavební povolení a ohlášení (celkem):

58

Stavby vodovodů

2

Stavby kanalizací

4

Stavby ČOV, kanalizace, domovní ČOV

14

Studny – vč. nakládání s vodami

31

Malé vodní nádrže

2

Stavby ostatních vodních děl

5

Kolaudace a souhlasy s užíváním

42

Vyjádření a sdělení

52

Nakládání s vodami

35

Další rozhodnutí vodoprávního úřadu

27

(MŘ, KŘ, HP, kategorie TBD, platnost SP, atd.)
Zastavení, postoupení a odložení podání

2

Přestupky a správní delikty (pokuty)

2

Ověřené pasporty

3

ÚSEK ÚZEMNÍHO PLÁNU (ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ)

V roce 2017 oddělní vykonávalo pořizovatelskou činnost územně plánovacích dokumentací pro obce
v našem správním území na základě zmocnění daném § 5 a 6 stavebního zákona a vykonávalo činnost
„úřadu územního plánování“, tak jak to stanovuje stavební zákon.
V průběhu roku 2017 byl ukončen proces projednávání u těchto územních plánů:
• Územní plán Kojice
• Územní plán Labské Chrčice
• Územní plán Přelouč – Změna č.1
• Územní plán Přepychy
• Územní plán Stojice
V roce 2017 probíhalo projednávání rozpracovaných územních plánů (proces nebyl ukončen):
• Územní plán Břehy – Změna č.2
• Územní plán Jankovice
• Územní plán Jedousov
• Územní plán Jeníkovice
• Územní plán Kladruby nad Labem
• Územní plán Mokošín
• Územní plán Tetov
• Územní plán Zdechovice
Zahájení pořizování územních plánů v roce 2017:
• Územní plán Litošice – Změna č.1
• Územní plán Přelouč – Změna č.2
• Územní plán Semín – Změna č.1
• Územní plán Strašov – Změna č.1
• Územní plán Trnávka
• Územní plán Újezd u Přelouče
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V průběhu roku 2017 bylo napsáno 5 zpráv o uplatňování, ke schválení předáno 5, ukončeny zatím 4.
V rámci poskytované pořizovatelské činnosti
a zaregistrována Územní studie Valy – lokalita Z2.

obcím ve správním

obvodu

byla

pořízena

V roce 2017 byla prováděna průběžná aktualizace územně analytických podkladů, jak ukládá stavební
zákon. Pro rok 2018 je třeba řešit situaci s odchodem pracovníka z pozice pořizovatele územně
analytických podkladů a je nutno tuto činnost zajistit.
ÚSEK STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE

V roce 2017 byl převzat výkon státní památkové péče (podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči v platném znění) – po ukončení účinnosti veřejnoprávní smlouvy s Magistrátem města
Pardubic.
Činnosti v roce 2017 byla zaměřena hlavně na nemovité kulturní památky, provádění dohledu
nad jejich obnovou přítomností na kontrolních dnech staveb, dohledovou činností při jednání s jejich
vlastníky.
Činnost státní památkové péče byla prováděna stávajícími dvěma pracovníky odboru (jako doplňující
činnost – vedoucí odboru a pracovník vodoprávního úřadu), kdy oba splňují požadované kvalifikační
předpoklady – vzděláním s kombinací zkoušek zvláštní způsobilosti.
Kromě dozorové činnosti nad památkami spočívá výkon v administrativě – vydávání závazných
stanovisek k obnově památek – v různých úsecích přípravy a realizace.
Další činností je vydávání závazných stanovisek pro stavební a krajinářské záměry v krajinné
památkové zóně Kladrubské Polabí.
Na úseku památkové péče spolupracuje odbor aktivně s Národním památkovým ústavem
v Pardubicích.
Lubomír Novotný, vedoucí odboru a kol.

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

OBČANSKO SPRÁVNÍ AGENDY
MATRIKA

Uzavřeno 40 sňatků
Vystaveno 97 úmrtních listů
Vystaveny 2 rodné listy
Vystaveno 28 druhopisů matričních dokladů
Provedeno 1 vyšší ověření pro cizinu
Sepsáno 13 podkladů pro vydání matričních dokladů Zvláštní matrikou Brno
Vydáno 5 vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
Sepsány 3 podklady pro osvědčení o státním občanství ČR
Vydáno 125 potvrzení o změně údajů zapisovaných do OP
Do matričních knih zapsáno 71 rozvodů a dodatečných záznamů
Do sbírek listin založeno 45 záznamů o rozvodech a jiných matričních změnách
Vedeno 8 správních řízení
Sepsáno 80 určení otcovství
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Vydáno 10 veřejných listin o identifikaci fyzické a právnické osoby
Provedeny 3 kontroly na matričních úřadech
Provedeno 1264 vidimací a legalizací
Organizováno 10 x vítání s novými občánky města
Vybráno na správních poplatcích 78 320 Kč

Evidence obyvatel
Počet obyvatel k 31. 12. 2017 (občané ČR)

8 749

Přistěhováno osob

297

Přestěhováno osob

195

Odstěhováno osob

202

Úmrtí osob

107

Narozeno dětí

91

zpracováno čísel jednacích

107

vyhotoveno sestav změn

82

oznámení vlastníkům nemovitostí

116

správní řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
vybráno na správních poplatcích (Kč)

21
24 850

Občanské průkazy
počet podaných žádostí o OP

3 719

vydáno OP se strojově čitelnou zónou

3 636

vydáno OP bez strojově čitelné zóny

83

vyřízeno odcizení

80

vyřízeno ztrát

188

skartováno OP

3 424

vydáno potvrzení o OP

589

vyřízeno poškození nebo zničení OP

9

uděleno pokut celkem (Kč)

19 200

vybráno na správních poplatcích (Kč)

38 600

Cestovní doklady
počet vyřízených žádostí o CP celkem

1 808

počet CP typu blesk - děti do 15 let

20

počet CP typu blesk – dospělí

15

vyřízeno odcizení a ztrát CP

58

vybráno na blokových pokutách (Kč)

1 800

vybráno na správních poplatcích (Kč)

789 800
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KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

PLNĚNÍ ÚKOLŮ HOPKS (HOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ PRO KRIZOVÉ STAVY)

Plnění úkolů HOPKS (Hospodářská opatření pro krizové stavy)
Na základě dokumentu (Č.j.: KrÚ 497/2017) vydaného Krajským úřadem Pardubického kraje
„Zaměření činnosti obcí s rozšířenou působností Pardubického kraje v oblasti hospodářských opatření
pro krizové stavy v roce 2017“ byly stanoveny úkoly se zaměřením především na:
• aktualizaci plánu nezbytných dodávek (PND ORP),
• spolupráci s příslušným územním odborem HZS Pardubického kraje, při výběru a aktualizaci
údajů o dodavatelích nezbytných dodávek,
• aktualizaci dokumentace způsobu plnění regulačních opatření v podmínkách ORP,
• prohloubení znalosti Metodiky pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace a získání
praktických návyků využívání informačního systému pro koordinaci a podporu procesů
při řešení požadavků na věcné zdroje za krizových situací (IS KRIZKOM),
• profesní vzdělávání pracovníků úřadu ORP, kteří mají problematiku hospodářských opatření
pro krizové stavy ve své pracovní náplni.
Úkoly při zajišťování obrany státu
• provedena aktualizace podkladů pro výpis dílčího plánu obrany u ORP Přelouč.
Praktické využití GPS GARMIN v krizovém řízení
• seminář pro tajemníky BR ORP ke zdokonalení obsluhy přístrojů satelitní navigace „Přístroje
GPS GARMIN - jejich praktické využití v krizovém řízení
Vyhodnocení tematického štábního cvičení „ŠTÁB 2016“
• podrobné vyhodnocení cvičení „ŠTÁB 2016“, které se uskutečnilo ve dnech 22. až 24. listopadu
2016, sjednocení názorů na úpravy metodik a doporučených postupů, souvisejících s činností
krizových štábů a nezbytného toku informací
Instruktážně metodické zaměstnání (dále jen „IMZ“) v oblasti hospodářských opatření pro krizové
stavy na téma:
• „Regulační opatření v dopravě při povodních, způsoby dopravního značení ve vazbě na území
postižené povodní a použití konstrukcí mostních provizorií.“
IMZ se uskutečnilo ve Výcvikovém středisku Ministerstva dopravy ČR v Kojetíně ve dnech 11. a 12.
dubna 2017.
Mezinárodní konference Krizového řízení a řešení krizových situací 2017, která se uskutečnila
v termínu 14. - 15. 9. 2017 na Fakultě logistiky a krizového řízení UTB v Uherském Hradišti, Cílem
konference bylo vytvořit prostor pro výměnu nejnovějších teoretických i praktických poznatků
a zkušeností v oblasti krizového řízení.

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Počet členů 15
Asistence při veřejných akcích
• pálení čarodějnic
• ohňostroj

2
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Počet výjezdů
• požár
• technická pomoc
• taktické cvičení
• prověřovací cvičení

27
16
9
1
1
Luděk Novák, vedoucí odboru

ODBOR DOPRAVY

NA ÚSEKU REGISTRU ŘIDIČŮ BYLO ZA ROK 2017 PROVEDENO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

v registru řidičů vedeno 20 063 evidenčních karet (spisů) řidičů a 737 neřidičů
přijato 2 489 žádostí o vydání řidičského průkazu České republiky
vydáno 2 566 řidičských průkazů České republiky a 135 náhradních potvrzení
vydáno 97 Mezinárodních řidičských průkazů
vydáno 0 náhradních potvrzení průkazu profesní způsobilosti řidiče
uznáno 40 nových profesních způsobilostí řidiče
vydáno 94 paměťových karet řidičů a 8 paměťových karet podniku
provedeno 373 výpisů z evidenčních karet řidičů a 79 výpisů z bodového hodnocení
skartováno 2 313 veřejných listin a 159 spisů řidičů z důvodu úmrtí
zavedeno 224 nových evidenčních karet (spisů) řidičů
vydáno 327 rozhodnutí o udělení 883 skupin řidičského oprávnění
přijato 271 a odesláno 234 evidenčních karet (spisů) řidičů
zavedeno 1 134 rozhodnutí a 2 444 přestupků v silniční dopravě
odňato 123, vráceno 75 a pozastaveno 0 řidičské oprávnění
vedeno 79 správních řízení ve věci podmínění, zrušení podmínění a omezení řidičského
oprávnění
uděleno 2 163 bodů za dopravní přestupky vydáno 20 oznámení o dosažení 12 bodů
provedeno 11 odpočtů 3 bodů na základě potvrzení o ukončení školení bezpečné jízdy
zapsáno 133 dopravně psychologických vyšetření
vyřízeno 3 002 dokumentů ve spisovém uzlu „Ginis“
provedeno 30 609 transakcí v programu registru řidičů „Eliška“
vybráno na poplatcích 204 150 Kč

NA ÚSEKU ZKUŠEBNÍCH KOMISAŘŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL BYLO ZA ROK 2017 PROVEDENO:

•
•
•
•
•
•

712 zkoušek z odborné způsobilosti pro získání ŘO
444 opakovaných dílčích zkoušek z odborné způsobilosti pro získání ŘO
45 přezkoušení z odborné způsobilosti
48 zkoušek profesní způsobilosti řidiče
591 000,- Kč vybráno na správních poplatcích za vykonání závěrečných zkoušek
k 31. 12. 2017 bylo u Městského úřadu v Přelouči registrováno 10 autoškol
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Na úseku registru vozidel byly provedeny v roce 2017 následující úkony:
operací v centrálním registru vozidel
vozidel poprvé zaregistrováno
změn provozovatelů vozidel
vozidel trvale vyřazeno (zánik vozidla)
vozidel vyřazeno z provozu
ukončeno dočasné vyřazení vozidel
vozidel odhlášeno do cizí země
vozidel evidováno celkem v roce 2017 v centrálním registru za ORP Přelouč
vozidel ve statutu zániku
vozidel ve statutu vyřazeno z provozu

9 350
886
1 708
475
343
195
37
36133
12 265
845

K 31. 12. 2017 byly evidovány u Městského úřadu v Přelouči 3 stanice měření emisí
Za rok 2017 bylo celkem vybráno na správních poplatcích 2 906 250 Kč
Za poplatky na sběr a využití autovraků bylo vybráno celkem 512 000 Kč

NA ÚSEKU DOPRAVNÍCH PŘESTUPKŮ, SPRÁVNÍCH DELIKTŮ A VEDENÍ SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍ PRO ROK
2017:

Za rok 2017 na tomto úseku bylo zaevidováno celkem 186 oznámení.
Z roku 2016 přešlo 15 nevyřízených věcí.
V roce 2017 bylo vyřízeno 183 věcí (postoupeno, odloženo, zastaveno, blokově, ukončeno v příkazním
řízení, ukončeno ve správním řízení). Na rok 2018 přechází k dořešení 18 věcí.
Byla podána 4 odvolání do rozhodnutí správního orgánu MěÚ Přelouč. Z tohoto počtu bylo odvolacím
orgánem 2x rozhodnutí MěÚ Přelouč potvrzeno, 1 x vráceno k novému projednání.
Za projednané přestupky, správní delikty, náklady správního řízení bylo vyměřeno celkem
1 156 700 Kč (blokově, pokuty, náklady řízení).
Celkem byl ve správním řízení uložen 31 osobám trest zákazu řízení motorových vozidel.
Za rok 2017 bylo ve správním řízení řešeno 81 oznámení:
• vyřízeno 34 žádostí o upuštění zbytku trestu zákazu řízení motorových vozidel,
• bylo rozhodnuto o zadržení řidičského průkazu u 45 osob (zejména za řízení motorového
vozidla po předchozím požití alkoholických nápojů, návykových látek),
• bylo vedeno námitkové řízení ve věci dosažení 12 bodů, po odvolání nadřízeným orgánem
potvrzeno,
• 1 zadržený řidičský průkaz vrácen po zastavení řízení na základě znaleckého posudku.

JUDr. Miroslav Šimák, vedoucí odboru
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ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ

AGENDA ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKÁNÍ

Dne 30. 9. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 289/2017 Sb., kterým se mění živnostenský zákon. Touto
novelou došlo například ke zpřesnění a zároveň zmírnění některých překážek provozování živnosti,
byla doplněna možnost oznámit si adresu pro doručování všemi živnostenskými úřady, a dále nová
právní úprava umožňuje živnostenským úřadům na žádost vydávat z veřejné části živnostenského
rejstříku hromadné sestavy s údaji jednotlivých podnikatelů v listinné nebo elektronické podobě.
Novelou zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, došlo od 1. 8. 2017 ke změně koncesované živnosti
upravující nakládání s výbušninami a provádění trhacích prací, kdy se předmět podnikání rozšiřuje
o činnosti upravující nakládání s municí. V souvislosti s touto změnou se na Odbor živnostenský
Městského úřadu Přelouč obrátilo se žádostí o koncesi nebo změnu koncese šest obchodních
společností, které v této oblasti podnikají, přestože mají sídlo v obvodu jiného živnostenského úřadu.
K podstatným změnám, zejména v oblasti živnostenské kontroly, došlo od 1. 7. 2017, kdy nabyl
účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Nová právní úprava
sjednocuje podmínky odpovědnosti za přestupky nepodnikajících fyzických osob, právnických osob
a podnikajících fyzických osob a zavádí jednotný pojem přestupek, který zahrnuje dosavadní jiné
správní delikty a přestupky.
K 31. 12. 2017 bylo odborem živnostenským evidováno 4 953 podnikatelů s platným živnostenským
oprávněním, z toho 4 465 fyzických osob, 97 zahraničních fyzických osob, 391 právnických osob
a 7 868 živnostenských oprávnění, z toho 5 776 aktivních oprávnění. V roce 2017 bylo zapsáno 138
nových podnikatelů. V systému rejstříku živnostenského podnikání bylo vydáno 3 883 dokumentů,
z toho mimo jiné 582 výpisů z živnostenského rejstříku jako průkaz živnostenského oprávnění, 31
výpisů a potvrzení ze živnostenského rejstříku na žádost, 390 vyrozumění o přerušení a o pokračování
v provozování živnosti a 410 vyrozumění o zápisu změn týkajících se provozoven a ostatních změn,
186 rozhodnutí a 10 usnesení ve správním řízení a 2 rozhodnutí v řízení o přestupku. Na správních
poplatcích bylo vybráno 253 720 Kč.
Odbor živnostenský v tomto roce obdržel 21 trestních příkazů a rozsudků, avšak v žádném případě
nebyl shledán důvod ke zrušení živnostenského oprávnění podnikatele pro ztrátu bezúhonnosti.
Celkem bylo v roce 2017 vedeno 186 správních řízení, z toho 92 o udělení nebo změně koncese, 65
o zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele, 2 o pozastavení provozování živnosti,
4 o uložení pokuty podle kontrolního řádu, 3 o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou
živnost, 14 o sankčním zrušení živnostenského oprávnění, 5 řízení pro nesplnění podmínek pro vznik
živnostenského oprávnění a 1 řízení o odvolání. Dále byla vedena 2 řízení o přestupku podle
živnostenského zákona a kontrolního řádu. Ve 21 případech bylo řízení vyvoláno porušením právní
povinnosti, proto byla v těchto řízeních účastníkům uložena povinnost nahradit náklady řízení
paušální částkou ve výši 1 000 Kč.
V průběhu roku 2017 bylo podle živnostenského zákona provedeno celkem 35 místních zjištění
a 67 kontrol podnikatelské činnosti, a to u 23 právnických osob a 68 fyzických osob, z toho 2 kontroly
se týkaly podnikání cizinců a 2 kontroly nepodnikajících fyzických osob. Při kontrolách provozoven
s maloobchodem a hostinskou činností bylo i nadále sledováno dodržování povinností při značení lihu
a nakládání s lihem a dodržování povinností při značení tabákových výrobků, dodržování zákona
o ochraně spotřebitele a byl sledován prodej pyrotechnických výrobků. Dále byla kontrolní činnost
zaměřena na dodržování povinností při podnikání v oblasti vyhrazených technických zařízení. U dvou
subjektů byla provedena kontrola stánkového prodeje.
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Usnesením nadřízeného správního orgánu byl odbor živnostenský pověřen k projednání a rozhodnutí
ve věci kontroly subjektu ve správním obvodu jiného obecního živnostenského úřadu.
Během roku 2017 bylo na odbor živnostenský podáno celkem 17 stížností a podnětů ke kontrole
podnikatelů i nepodnikatelů. V rámci živnostenské kontroly byly prošetřeny i všechny podané
anonymní podněty.
Kontrolami bylo zjištěno 19 porušení povinností stanovených živnostenským zákonem. Nejčastěji
zjištěná porušení se týkala neoznámení zahájení a ukončení činnosti v provozovně v zákonem
stanovené lhůtě. Ve dvou případech bylo prokázáno neoprávněné podnikání. Za zjištěná porušení byla
uložena pokuta nebo bylo zjištění z kontroly postoupeno k projednání místně příslušnému
živnostenskému úřadu. V roce 2017 bylo v rámci kontrolní činnosti a na úseku registrace uloženo
10 blokových pokut a 13 pokut příkazem na místě, celkem ve výši 5 300 Kč, 1 pokuta v přestupkovém
řízení ve výši 1 000 Kč a 5 pokut za porušení povinností stanovených kontrolním řádem v celkové výši
7 000 Kč.
AGENDA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKATELŮ

K 31. 12. 2017 bylo evidováno celkem 158 zemědělských podnikatelů: z toho 127 fyzických osob a 31
právnických osob. Na správních poplatcích bylo u této agendy za rok 2017 vybráno 12 100 Kč, a to
za zápis nových zemědělských podnikatelů a změn údajů do evidence. Dále byla v roce 2017 vystavena
2 usnesení o vyřazení zemědělských podnikatelů z evidence.
Odbor živnostenský Městského úřadu Přelouč je provozovatelem informačního systému evidence
zemědělského podnikatele. Na žádost je možné vydat z evidence zemědělského podnikatele výpis nebo
potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.
Kontrola evidence zemědělského podnikatele, kterou je dle zákona o zemědělství oprávněn provádět
odbor živnostenský, je prováděna v souvislosti s kontrolami podnikatelů dle zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání.
KONTROLY NADŘÍZENÉHO ORGÁNU:

V roce 2017 byla provedena Krajským úřadem Pardubického kraje, odbor organizační a právní
a krajský živnostenský úřad, kontrola v přenesené působnosti na úseku agendy živnostenského
podnikání a na úseku agendy zemědělského podnikatele.
AGENDA VÝHERNÍCH HRACÍCH PŘÍSTROJŮ

Výherní hrací přístroje v roce 2017 provozovaly na území města Přelouče 3 obchodní společnosti
v 5 provozovnách, a to v hernách a pohostinských zařízeních. Provoz všech výherních hracích přístrojů
byl ukončen k 31. 12. 2017, kdy vypršela platnost vydaných povolení a nadále nebudou
do pohostinských zařízení výherní hrací přístroje povolovány.
Celkem bylo vydáno 9 rozhodnutí, z toho 6 rozhodnutí o povolení provozu 17 kusů výherních hracích
přístrojů a 1 jackpotu, jedno rozhodnutí o zamítnutí žádosti a 2 rozhodnutí o zrušení povolení
na žádost provozovatele o ukončení dalšího provozování 4 ks výherních hracích přístrojů a jackpotu.
Za přijetí žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů na rok 2017 bylo vybráno
na správních poplatcích 25 000 Kč a na odvodu z loterií a jiných podobných her činil v tomto roce
příjem města Přelouče 13 279 118,90 Kč.
KONTROLY NADŘÍZENÉHO ORGÁNU:

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor finanční, provedl v tomto roce kontrolu výkonu přenesené
působnosti se zaměřením na oblast povolování provozu výherních hracích přístrojů a tombol.
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CZECH POINT

V roce 2017 bylo Odborem živnostenským Městského úřadu Přelouč provedeno celkem 11 úkonů
na žádost, z nichž některé byly osvobozeny od správního poplatku, a to vydání výpisů a žádost o vydání
přístupových údajů do datové schránky. Za služby Czech POINT bylo vybráno celkem 1 200 Kč.
Pro výkon státní správy bylo vyhotoveno 21 výpisů z rejstříku trestů a 1 konverze dokumentu.
VIDIMACE A LEGALIZACE

K 31. 12. 2017 bylo celkem provedeno 10 ověření (vidimace a legalizace) dle zákona č. 21/2006 Sb.
Na správních poplatcích bylo vybráno celkem 390 Kč.
Jitka Lorencová, vedoucí odboru

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V roce 2017 došlo na odboru životního prostředí k navýšení počtu pracovníků.

ÚSEK PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI V OBLASTI STÁTNÍ SPRÁVY LESŮ, MYSLIVOSTI
A RYBÁŘSTVÍ

LESY – V SOUVISLOSTI SE ZÁKONEM Č. 289/1995 SB., O LESÍCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH
ZÁKONŮ (LESNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, BYLO VYDÁNO:

Stanovení v pochybnostech, zda se jedná o pozemek určený k plnění funkcí lesa (PUPFL) podle § 3
odst. 3 lesního zákona:
• 2 rozhodnutí
Dělení lesních pozemků, kdy výměra dílu klesne pod 1 ha podle § 12 odst. 3 lesního zákona:
• 3 rozhodnutí
Odnětí a omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) podle § 13 odst. 1 a § 15 až 18
lesního zákona:
• 1 usnesení o zastavení řízení
Závazná stanoviska k zásahu do PUPFL či 50m ochranného pásma lesa podle § 14 odst. 2 lesního
zákona:
• 44 závazných stanovisek
Náhrada nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřeviny podle § 24 odst. 2 lesního zákona:
• 1 podání požadavku na náhradu nákladů po provedení kontroly zalesnění MZD
Lesní hospodářské plány a osnovy podle § 24 a 25 lesního zákona:
• 1 sdělení
Změna lesních hospodářských osnov podle § 27 odst. 7 lesního zákona
• 1 povolení
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Výjimka ze stanovených lhůt k zalesnění holin a zajištění lesních porostů podle § 31 odst. 6 lesního
zákona:
• 4 povolení
Těžba převyšující 3m³ na ha a rok podle § 33 odst. 3 lesního zákona:
• 1 stanovisko
Výjimka ze zákazu těžby mýtní úmyslné v porostech mladších 80 let podle § 33 odst. 4 lesního zákona:
• 1 rozhodnutí
Změna odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 5 lesního zákona
• 2 sdělení
Náhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 až 8 lesního zákona:
• 4 podání požadavku na náhradu nákladů činnosti odborných lesních hospodářů
Lesní hospodářská evidence podle § 40 lesního zákona:
• 3 sdělení (předání lesní hospodářské evidence příslušnému orgánu k dalšímu zpracování)
Jiné správní delikty či přestupky podle § 54 a 55 lesního zákona:
• 2 rozhodnutí
• 1 příkaz
• 1 odložení věcí
• 1 usnesení o odložení věci
Jiné správní delikty podle § 54 a 55 s uložením opatření podle § 51 odst. 1 lesního zákona:
• 1 rozhodnutí
Ostatní činnost orgánu státní správy lesů:
• 2 sdělení (Zelená zpráva, statistika CENIA)
MYSLIVOST – V SOUVISLOSTI SE ZÁKONEM Č. 449/2001 SB., O MYSLIVOSTI, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON O MYSLIVOSTI), BYLO VYDÁNO:

Chovatelská přehlídka podle § 6 zákona o myslivosti:
• 1 rozhodnutí
Ustanovení myslivecké stráže podle § 12 zákona o myslivosti:
• 5 ustanovení mysliveckou stráží (vydání průkazu a odznaku myslivecké stráže)
Vymezení části honitby bažantnicí podle § 18 odst. 5 zákona o myslivosti:
• 1 rozhodnutí
Změna Rejstříku honebních společenstev podle § 28 zákona o myslivosti:
• 3 zápisy o provedení změny
Ustanovení mysliveckého hospodáře podle § 35 zákona o myslivosti:
• 2 ustanovení mysliveckým hospodářem (vydání průkazu)
Myslivecké plánování podle § 36 zákona o myslivosti:
• 1 sdělení
Vyjádření k lovu zvěře spárkaté podle § 36 odst. 5 zákona o myslivosti, která nemá stanoveny
minimální a normované stavy:
• 6 vyjádření
Myslivecká evidence podle § 38 zákona o myslivosti:
• 1 zpracování myslivecké statistiky za myslivecký rok 2016
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Snížení stavů zvěře podle § 39 zákona o myslivosti:
• 8 rozhodnutí
• 1 usnesení o postoupení věci
• 1 usnesení o zastavení řízení
Lovecké lístky podle § 47 zákona o myslivosti:
• 5 loveckých lístků pro české občany
Výdej plomb a lístků o původu zvěře podle § 49 zákona o myslivosti:
• 22 předávacích protokolů
Přestupky podle § 63 a 64 zákona o myslivosti:
• 2 usnesení o odložení věci
• 1 sdělení (navrácení odebraného loveckého lístku)
Ostatní činnost orgánu státní správy myslivosti:
• 4 sdělení (sdělení Policii ČR o termínech konání společných lovů, poskytnutí podkladů,
informace k africkému moru prasat)
Ve vztahu k rozhodnutí vydanému podle ustanovení § 6 zákona o myslivosti byla ve dnech
od 5. 4. 2017 do 9. 4. 2017 uspořádána ve spolupráci s Magistrátem města Pardubice, Městským
úřadem Holice a Českomoravskou mysliveckou jednotou, z.s. - okresním mysliveckým spolkem
Pardubice chovatelská přehlídka trofejí, jež proběhla v budově „Radnice Sezemice“.

RYBÁŘSTVÍ – V SOUVISLOSTI SE ZÁKONEM Č. 99/2004 SB., O RYBNÍKÁŘSTVÍ, VÝKONU RYBÁŘSKÉHO
PRÁVA, RYBÁŘSKÉ STRÁŽI, OCHRANĚ MOŘSKÝCH RYBOLOVNÝCH ZDROJŮ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH
ZÁKONŮ (ZÁKON O RYBÁŘSTVÍ), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, BYLO VYDÁNO:

Přestupky podle § 30 a 31 zákona o rybářství:
• 1 usnesení o odložení věci
Rybářské lístky:
• 187 rybářských lístků

V rámci vykázané činnosti za rok 2017 nejsou uváděny počty záznamů, protokolů o kontrole
s navazujícím správním řízením, dílčích procesních dokumentů, tj. oznámení o zahájení řízení,
protokolů, usnesení o lhůtách apod., tak jako běžná e-mailová sdělení. Vykázaná činnost je vázána
k obsahu spisů a dokumentů uzavřených v roce 2017.

OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU (ZPF), STÁTNÍ SPRÁVA ZEMĚDĚLSTVÍ, VETERINÁRNÍ
PÉČE

Zákon na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb.:
• Řešeno 5 podnětů k projednání přestupků, z toho bylo v příkazním řízení uloženo 5 pokut.
Ochrana ZPF zákon č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
•
•
•
•

1 souhlas ke změně kultury dle § 2 zákona,
92 souhlasů k odnětí půdy ze ZPF,
2 souhlas s trasou dle § 7 odst. 4,
4 rozhodnutí v pochybnostech.
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Bylo provedeno 6 kontrol na zemědělských pozemcích:
• vydána 1 výzva k odstranění nepovoleného záboru zemědělského pozemku,
• bylo vydáno 5 výzev k posekání zaplevelených pozemků.

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

Zásah do významného krajinného prvku (§ 4 odst.2 zk. č.114/1992 Sb.)
• 13 závazných stanovisek.
Geograficky nepůvodní druhy rostlin a živočichů (§ 5 odst. 4 zk. č.114/1992 Sb.):
• 1 rozhodnutí.
Pokuty (§ 88 a § 87 zák. č.114/1992 Sb.):
• 1 rozhodnutí.
Kácení zeleně rostoucí mimo les:
• Vydáno 37 rozhodnutí dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění (dále zákon); přijato 26 oznámení o kácení dle § 8 odst. 2 a 4 zákona.
V roce 2017 vydal odbor životního prostředí povolení ke kácení 100 ks dřevin, z toho 60 ks stromů
bylo povoleno pro město Přelouč (z toho 20 ks z důvodu realizovaných staveb a rekonstrukcí; ostatní
z důvodu špatného zdravotního stavu nebo nevhodného umístění). Za provedené kácení byla
žadatelům uložena náhradní výsadba v počtu 45 ks dřevin.
Město Přelouč, prostřednictvím odboru životního prostředí, zajistilo v roce 2017 výsadbu zeleně
na veřejném prostranství našeho města a jeho místních částí. Konkrétně se jednalo o výsadbu 8 kusů
vzrostlých stromů ve Lhotě a v Přelouči, dále 7 ks vzrostlých stromů jako náhradu za vandalem
poškozené dřeviny podél komunikace od Václavského náměstí směrem k nádraží. Dále 216 kusů
dřevin do živého plotu (z toho 41 ks opětovně z důvodu odcizení) v místní části Klenovka a dalších
14 keřů v Přelouči. Ve spolupráci s mateřskou školkou, knihovnou a odbornou firmou byl na Den Země
vysazen 1 ks Ginko biloba v travnaté ploše v ulici Kladenské (v blízkosti školky).
V roce 2017 odbor životního prostředí z důvodu udržet a podpořit dobrý zdravotní stav stromů a jejich
plnou funkčnost během celého života pokračoval v zajišťování ořezu dřevin a ošetření dřevin
prostřednictvím odborné firmy, a to v místní části Lohenice a v Přelouči. Rovněž byly instalovány dvě
bezpečnostní vazby na stromech v parku pod Záložnou. Zajištěno bylo ošetření památného stromu
na „Slavíkových ostrovech“ z důvodu jeho rozlomení.

OCHRANA OVZDUŠÍ

V kompetenci obecního úřadu obce s rozšířenou působností z hlediska ochrany ovzduší jsou
stacionární zdroje neuvedené v příloze číslo 2. k zákonu o ovzduší č. 201/2012 Sb.
Závazné stanovisko (§ 11 odst. 3 zk. č. 201/2012 Sb.)
• 65 závazných stanovisek
Pokuty podle § 23 odst. 1 písm. a) zk. č. 201/2012 Sb.
• 2 příkazy
Upozornění s výzvou o regulaci tmavosti kouře a zápachu podle § 17 odst. 2 zk. č. 201/2012 Sb.
• 3 upozornění
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, bylo:
• vydáno 255 vyjádření v rámci společných vyjádření odboru
• elektronicky zpracováno 237 ročních hlášení o produkci a nakládání s odpady původců
odpadů za rok 2016 a zasláno na MŽP a Krajský úřad Pardubického kraje
• řešeno 5 černých skládek
• řešeny 3 přestupky dle § 69 odst. 2 zákona o odpadech – odložení odpadu mimo místo k tomu
určené; 2 přestupky postoupeny na příslušné obecní úřady; u jednoho přestupku udělena
pokuta v souladu s § 69 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech
• provedeno 12 kontrolních akcí zaměřených na monitorování svozu tříděného odpadu
• provedeno 5 kontrol dle zákona č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád); v jednom případě
z důvodu kompetencí postoupeno na inspekci životního prostředí.
V rámci samostatné působnosti byly odborem životního prostředí zveřejňovány informace a příspěvky
k problematice odpadového hospodářství prostřednictvím „Přeloučského Roštu“, internetových
stránek města a hlášení městského rozhlasu. Dvakrát ročně je zajišťován mobilní svoz nebezpečného
odpadu a místa zpětného odběru použitého elektrozařízení v místních částech a dále svoz větví.
Celoročně město finančně zajišťuje provoz sběrného dvora spolu s místem zpětného odběru použitého
elektrozařízení v ulici Pardubické. V období od dubna do listopadu probíhal svoz biologicky
rozložitelného odpadu pomocí plastových nádob. Do systému je zapojeno celkem 1 697 ks nádob
na bioodpad umístěných u rodinných domů, bylo sebráno 613 t biologicky rozložitelného odpadu.
V loňském roce v období mezi 14. a 47. týdnem probíhal svoz bioodpadu rostlinného původu
ze zahrádkářských kolonií a chatové oblasti „Březiňák“. Sběr bioodpadu byl uskutečňován
prostřednictvím velkoobjemového kontejneru přistavovaného po týdnu na určená stanoviště. Do
tohoto kontejneru zahrádkáři a chataři odevzdali 33 t bioodpadu. V roce 2017 byl ve spolupráci
se svozovou společností zaveden svoz plastu a nápojových kartonů od rodinných domů s frekvencí
svozu 1x za měsíc pomocí žlutých popelnic; zapůjčeno bylo 853 ks žlutých popelnic.
Proti roku 2016 bylo v roce 2017 občany odevzdáno o cca 30 t více plastu, což představuje nárůst
o 21,5 %, a o cca 1 t více nápojových kartonů, což představuje nárůst o 60%.
Ve sběrném dvoře SOP a.s. v ulici Pardubické a mobilními svozy bylo občany města odevzdáno 5 t
nebezpečných odpadů, 342 t velkoobjemového odpadu, 24 t biologicky rozložitelného odpadu, 0,25 t
jedlého oleje a tuku, dále 75,3 t stavební suti a 14,5 t pneumatik. Probíhal svoz použitého textilu
prostřednictvím jedenácti bílých kontejnerů. Sebráno a k dalšímu využití tak bylo předáno 38,4 t
použitého textilu.
Rovněž probíhal svoz drobného použitého elektrozařízení prostřednictvím červených stacionárních
kontejnerů. V polovině roku přibylo ke třem stávajícím kontejnerům deset nových. Byla zřízena dvě
nová stanoviště na tříděný odpad v ulici Jižní a Račanské. Dále byly doplněny nádoby nebo zvýšena
frekvence svozu nádob tříděného odpadu na některých stávajících stanovištích. V rámci tříděného
sběru dalších využitelných složek komunálního odpadu bylo občany pomocí nádobového systému,
prostřednictvím sběrných surovin a žáky v základních školách sebráno 271,9 t papíru, 93,6 t skla,
179,8 t plastů, 2,6 t kompozitních obalů a 139,2 t železa. V rámci zpětného odběru bylo občany
předáno 685 ks použitých velkých elektrozařízení a 468 televizorů. Na skládku bylo odvezeno 1772,2 t
směsného komunálního odpadu. Od kolektivních systémů v rámci tříděného odpadu a zpětného
odběru použitých elektrozařízení byla městu vyplacena odměna ve výši 1 504 156 Kč.
V roce 2017 odbor životního prostředí celkem vydal 255 společných vyjádření k zamýšleným akcím.

Mgr. Jan Feranec, vedoucí odboru
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ODDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY
Oddělení hospodářské správy (dále jen OHS) vykonává a zajištuje činnosti v oblastech drobné údržby
majetku a jeho vybavení, správu technického zařízení a energetiku, vozový park a úklid vybraných
objektů. Při zabezpečování některých úkolů spolupracujeme i s ostatními odbory, především
s odborem správy majetku.
Personální obsazení oddělení je devět zaměstnanců (uklízečky, řidič – údržbář, referent, správce,
vedoucí).
Jednou z důležitých činností OHS je administrativní správa odběrných míst města a nákup energií
pro Město Přelouč a jeho příspěvkové organizace na komoditní burze. V roce 2017 jsme nakupovali
plyn a elektřinu pro rok 2018 na Českomoravské komoditní burze Kladno. Obě komodity se podařilo
nakoupit za ceny, plyn za 450 Kč/MWh bez DPH v obchodní složce a silovou elektřinu za průměrnou
cenu 730 Kč/MWh bez DPH. Na konci roku 2017 OHS spravovalo a evidovalo 54 odběrných míst
elektřiny a 13 odběrných míst plynu přihlášených na Město Přelouč.
V září 2017 byl zakoupen pro Město Přelouč nový automobil Škoda Fabia. Původní vůz byl provozem
opotřebený a dlouhodobě poruchový.
V prosinci 2017 bylo dokončeno a předáno provedení projektu EPC ve vybraných objektech Města
Přelouč. Jedná se o energetickou službu se zaručenou úsporou. Realizaci na základě výběrového řízení,
provedla firma Amper Savings a.s. OHS tuto zakázku koordinovalo.
Vladislav Kráčalík, vedoucí oddělení

ODDĚLENÍ INFORMATIKY

V průběhu roku probíhala modernizace kamerového systému městské policie. Využitím financování
z dotačního titulu byly dvě křižovatky osazeny pevnými kamerami pro možnost dohledání SPZ
automobilů pro polici ČR.
Modernizace se též nevyhnula kancelářské technice. Byla započata příprava informačních systémů
na implementace nařízení EU – GDPR (ochrana osobních údajů) a EIDAS (o elektronické identifikaci
a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce).
V rámci elektronizace veřejné správy bylo provedeno testování předávání elektronických dokumentů
do Národního digitálního archivu.

Bc. Jiří Malý, vedoucí oddělení
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ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ

Přehled výběrových řízení na obsazení pracovních míst v roce 2017
Odbor správy majetku

1

Odbor kanceláře tajemníka

2

Odbor stavební

1

Odbor sociální

4

Odbor dopravy

3

Oddělení pohledávek a přestupků

1

BEZPLATNÁ ODBORNÁ STUDIJNÍ PRAXE STUDENTŮ

V roce 2017 jsme umožnili vykonat studijní praxe na některých odborech úřadu celkem 12 studentům
podobně jako v minulých letech, z toho:
•
•

9 studentům ze středních a vysokých škol, (v průměru 14ti denní praxe)
3 dlouhodobé praxe studenti SŠ (více než tříměsíční praxe)

Studentům středních a vysokých škol pomáháme při tvorbě seminárních a diplomových prací na téma
veřejné správy a ÚSC.
VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ V SOULADU SE ZÁKONEM 312/2002 SB., O ÚŘEDNÍCÍCH ÚSC

Od reformy veřejné správy v roce 2003 postupujeme v oblasti vzdělávání dle platných předpisů, což
v praxi znamená povinnou účast na vstupním a průběžném vzdělávání úředníků a hlavně na přípravě
k povinné zkoušce zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) úředníků. Oblast vstupního vzdělávání probíhá
na úřadě Pardubického kraje při minimálních nákladech (až 10x nižší náklady než v jiných institucích).
Příprava k ověření a zkoušce ZOZ probíhá v Institutu pro veřejnou správu Praha, sídlo školicího
střediska je v Benešově. U povinného průběžného vzdělávání úředníků se snažíme snižovat náklady
tím, že vyhledáváme zkušené lektory a objednáváme akční ceny kurzů, pořádáme přednášky
a semináře přímo na městském úřadě, případně využíváme e-learning zdarma a zapojujeme se
do vzdělávacích dotovaných projektů tak, abychom splnili povinnost 6 dnů vzdělávacích akcí ročně
pro jednoho úředníka.
Přehled o počtu a délce vzdělávání
Oblast vzdělávání za rok 2017

Počet absolvovaných

Průměrná délka

kurzů

vzdělávací akce ve dnech

Vstupní vzdělávání

4

Průběžné vzdělávání

345

Příprava a ověření zvláštní odborné

5
1,2

3

15

12

1

způsobilosti
Vzdělávání vedoucích úředníků

Helena Vítková, vedoucí oddělení
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ODDĚLENÍ POHLEDÁVEK A PŘESTUPKŮ
OPP zajišťuje od 1. 6. 2017 komplexní právní agendu města, neboť samostatná právnička byla
na základě provedené organizační změny přeřazena z Kanceláře tajemníka do OPP, kde se kromě své
agendy, jako členka Komise k projednávání přestupků podílí na výkonu přestupkové agendy. Zároveň
i nadále zajišťuje agendu spojenou se zveřejňováním smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon
o registru smluv). V oblasti zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zpracovává
každoroční výroční zprávu o činnosti města v oblasti poskytování informací.
V rámci organizační změny byla agenda ztrát a nálezů přeřazena na sekretariát (Kancelář tajemníka),
a to k datu 1. 9. 2017
V roce 2017 byla připravena ke schválení zastupitelstvem Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na rok 2018.
VÝKON AGENDY PŘESTUPKŮ, VYŘIZOVÁNÍ DOŽÁDÁNÍ ORGÁNŮ ČINNÝCH V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

V ROCE 2017 BYLO:
• 214 oznámení o přestupku doručeno k vyřízení
• 37 převedeno z roku 2016
Z toho:
•
•
•
•
•
•
•

14 postoupeno jinému správnímu orgánu
78 odloženo a 15 zastaveno
20 vyřízeno v blokovém řízení /vydán příkaz na místě
39 vyřízeno v příkazním řízení
14 ukončeno ve správním řízení rozhodnutím
7 věci - rozhodnuto o uplatněné náhradě škody
70 převedeno do roku 2018

Propadnutí věci
Uložené pokuty:
Uložené náklady řízení:
Pořádková pokuta

00.003
82.600 Kč
15.000 Kč
10.000 Kč

V rámci součinnosti bylo vyřízeno 588 dožádání orgánů činných v trestním řízení, pojišťoven a jiných
orgánů o pověsti fyzických osob a dále probíhala spolupráce s orgány Policie, Městské policie
v Přelouči a obcí v našem správním obvodu.
V rámci novely přestupkového zákona č. 200/1990 Sb., pokračuje zapisování do Informačního systému
evidence přestupků („ISEP“). Za rok 2017 bylo zapsáno celkem 53 přestupků.
Zpracováný roční statistický výkaz přestupků projednávaných Městským úřadem v Přelouči a přehled
přestupků o domácím násilí byl předán Krajskému úřadu Pardubického kraje k dalšímu zpracování
pro Ministerstvo vnitra k celorepublikovému přehledu.
VYBÍRÁNÍ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODBAD A OBLAST VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK
V roce 2017 bylo na oddělení pohledávek a přestupků předáno k vymáhání celkem 732 pohledávek.

1. Oddělení pohledávek a přestupků činí veškeré úkony k vybrání a vymožení daňových
nedoplatků dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, dle zákona č. 99/1963, občanský soudní
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řád, dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a soudní činnosti a souvisejících
právních předpisů.
V uvedeném období bylo dlužníkům odesláno:
• 403 upomínek,
• 126 výzev k součinnosti třetích osob,
• vystaveno 435 exekučních příkazů a následně zasláno plátcům a dlužníkům,
• vyřízeno 10 žádostí o povolení splátek a na tyto žádosti vydáno rozhodnutí a splátkový
kalendář,
• 6 přihlášek do dražebního jednání
• 34 pohledávek přihlášeno do insolvenčního řízení.

2. Oddělení pohledávek a přestupků zajišťuje vybírání místního poplatku za komunální odpad
a místního poplatku ze psů.
3. Oddělení pohledávek a přestupků zaevidovalo k poplatkové povinnosti dle obecně závazné
vyhlášky dalších 168 nemovitostí.

•
•

V uvedeném období bylo dlužníkům odesláno:
306 výzev a 794 platebních výměrů v oblasti místního poplatku za komunálním odpad
10 výzev k zaplacení a 56 platebních výměrů u místního poplatku ze psů.

V průběhu roku 2017 bylo vyřízeno 225 žádostí o sdělení přeplatků nebo nedoplatků na místních
poplatcích na základě podání notářů nebo na základě žádosti soudů. Dále bylo zaevidováno 210 žádostí
o vrácení přeplatku a vydáno 210 rozhodnutí o vrácení přeplatku.

Stav vymáhaných pohledávek k 31. 12. 2017 (v Kč)
ORG

DDP

Název

300630

201

300631

202

373730

901

300430

902

M. poplatky za užívání
veřejného prostranství
M. poplatky za užívání
veřejného prostranství reklama
M. poplatky
za komunální odpad
M. poplatky za psy

471630

203

M. poplatky
ze vstupného
Pokuty - odbor stavební

471730

232

473430

931

300730

960
423430

970

472930

210
211

k 31.12.2016

k 31.12.2017

počet

počet

stav

Rozdíl

stav

2

7 390,00

2

7 390,00

0,00

1

400,00

1

400,00

0,00

1 866

1 225 632,00

1 867

1 785 281,93

559 649,93

59

51 990,00

48

113 935,00

61 945,00

1

24 603,00

1

24 603,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

Pokuty – přestupková
komise
Pokuty - odbor
živnostenský
Pokuty MP blokové

232

460 863,00

170

331 508,22

-129 354,78

178

275 123,00

183

312 363,46

37 240,46

697

574 887,00

611

507 122,00

-67 765,00

Pokuty – životní
prostředí
Pokuty dopravní
přestupky (210),
správní delikty (211)

3

4 000,00

3

5 000,00

1 000,00

227

2 380 500,00

235

2 655 621,20

275 121,20
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Pokuta školství

1

1 000,00

0

0,00

-1 000,00

10

26 134,00

9

151 226,31

125 092,31

477

186 320,00

458

208 377,89

22 057,89

223400

263

721530

237

Soukromoprávní
pohledávky, náhrady
škod
Exekuční náklady

721532

957

Věcná břemena

0

0,00

0

0,00

0,00

6

5 779,00

7

17 191,70

11 412,70

571130

950

Faktury vydané,
smlouvy
Prodej pozemků

0

0,00

0

0,00

0,00

6712xx

952

0

0,00

0

0,00

0,00

6711xx

954

Pronájem nebytových
prostor
Pronájem pozemků

0

0,00

0

0,00

0,00

Pronájem městských
bytů *
Městské byty - poplatky
z prodlení
Sociální dávky

6

88 217,00

5

83 051,00

-5 166,00

4

38 680,00

4

28 765,00

-9 915,00

0

0,00

0

0,00

0,00

3 770

5 351 518,00

3 604

6 231 836,71

880 318,71

626230
626231
921744
921751

262

Zdroj: oddělení pohledávek a přestupků - zahrnuje pouze neodepsané pohledávky předané k vymáhání nejdéle do 31. 12. 2017.

Mgr. Zuzana Dvořáková, vedoucí oddělení

ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ
Oddělení školství vykonává hlavně státní správu v oblasti školství v obvodu rozšířené působnosti
města Přelouče pro 26 škol a školských zařízení.

Popis stavu zařízení celkem za správní obvod obce s rozšířenou působností
Právní subjekt

MŠ (součást ZŠ)

Celkem

Počet mateřských škol

12

3

15

Počet základních škol

11

0

11

Počet dětí v mateřských školách celkem

711

93

804

Počet žáků v základních školách celkem

1 885

x

1 885

5

x

5

74

x

74

1 666

x

1 666

6

x

6

Počet tříd v malotřídních školách

13

x

13

Počet žáků v malotřídních školách

219

x

219

Počet žáků v základní umělecké škole

682

x

682

Počet úplných škol
Počet tříd v úplných školách
Počet žáků v úplných školách (I + II st.)
Počet malotřídních škol
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Počet členů zájmových útvarů v domě

678

x

678

645 + 280

x

925

dětí a mládeže
Počet žáků stravujících se ve - školní
jídelně a výdejně

V činnosti státní správy zpracovává návrh rozpisu rozpočtu a společně za účasti zástupců Odboru
školství Krajského úřadu Pardubického kraje v rámci dohodovacího řízení řeší konkrétní požadavky
škol a školských zařízení. Projednává s řediteli škol a školských zařízení požadavky, které se týkají
návrhu rozpočtu a změny výkonů.
Shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí škol a školských zařízení zřizované
v obvodu jeho působnosti v termínech stanovených ministerstvem a předává je krajskému úřadu
a ministerstvu, popřípadě jím pověřené organizaci: Podklady k rozpočtu - zahajovací výkazy, počty
zaměstnanců k lednu 2017, dále mzdové výkazy P1-04 – čtvrtletně, podklady pro sumarizaci účetní
závěrky – čtvrtletně. Krajskému úřadu předává finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům
za jednotlivé školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti.
Dvakrát do roka provádí rozdělení rezervy prostředků na platy ze státního rozpočtu školám
a školským zařízením ve správním obvodu.
Eviduje změny v rejstříku škol a školských zařízeních.

Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2017 v Kč
Účelový
znak
a
33 052

Ukazatel

Poskytnuto
k 31. 12. 2017
1

Čerpáno
k 31. 12. 2017
2

2 835 346,00

2 835 346,00

0,00

26 800,00

26 800,00

0,00

61 600,00

61 600,00

0,00

1 073 922,00

907 810,00

166 112,00

140 070 506,00

140 039 189,00

31 317,00

a) platy

100 576 195,00

100 553 168,00

23 027,00

b) OON

584 730,00

584 730,00

0,00

38 909 581,00

38 901 291,00

8 290,00

144 068 174,00

143 870 745,00

197 429,00

33 166

b
Zvýšení platů pracovníků regionálního
školství
Soutěže

33 070

Podpora výuky v ZŠ

33 073

Zvýšení platů nepedagogických
zaměstnanců regionálního školství
Přímé náklady na vzdělávání celkem,
v tom:

33 353

c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)
Dotace celkem

Vratka
dotace
3=1-2

Z výkonu samosprávy oddělení zabezpečuje hlavně personální činnost ředitelů škol a školských
zařízení Přelouče. Zpracovává smlouvy na dotace a příspěvky poskytnuté z rozpočtu města a rady
města a kontroluje jejich vyúčtování. Zabezpečuje zástup v pokladně úřadu.
Alena Hanušová, vedoucí oddělení
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TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘELOUČE
Příspěvková organizace Technické služby města Přelouče zajišťuje výkon činností při správě a údržbě
majetku města v rozsahu stanoveném zřizovací listinou a při plnění dalších požadavků ze strany
vedení města, ve spolupráci s odborem stavebním, správy majetku, životního prostředí, Městské
policie a představiteli místních samospráv. Se souhlasem zřizovatele se zabývá i oprávněnými podněty
ze strany občanů, resp. zástupců sdružení vlastníků bytových jednotek. Případnou volnou kapacitou
poskytuje v omezeném rozsahu placené služby soukromým osobám a dalším subjektům v rámci
zřizovatelem povolené, tzv. hospodářské činnosti, dle platného ceníku.

Pro rok 2017 stanovil zřizovatel po úpravách organizaci tyto závazné ukazatele:
ø přepočtený počet pracovníků

36,00

provozní dotace (tis. Kč)

16 385,00

limit mzdových prostředků (tis. Kč)

7 915,00

plán odpisů (tis. Kč)

1 385,00

Organizace hospodařila počátkem roku 2017 s vyrovnaným rozpočtem ve výši 17 425 tis. Kč
a provozním příspěvkem zřizovatele ve výši 15 600 tis. Kč. Koncem I. pol. roku byl vzhledem ke
změnám na trhu práce, počínající ekonomické fluktuaci nosných profesí v organizaci a zákonné úpravě
platových tarifů navýšen zřizovatelem limit mzdových prostředků na hodnotu 7 795 tis. Kč. Po další
zákonné úpravě tabulkových platů od listopadu 2017 byl stanoven zřizovatelem konečný limit
prostředků na platy v roce na hodnotu 7 915 tis. Kč. Účetní ztráta způsobená původně neplánovanými
náklady na úpravy mezd a zvýšení odpisů na v běžném roce pořízené investice byla zčásti pokryta
zřizovatelem v rámci rozpočtového opatření města a podíl mimořádných oprav techniky byl sanován
prostředky z investičního fondu. Rozpočtovým opatřením organizace byly následně upraveny náklady
a výnosy do vyrovnaného stavu. Organizace uzavřela hospodaření roku se ziskem 12 tis. Kč
v doplňkové činnosti. Podrobné ekonomické výsledky jsou zpracovány v ročním rozboru hospodaření
a uloženy u zřizovatele.
V hodnoceném roce byly prováděny standardní činnosti v oblasti údržby zeleně, veřejného osvětlení,
oprav, čištění, letní a zimní údržby komunikací, vč. oprav a čištění dešťových vpustí, kontroly a opravy
dětských hřišť a sportovišť, údržba, obnova a osazování stanoveného svislého a vodorovného
dopravního značení, péče o místní pohřebiště, likvidace „černých“ skládek, pravidelný úklid stanovišť
na separovaný odpad a vývoz odpadkových košů. Průběžně probíhaly práce na aktualizaci pasportů
v oboru veřejného osvětlení a dopravního značení v rámci jednotné pasportizace majetku města.
V oblasti mobilního sběru a přepravy odpadů bylo v roce 2017 přepraveno a uloženo na skládku BWM
Chvaletice cca 300 t směsného odpadu z úklidu města a z místního pohřebiště a 130 t stavební suti.
Na skládku firmy STAMAT bylo uloženo dalších 135 t stavební suti. Cca 140 t dřevní hmoty ze svozu
roští od občanů a údržby městské zeleně odvezla již za úplatu firma Dřevoodpady Choltice. Pro rok
2018 zajišťuje organizace odběratele „za odvoz“. Zhruba 400 t biomateriálu z údržby travnatých ploch
bylo uloženo na smluvní kompostárně soukromého zemědělce v Mokošíně, část biodpadu byla uložena
v areálu bývalého statku u Benešovic pro vlastní potřebu. Celkový náklad za uložení odpadů v roce
2017 činil cca 640 tis. Kč. Za balastní srážkovou vodu ze zpevněných ploch areálu organizace
v Choceňské ulici bylo uhrazeno společnosti VaK Pardubice celkem 86 tis. Kč.
Celkové náklady na běžné a střední opravy movitého majetku v roce 2017 dosáhly částky 1 340 tis. Kč.
V oblasti investic byl v roce 2017 pořízen do organizace i díky investiční dotaci zřizovatele dlouhodobý
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majetek v objemu 2 830 tis. Kč. Vzhledem k nárůstu objemu prací při údržbě zelených ploch se jednalo
o další výkonný sekací traktor stávající flotily profi strojů Iseki a v rámci prosté reprodukce pak nový
univerzální nosič nářadí Multicar M 27C, náhradou za již opotřebený stroj. Dalšími realizovanými
investicemi byl stroj na úklid nové tartanové dráhy na sportovišti a stroj na likvidaci plevelů
na komunikacích. Stav investiční fondu k 31. 12. 2017 činil 1 056 tis. Kč
V roce 2017 byl organizací pro zajištění stanovených činností nakoupen drobný hmotný majetek
(motorové pily, křovinořezy, dílenské nářadí apod.) v celkové pořizovací ceně 178 tis. Kč a na základě
znaleckých posudků a protokolů o likvidaci vyřazen drobný majetek v hodnotě 114 tis. Kč.
Na úseku doplňkové hospodářské činnosti byly v hodnoceném období volnou kapacitou poskytovány
drobné služby občanům, obcím, fyzickým i právnickým osobám regionu v rozsahu povoleném zřizovací
listinou, především v oblasti dopravy materiálu, prací a služeb s technikou, drobných stavebních prací,
prodeje zbytkových stavebních hmot (písku, použité dlažby, palivového dřeva apod.), oprav osvětlení,
pronájmu dopravního značení a zimní údržby komunikací, s ekonomickými výsledky odpovídajícími
objemu a charakteru poskytovaných služeb. Na ČOV v Přelouči bylo vyvezeno a uloženo na základě
objednávek a za úplatu od občanů a místních firem cca 430 m3 splašků ze žump a septiků. Výnosy
z doplňkové činnosti v roce 2017 dosáhly hodnoty 551 tis. Kč a podílely se 3,0 % na celkových
výnosech organizace, proti nákladům ve výši 539 tis. Kč. Zisk z doplňkové činnosti ve výši 12 tis. Kč
bude převeden do rezervního fondu organizace.
K 1. 1. 2017 bylo v organizaci zaměstnáno 30 stálých pracovníků a 1 pracovník na základě smlouvy
s úřadem práce (ÚP). Na sezónní činnosti v oblasti údržby zeleně a úklidu města poskytl Úřad práce
v průběhu roku dalších 8 pracovníků, s kterými byl postupně uzavřen pracovní poměr na dobu určitou
na základě dohody o vytvoření dotovaných pracovních míst v režimu veřejně prospěšných prací. Jeden
kmenový zaměstnanec ukončil pracovní poměr po dosažení důchodového věku, další z ekonomických
důvodů. Uvolněné pozice byly obtížně obsazeny kvalifikovanými pracovníky z prořídlých řad zájemců
na trhu práce. Pro udržení stabilizovaného pracovního týmu bylo přistoupeno k jednání se
zřizovatelem a částečně navýšeny platy u nosných profesí (strojník, řidič s profesním průkazem,
elektrikář apod.). Na základě požadavku Probační a mediační služby Pardubice (MPS) vykonávalo
v organizaci v průběhu roku 6 osob odsouzených k alternativnímu výkonu trestu obecně prospěšných
prací. Tito trestaní odpracovali v průběhu roku při pomocných pracích v organizaci sporadicky pouze
400 hodin z celkově 1 067 nařízených, což činí necelých 38%.
Pracovní neschopnost (PN) v organizaci činila v roce 2017 pouze 4,56% z celkového fondu pracovní
doby. K 31. 12. 2017 bylo v evidenci organizace celkem 30 stálých zaměstnanců a 2 pracovníci
na základě smlouvy s ÚP. Průměrný roční přepočtený počet pracovníků dosáhl hodnoty 35,59
a organizace tak splnila zřizovatelem stanovený limit. Závazný limit mzdových prostředků v hodnotě
7 915 tis. Kč byl, při čerpání ve výši 7 871 tis. Kč, rovněž dodržen. Průměrná měsíční hrubá mzda
na jednoho pracovníka dosáhla po úpravách v roce 2017 výše 17 798 Kč.
Na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byli zaměstnanci v průběhu roku podrobeni
pravidelným preventivním lékařským prohlídkám dle stanoveného harmonogramu. Rovněž byla
provedena předepsaná školení na úseku BOZP a PO, včetně školení řidičů, strojníků pracovních strojů,
vazačů, obsluhy zvedacích a plynových zařízení, pracovníků zimní údržby komunikací, obsluh malé
mechanizace a pro práce s herbicidy pro údržbu zeleně. V oblasti kontrol a revizí byly provedeny dle
stanoveného harmonogramu periodické revize systému veřejného osvětlení, energetické a stavební
revize užívaných objektů, revize elektrického ručního nářadí, elektrických spotřebičů, zdvihacích
zařízení, tlakových nádob a hasicích přístrojů.
V průběhu roku 2017 byly v organizaci provedeny kontroly Úřadu práce a Správy sociálního
zabezpečení, které nezjistily podstatné závady ve vedení příslušných agend. Kontrola Finančního
úřadu na dodržení zákonných postupů a plnění podmínek získané dotace na zametací stroj z fondů EU
v rámci monitorovacího období nezjistila nedostatky v jejím využití a vedení dotační agendy. V rámci
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veřejnosprávní kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole proběhl v organizaci v září
2017 nezávislý interní audit, zaměřený na efektivní nakládání s veřejnými prostředky v oblasti
rozpočtu, účetnictví a hospodaření organizace v období konce roku 2016 až srpna 2017. Kontrola
nezjistila nedostatky ve vedení účetnictví a konstatovala účelné vynakládání veřejných prostředků,
v souladu s posláním organizace.
Karel Šilhavý, ředitel

OSADNÍ VÝBORY

KLENOVKA
Osadní výbor se v roce 2017 scházel pravidelně 1x za měsíc jako v předchozích letech a účast na těchto
jednáních byla vždy téměř 100%. Po celý rok jsme se snažili zachovat úroveň i rozsah akcí, na kterou
byli naši spoluobčané a hlavně děti zvyklí z předchozích let. V průběhu roku byly vyvěšovány na úřední
desce důležité informace pro spoluobčany a vyhlašovány různé zprávy a informace z místního
rozhlasu.
Tento rok měla být dokončena poslední etapa rekonstrukce veřejného osvětlení, která ovšem
dokončena nebyla a nevíme, jestli se to podaří v roce 2018. V tomto roce začala dlouho připravovaná
tvorba projektové dokumentace na výstavbu veřejné kanalizace v naší obci. Každou domácnost
navštívili pracovníci firmy, která má na starosti projektovou dokumentaci a projednali s občany možné
varianty. Každý z občanů by měl v roce 2018 obdržet vypracovaný projekt s variantami připojení
objektu na nově budovanou kanalizaci. Toto byly dvě hlavní akce plánované na tento rok.
Jako v předešlých letech, tak i v tomto roce hrál místní nohejbalový klub „Klondajk Klenovka" okresní
soutěž II. třídu a skončil na 10. místě.

AKCE ORGANIZOVANÉ OSADNÍM VÝBOREM:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tradiční novoroční utkání v hokejbale
tradiční turnaj ve stolním tenise
tradiční pálení čarodějnic
brigády v obci a tenisovém kurtu
pravidelné sečení vybraných ploch
ošetření chodníků od zeleně
dětský den s táborákem a soutěžemi
ukončení prázdnin s opékáním a rybolovem
mikulášská besídka
bezplatné školení řidičů ve spolupráci s autoškolou Daněk (přednášel p. Daněk)
tenisový turnaj na místním tenisovém hřišti
po celý rok je pro místní děti pořádána tenisová školka
cyklovýlety po okolí

AKCE PROVEDENÉ MĚÚ A TS:

•
•
•
•

svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
sečení travnatých ploch na veřejných prostranstvích
úklid místních komunikací
příprava projektu na kanalizaci
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Na závěr bych rád zhodnotil spolupráci s MěÚ, TS i s městskou policií jako velmi dobrou a věřím,
že bude pokračovat na minimálně stejné úrovni i v dalších letech. Věřím, že i v dalších letech budou
investice do naší obce pokračovat jako doposud, je tu ještě spousta projektů, které by bylo potřeba
realizovat (dokončení výstavby veřejného osvětlení, oprava chodníků, výstavba kanalizace oprava
střechy přísálí, oprava hasičské zbrojnice, atd.).
Michal Vachek, předseda OV

LOHENICE
Osadní výbor v Lohenicích se sešel ke svým formálním i neformálním jednáním celkem 7x ve složení
Zbyněk Štolpa, Radek Hutla, Soňa Štolpová, Miroslav Moravec, Roman Salfický, Kateřina Cápayová,
Miroslav Doležel. Na těchto schůzích bylo projednáváno zajištění níže uvedených akcí a řešeny návrhy
a požadavky jednotlivých členů OV a také od našich občanů.
AKCE ORGANIZOVANÉ, SPOLUPOŘÁDANÉ NEBO PODPOROVANÉ OV:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lohenický ples
karneval pro děti
velikonoční turnaj ve stolním tenise
novoroční turnaj ve stolním tenise
pálení čarodějnic
obecní zábava
pohádková cesta okolo jezera
mikulášská nadílka
promítání pohádek v sále
dětská diskotéka
rozsvěcení vánočního stromu
brigády v obci

AKCE PROVEDENÉ MĚSTEM

•
•
•
•
•
•
•

demontáž uhnilé zvoničky a příprava na postavení nové
vysazení vánočního smrku na obecním úřadu
svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
sečení travnatých ploch na veřejných prostranstvích
drobné opravy komunikací
opravy osvětlení a místního rozhlasu
revize plynových topidel v obecních domech

NEUSKUTEČNĚNÉ AKCE

•
•
•

oprava komunikace k bytovce
vybudování sportovního hřiště
výměna podlahy v sále hospody

Na základě dobré spolupráce v roce 2017 se všemi složkami MěÚ v Přelouči věříme, že tato spolupráce
bude v letošním roce ještě na lepší úrovni a všechny slíbené a neuskutečněné akce budou letos
dokončeny.
Zbyněk Štolpa, předseda OV
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MĚLICE

Osadní výbor Mělice v tomto volebním období pracuje se 7 členy:
Aleš Kouba, Jaroslav Kopecký, Jana Pejřilová, Lucie Šedivá, Lubomír Vojtíšek, Miroslav Vokál, Petr
Šedivý. Osadní výbor se sešel 9x se 100% účastí.
AKCE ORGANIZOVANÉ OV:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jarní úklid, prořezávání náletového porostu na obecních pozemcích
ořezávání stromů v obecním sadu
pohádkový les pro děti, po ukončení táborák
pálení čarodějnic s průvodem masek a opékáním párků, plus dětské soutěže o ceny
organizace petice proti vjezdu kamionu na nově rekonstruovaný most
dětský karneval a karneval pro dospělé
pravidelné sečení travnatých ploch
dětský den a soutěže o ceny
spolu s SDH Mělice jsme byli spoluorganizátory 9. ročníku soutěže
historických hasičských stříkaček
úklid okolo pomníku padlých
na obecní úřední desce pravidelně vyvěšujeme aktuální informace, fotografie a také hlášení
místního rozhlasu
vánoční výzdoba obecních budov a okolí
mikulášská besídka s nadílkou

AKCE ORGANIZOVANÉ MĚSTSKÝM ÚŘADEM:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jarní úklid, vyřezání náletových porostů a sekání trávy
vybudování vodovodní přípojky do sportovního areálu
2x ročně svoz velkoobjemového odpadu a větví
instalace sprchového koutu do obecní budovy
revize plynových topidel v obecních domech
kontrola hasičských přístrojů,
inventura majetku
výměna zářivek na veřejném osvětlení
zimní údržba místních komunikací
revize komínů na obecních budovách
ochrana stromků proti okusu zvěří
oprava úžlabí na budově obecního úřadu

AKCE NEUSKUTEČNĚNÉ:

•
•
•
•
•

oprava místních komunikací
kanalizace a chodníky
prodloužení veřejného osvětlení k mostu
omezení vjezdu kamionů do obce (nainstalování dopravních značek)
oprava fasády na obecní budově

Aleš Kouba, předseda OV
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KOMISE MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY

ŠTĚPÁNOV
KMS ve Štěpánově má 6 členů. V roce 2017 bylo uspořádáno 11 schůzí, vždy téměř se 100% účastí.
V průběhu roku byly vyvěšovány na nové úřední desce informace pro občany. Na schůzích KMS bylo
projednáno také zajištění níže uvedených akcí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zajištění Tříkrálové sbírky pro Charitu Přelouč
zajištění revize komínů pro občany obce
nátěr plotu u zvoničky a pomníku padlých
převod výsuvného žebříku z majetku obce
výlet pro rodiče a děti do záchranné stanice „Pasíčka“
vítáni a rozloučení s prázdninami, včetně ukázky hasičské techniky dobrovolných hasičů
z Přelouče
na dětském hřišti rozsvícení dýní – „akce Halloween“
rozsvícení vánočního stromu
mikulášská nadílka
výroba adventních věnců
zakoupeni kopírky na obecní úřad

AKCE ORGANIZOVANÉ MĚSTEM A TECHNICKÝMI SLUŽBAMI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

oprava a výměna poškozené střechy na obecním úřadu
oprava poškozeného povrchu ve štěpánovské ulici
oprava poškozené fasády na hasičské zbrojnici
instalace nové vývěsní skříňky a plakátovací plochy u autobusové zastávky
instalace stojanu pro jízdní kola u obecního úřadu
oprava a výměna skluzavky na dětském hřišti
inventura obecního majetku
úklid vozovky v obci zametacím vozem
sekání trávy na veřejných prostranstvích a dětském hřišti
pravidelné svozy nebezpečného a velkoobjemového odpadu včetně odvozu křovin a větví
odklízení sněhu z nových chodníků v obci
příprava projektové dokumentace na provedení splaškové kanalizace v obci

Členové KMS hodnotí spolupráci s MěÚ a TS kladně, určité zlepšení činnosti je nutné při provádění
pravidelného sekání trávy v letním období.
Požadavky na rok 2018 byly zpracovány a předány na MěÚ, věříme, že budou provedeny v dalším
období.
Ludmila Turynová, předsedkyně KMS
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TUPESY
Komise místní samosprávy v Tupesích se ke svým jednáním scházela nepravidelně, ale vždy tak, aby
úkoly na ní kladené byly plněny a účast členů byla stoprocentní. Příčinou nepravidelnosti, jak již jsem
v minulých letech uvedl, byla nejen změna zaměstnání, péče o děti a rodinu, ale také organizování
brigádnické činnosti při nenadálých událostech.
V minulých letech byly zainvestovány do naší obce značné finanční prostředky. Rekonstrukce
veřejného osvětlení a městského rozhlasu, oprava mostku přes potok – Lipoltickou svodnici do horní
části obce a v neposlední řadě pak i rekonstrukci klubovny u vodní nádrže „Čeperka“, kde se
v posledních letech organizuje většina společenské činnosti v obci.
Každým rokem, v podzimních měsících, je komise městem požádána o vypracování investičních
požadavků jako podklad pro zpracování městského rozpočtu na následující rok. Požadavky,
a především finanční stránka, jsou sice nemalé, ale převážná část se týká údržby a oprav stávajících
objektů a jiných zařízení. Nemělo by se na ně zapomínat, a to nejen proto, že za rok za dva bude oprava
dražší ale také i proto, že práce lidí - občanů každé obce, kteří vytvářeli toto dílo, chátrá a někdy
i zaniká.
V každé obci se stále ještě najde parta lidí, kteří jsou ochotni pro tu svou obec věnovat trochu toho
svého volného času a pomoci s udržováním čistoty a drobnými opravami. Sto dvacet hodin brigádnické
činnosti, práce Technických služeb a podpora odboru správy majetku – pana Manžela a paní Mencové,
to jsou dosažené výsledky práce v naší místní části města, a všem, kteří se na ní podíleli, patří veliký
dík.
Ve své zprávě jsem již v loni nerozepisoval jednotlivé akce, a to jak ty společenské či investiční. Každý z
nás, kdo se o svou obec trochu zajímá, ví, jaké akce se kdy a jak uskutečňují a co by obec potřebovala.
Ne všechno se vždy podaří tak, jak by člověk chtěl, anebo jak by si představoval, ale i za to málo
musíme být vděčni.
Dobrá spolupráce a zdraví ať jsou tím nejlepším přáním do plnění všech úkolů, které nás očekávají
v příštích letech.
Petr Šurkala, předseda KMS
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OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ MĚSTA
Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 1/2017,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška města Přelouč č. 2/2017,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 2/2013 Požární řád města Přelouče
Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 03/2017,
o regulaci provozování hazardních her

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
•

Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice,

•

Základní škola Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice,

•

Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice,

•

Mateřská škola Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice,

•

Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice,

•

Dům dětí a mládeže Přelouč, okres Pardubice,

•

Školní jídelna Přelouč, Obránců míru 1025, okres Pardubice,

•

Městská knihovna Přelouč,

•

Kulturní a informační centrum města Přelouče,

•

Technické služby města Přelouče.

Ostatní:
• Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Přelouče
(Organizační složka zřízená městem)
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Kapitálová účast města v obchodních společnostech a družstvech
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

(akcie v nominální hodnotě 45 068 tisíc Kč)

Přístav Pardubice, a.s.

(akcie v nominální hodnotě 550 tisíc Kč)

Pardubická plavební a.s.

(akcie v nominální hodnotě 200 tisíc Kč)

Hydrolabe s.r.o.

(podíl ve výši 40 tisíc Kč)

Tepelné zdroje Přelouč s.r.o. v likvidaci

(100% účast města)

Členství města v zájmových sdruženích
Město Přelouč je v současné době členem těchto zájmových sdružení:
Svaz měst a obcí České republiky
(Zájmové sdružení obcí založené v roce 1990. SMO se snaží především o obhajobu zájmů obcí
na úrovni ústavních orgánů ČR)
Svazek obcí Přeloučska
(Dobrovolný svazek ve smyslu § 20a zákona o obcích založený v lednu 1992. V současné době je
SOP akcionářem SOP, a.s., která zajišťuje svoz komunálního odpadu.)
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
(Nezávislé zájmové sdružení právnických osob, zajišťující realizaci cílů a zájmů regionální
politiky, poradenskou a manažerskou činnost při zpracování projektů a žádostí o dotace z EU,
administraci projektů a výběrových řízení a tvorbu strategických dokumentů pro města a obce
Pardubického kraje),
Svazek obcí Podhůří Železných hor
(Obecným předmětem činnosti je ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí
Přeloučska, zejména spolupráce při obnově a rozvoji regionu a při přípravě a realizaci
rozvojových programů Evropské unie),
Svazek obcí Pardubická labská
(Cílem je realizace projektu „Cyklostezka Pardubice – Týnec nad Labem, Labská stezka
Pardubickým krajem“ – od 13. 11. 2016).
Honební společenstvo Přelouč
Honební společenstvo Řečany nad Labem
Honební společenstvo Jankovice
Honební společenstvo Břehy – Lohenice
Honební společenstvo Semín
Honební společenstvo Valy
Honební společenstvo Lipoltice
Honební společenstvo Choltice, Veselí, Jedousov
Honební společenstvo Živanice
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ORGÁNY MĚSTA, ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MĚSTEM A ORGANIZACE S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA

ZASTUPITELSTVO
MĚSTA

Výbory zastupitelstva města

RADA MĚSTA

Komise rady města

Orgány řízené starostou města
krizový štáb
bezpečnostní rada
povodňová komise města
povodňová komise ORP
Zvláštní orgány města
komise sociálně-právní ochrany dětí
komise k projednávání přestupků
Městská policie
JPO III – organizační složka

Městský úřad
STAROSTA MĚSTA

MÍSTOSTAROSTA

TAJEMNÍK

Město jako zakladatel
a jediný společník
Tepelné zdroje, s.r.o. v likvidaci

Obchodní korporace
s majetkovou účastí
města

Odbory městského úřadu
Kancelář tajemníka
oddělení hospodářské správy
oddělení personální
oddělení pohledávek a přestupků
oddělení informatiky
Odbor správy majetku
Odbor dopravy
Odbor vnitřních věcí
Odbor stavební
Odbor životního prostředí
Odbor živnostenský
Odbor finanční
oddělení školství
Odbor sociální
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
oddělení pečovatelské služby
Příspěvkové organizace města
Kulturní a informační centrum města Přelouče
Městská knihovna Přelouč
Základní škola Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice
Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice
Mateřská škola Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice
Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice
Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice
Dům dětí a mládeže Přelouč, okres Pardubice
Školní jídelna Přelouč, Obránců míru 1025, okres Pardubice
Technické služby města Přelouče

přímá nadřízenost
přímé řízení činnosti
koordinační činnost
výkon zřizovatelské nebo zakladatelské činnosti

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Pardubická plavební, a.s.
Přístav Pardubice, a.s.
Hydrolabe, s.r.o
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