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ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTA,
JEHO ORGÁNŮ A ZAŘÍZENÍ V ROCE 2014

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 2014 je
plněním ustanovení čl.12 platného jednacího řádu zastupitelstva města ze dne
6.11.2014.
„Zpráva“ je sestavena na základě dílčích materiálů vypracovaných starostkou,
místostarostou, vedoucími pracovníky městského úřadu, městské policie, ředitelem
Technických služeb města Přelouče a předsedy komisí místních samospráv a
osadních výborů v místních částech města.
Podle čl. 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 o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce
2014“ na své 19. schůzi dne 18. května 2015 (usnesení RM 19/25) a doporučila ji
zastupitelstvu města ke schválení.
Zastupitelstvo města výše uvedenou zprávu projednalo a schválilo na svém
IV. zasedání, které se konalo dne 30. června 2015 (usnesení IV. zasedání ZM,
odstavec II., bod 46).
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ORGÁNY MĚSTA

Zastupitelstvo města
(21 členů)

Rada města
(7 členů)

Komise
rady města

Zastupitelé uvolnění
pro výkon funkce

Výbory
zastupitelstva města

Školská a kulturní

Starostka

Finanční

Sociálně zdravotní

Místostarosta

Kontrolní

Pro rozvoj města

Majetkový

Sbor pro občanské
záležitosti

Osadní – Klenovka

Bezpečnostní
a dopravní

Osadní – Lohenice

Sportovní

Osadní - Mělice

Řídící a monitorovací
komise pro realizaci
Strategického plánu
rozvoje města
(od 10. 11. 2014)

Komise místní
samosprávy:
Lhota – Škudly
(do 5.11.2014),

Štěpánov, Tupesy
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Zastupitelstvo města
Zastupitelstvo města je nejvyšším orgánem města na úseku samostatné působnosti. Jeho výhradní
rozhodovací pravomoci jsou vymezeny v § 84 a § 85 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích. Jedná se
zejména o rozhodování o nabytí či převodech nemovitého majetku města, nakládání s finančními
prostředky města a vydávání obecně závazných vyhlášek města.
Ve dnech 10. a 11.10.2014 se uskutečnily volby do zastupitelstev obcí. Prvním dnem voleb zanikl
mandát dosavadním členům zastupitelstva a současně zanikly výbory, které toto zastupitelstvo
zřídilo.
V původním složení se zastupitelé sešli ke 4 zasedáním, na nichž přijali celkem 116 usnesení.
Absolutní většina přijatých usnesení se týkala majetkoprávních záležitostí města, pravidelně se
členové zastupitelstva věnovali plnění rozpočtu města i stanoviskům výborů, které byly zřízeny jako
kontrolní či iniciativní orgány zastupitelstva. Svolávání a průběh zasedání zastupitelstva je upraven
jednacím řádem, zasedání zastupitelstva jsou ze zákona veřejná. Funkce člena zastupitelstva je
veřejnou funkcí, člen zastupitelstva vykonává svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem.
Přehled o účasti zastupitelů (v původním složení) na zasedáních
Jméno
Bukovská Ladislava
Burešová Irena, Bc.
Cirkl Leoš
Čapský Jaroslav, RSDr.
Honsová Jitka
Hrdý Pavel, Ing.
Jadrníček Pavel, MVDr.
Jelínková Věra, Mgr.,3x
Kožený Milan, Ing.
Kulakovská Anna, Bc.
Kumstýřová Zdenka, Ing.
Macháček Martin
Mifek Ladislav
Moravec Ivan, Ing.
Moravec Martin, Ing., Ph.D.
Nedbal Miroslav
Pacák Lubor, Mgr.
Roušarová Lenka, MUDr.
Skala Libor, Ing.
Veselý Petr, Mgr.
Zeman Zdeněk, MVDr.

Přítomen
4x
4x
3x
4x
4x
4x
3x
1x
3x
1x
3x
4x
3x
4x
4x
3x
4x
4x
2x
3x
1x

Omluven

1x

1x
1x
3x
1x
1x

1x

2x
1x
3x

Druhým dnem komunálních voleb, tj. dnem 11.10.2014 vznikl mandát nově zvoleným členům
zastupitelstva města. V 21 členném zastupitelstvu získalo hnutí ANO 2011 6 mandátů (Radim
Jelínek, Zuzana Jánská, Tomáš Konečný, Ivan Vrága, Lukáš Kuchyňka, Petr Licek), Patrioti pro
Přelouč (sdružení ODS a nezávislých kandidátů) 4 mandáty (Irena Burešová, Lubor Pacák, Petr
Veselý, Lydie Válková), Nezávislí pro Přelouč 4 mandáty (Ivan Moravec, Pavel Hrdý, Miroslav
Nedbal, Zdeněk Zeman), Česká strana sociálně demokratická 2 mandáty (Anna Kulakovská, Martin
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Macháček), Koalice pro Přelouč (nestraníci a KDU ČSL) 2 mandáty (Zdenka Kumstýřová, Jolana
Volejníková), Komunistická strana Čech a Moravy 2 mandáty (Martin Moravec, Jaroslav Čapský)
a TOP 09 1 mandát (Daniel Reichman). Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva města
se konalo dne 6.11.2014. V jeho úvodu 20 přítomných členů zastupitelstva (omluven Petr Licek)
složilo zákonem předepsaný slib. Byl schválen Jednací řád Zastupitelstva města Přelouče, byly
zřízeny výbory finanční, kontrolní a majetkový a zároveň byli zvoleni členové a předsedové
zřízených výborů. Tajnou volbou byla zvolena starostka, místostarosta a členové rady města.
Dne 1.12.2014 byla starostce města doručena rezignace na mandát člena zastupitelstva města
pana Jaroslava Čapského, kterému tímto dnem mandát zanikl. Na uvolněný mandát nastoupil pan
Jan Šimon, který se stal dnem 2.12.2014 členem zastupitelstva města.
I. zasedání nově zvoleného zastupitelstva se konalo dne 18.12.2014. V jeho úvodu složili zákonem
předepsaný slib Petr Licek a Jan Šimon. Zastupitelé přijali celkem 32 usnesení, z nichž stěžejním
bylo schválení rozpočtu města na rok 2015. Všechna zastupitelstvem přijatá usnesení jsou
pravidelně zveřejňována na webových stránkách města.

Rada města
Rada města je výkonným orgánem města 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. Schůze rady se konají dle potřeby, zpravidla každý druhý týden. Schůze rady jsou
neveřejné a řídí se jednacím řádem. Jako své iniciativní a poradní orgány rada města zřídila komise.
Návrhy a stanoviska komisí mají pro rozhodování členů rady města pouze doporučující charakter.
Ze zákona rada města rovněž 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.
V důsledku konání voleb do zastupitelstev obcí byla na ustavujícím zasedání zastupitelstva města
dne 6.11.2014 zvolena nová rada města. Zvolením nové rady města skončilo funkční období
dosavadní rady města, tímto dnem ze zákona zanikly i všechny komise, které dosavadní rada
zřídila.
V původním složení se rada města sešla celkem k 27 schůzím, z toho 4 schůze se uskutečnily jako
jednání valné hromady společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o. Na těchto schůzích bylo přijato
celkem 670 usnesení.
Přehled o účasti radních (v původním složení) na schůzích rady
Jméno
Burešová Irena, Bc.
Hrdý Pavel, Ing.
Jadrníček Pavel, MVDr.
Moravec Ivan, Ing.
Pacák Lubor, Mgr.
Veselý Petr, Mgr.
Zeman Zdeněk, MVDr.

Přítomen
24x
25x
27x
25x
24x
20x
24x

Omluven
3x
2x
2x
3x
7x
3x
5
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Rada města je sedmičlenná (vždy 1/3 počtu členů zastupitelstva) a ze zákona jsou jejími členy
starosta a místostarosta. Po zvolení zbývajících 5ti členů rady města na ustavujícím zasedání
zastupitelstva tvoří radu města 3 zástupci sdružení Patrioti pro Přelouč (Burešová Irena, Pacák
Lubor, Veselý Petr), 3 zástupci hnutí Nezávislí pro Přelouč (Ivan Moravec, Pavel Hrdý, Zdeněk
Zeman) a 1 zástupce ČSSD (Martin Macháček).
V novém složení se rada města sešla v roce 2014 k 5 schůzím, vydala Jednací řád Rady města
Přelouče, který upravuje svolávání a průběh schůzí rady města včetně předkládání materiálů
určených k projednání radou města, zřídila jako své iniciativní a poradní orgány komise rady města,
jmenovala jejich členy a předsedy. Celkem rada města v novém složení přijala 142 usnesení.
Všechna usnesení přijatá radou města jsou pravidelně zveřejňována na webových stránkách města.
Přehled o účasti radních (v novém složení) na schůzích rady
Jméno
Burešová Irena, Bc.
Hrdý Pavel, Ing.
Macháček Martin
Moravec Ivan, Ing.
Pacák Lubor, Mgr.
Veselý Petr, Mgr.
Zeman Zdeněk, MVDr.

Přítomen
5x
5x
5x
5x
5x
4x
5x

Omluven

1x

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.
Přehled škol a školských zařízení města
Školní rok
2014 / 2015
ZŠ Masarykovo náměstí
ZŠ Smetanova
MŠ Za Fontánou
MŠ Kladenská
Základní umělecká škola
Dům dětí a mládeže
Školní jídelna
6

Počet tříd
(oddělení)
18
18
2
9
4 obory
76 útvarů

Počet dětí

440
400
52
250
648
700
799

Provozní výdaje
hrazené z rozpočtu
města v Kč
2 868 000,2 921 000,520 000,2 810 000,200 000,260 000,1 585 000,-
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Ačkoliv jsme kapacitu mateřských škol v roce 2012 a 2013 zvýšili o 50 dětí, došlo v minulém roce k
tomu, že muselo být 46 žádostí o přijetí do MŠ odmítnuto z kapacitních důvodů. Počet žáků
na přeloučských základních školách se zvýšil o 31 dětí, ale s kapacitou základních škol by ani
v blízké budoucnosti neměl být žádný problém. Byla rozšířena kapacita školní jídelny o výdejnu
obědů pro ZŠ Masarykovo náměstí v prostorech po bývalé restauraci Záložna. Také v minulém roce
byly uděleny tituly „Reprezentant školy“ pro nejlepší žáky přeloučských základních škol.

Kultura
Městská knihovna Přelouč
Knihovna plní také funkci regionální knihovny pro své pobočky – Tupesy, Lohenice, Štěpánov,
Klenovka, Mělice a pro MLK Břehy a Valy. Z příkladné a obdivuhodné aktivity pracovnic knihovny je
třeba připomenout, že během roku 2014 zorganizovaly 86 soutěží, 31 výstav, besedy s autory,
přednášky, pasování prvňáčků na čtenáře spojené s akcí Knížka pro prvňáčka, akce Klíčování
a Škola naruby, literární lekce nejen pro přeloučské základní školy a mnoho dalších kulturních
a vzdělávacích akcí pro děti i dospělé. Město přispělo ze svého rozpočtu na provoz částkou
1 829 200,- Kč a Krajská knihovna Pardubice 15.000,- Kč. Na nákup knih a časopisů získala
knihovna od města 483 473,- Kč.
Přehled údajů o knihovním fondu a čtenářích
Knihovní fond

Čtenáři

Výpůjčky

Knihovní jednotky - celkem
Naučná literatura
Krásná literatura
Nové knihy
Vyřazené svazky
Registrovaní čtenáři - celkem
Čtenáři do 15 let
Obsloužených čtenářů
Počet výpůjček - celkem

63 692
17 875
45 780
2 294
796
1 383
438
26 064
101 092

Kulturní a informační centrum města Přelouče
V roce 2014 byla příspěvková organizace Kulturní služby města Přelouče přejmenována a její
činnost rozšířena o služby dle jednotné klasifikace turistických informačních center České republiky.
Pro občany a návštěvníky města zajišťuje poskytování informací, veřejný internet, předprodej
vstupenek – rezervační a prodejní systém Ticketportal, prodej reklamních a upomínkových
předmětů, kopírování a propagaci kulturních akcí. Od listopadu 2014 je zaměstnancem „Infocentra“
také správce muzejních sbírek. Po technické stránce pak zabezpečovalo Kulturní a informační
centrum města Přelouče plesy, besedy, koncerty, porady, schůze, výchovné pořady, výuku tance a
jiné společenské akce. V roce 2014 se uskutečnilo celkem 101 kulturních akcí různého charakteru,
kterých se zúčastnilo více než 22 400 návštěvníků. Tradičně velký zájem byl o letní koncerty,
kterých bylo 11 na Masarykově náměstí a 3 na pódiu v parku za školou. Nejnavštěvovanější byly
akce: Polanského Přelouč, Pálení čarodějnic, Udílení cen za Dabing, Vánoční zpívání a vystoupení
skupiny Keks. Z divadelních přestavení lze jmenovat Dívčí válku, Dokonalou svatbu a jako
nejúspěšnější hru – „Vstupte!!!“ s herci Petrem Nárožným, Janem Čenským a Ladislavem
Mrkvičkou. Hojně navštěvovány byly talkshow s Karlem Šípem a Josefem Náhlovským, Zdeňkem
7
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Izerem a Šárkou Vaňkovou a trojicí Zounar – Morávková - Carda. Z hudebních představení k
nejúspěšnějším pořadům patřilo vystoupení skupin Lokálka, Žalman a spol, kapel Boršičanka, PM
Band, Veselá trojka a Duo Jamaha. V rámci Pardubického hudebního jara bylo v Občanské záložně
předvedeno Vivaldiho Čtvero ročních období. Dále se uskutečnilo několik cestovatelských
přednášek a taneční soutěž „O přeloučskou věž“. Pro děti byla pořádána pravidelná nedělní
divadelní představení (nejúspěšnější s Michalem Nesvadbou) a Den dětí. Vzhledem k rekonstrukci
kina, která probíhá od začátku měsíce srpna, bylo uspořádáno pouze 129 filmových představení s
celkovou návštěvností 2 900 diváků. Promítání v letním kině navštívilo při osmi představeních
celkem 450 diváků.

Městské muzeum
Sbírky jsou uskladněny v depozitáři v přeloučské sokolovně. Muzejní exponáty jsou katalogizovány,
popsány a zaneseny v počítači s označením místa uložení. Zájemcům je například ze studijních
důvodů umožňován vstup do depozitáře. V prosinci 2014 byla dokončena celková inventura sbírek,
které k 31.12.2014 obsahovaly celkem 8 162 inventárních čísel. Správce depozitáře je na plný
úvazek zaměstnancem příspěvkové organizace Kulturní a informační centrum města Přelouče. Byly
pořádány dvě akce pro širokou veřejnost. Dne 3. března proběhla v Občanské záložně přednáška
„Lípa Svobody a pomník Antonína Švehly – dvě zaniklé přeloučské památky 20. století“ a 14. dubna
byla zahájena výstava „Od Rettigové k Záložně - Přelouč v 19. století“, na kterou si našlo cestu do
počátku října 270 návštěvníků. Celkově na obě akce přišlo 310 občanů. Správce sbírek však
samozřejmě prováděl též běžné interní aktivity. Úspěšná byla sbírkotvorná činnost – získali jsme do
sbírek 1342 zajímavých exponátů, od fotografií a pohlednic, přes plakáty, diplomy a knihy až po
předměty větších rozměrů, jako jsou cihly, které zřejmě pochází z přeloučské cihlárny. Číslo je takto
vysoké zejména díky více nálezům v depozitáři, především rozsáhlé pozůstalosti někdejšího
přeloučského kronikáře Františka Prášila, která obsahuje též fotografickou dokumentaci vývoje
města a okolí z let 1945–1984. Nelze opomenout také práci pro badatele. Depozitář navštívilo 71
badatelů z řad středoškolských a vysokoškolských studentů, odborníků a ostatních zájemců. Řadu
dní strávili v depozitáři bohemisté z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pod vedením dr. Aleny
Fidlerové, kteří zde zpracovávali sbírku starých tisků do chystané odborné publikace. Dalším
významným badatelem byl doc. Petr Kmošek z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové,
který připravuje též odbornou publikaci. Proběhla spolupráce s Archeologickým ústavem Akademie
věd ČR v Praze, kam jsme zapůjčili pravěkou neolitickou měděnou sekeru k odbornému zkoumání.
Na výstavu „O životě a díle básníka Bohdana Jelínka“, která se konala na Zámku Choltice, jsme
zapůjčili několik fotografií. Pro publikaci Státního okresního archivu v Pardubicích „Pod hvězdou
Davidovou: Židé na Pardubicku od 16. století po současnost.“ jsme poskytli několik tematických
fotografií našich exponátů.

Fondy
Stejně jako v minulých letech vyčlenilo i v roce 2014 zastupitelstvo fondy na podporu kulturních,
sportovních a vzdělávacích aktivit občanů a organizací, o jejichž využití rozhodovala rada města na
základě doporučení komise školské a kulturní a komise sportovní. Do kulturního fondu bylo
přiděleno 100 000,- Kč, do sportovního fondu 150 000,- Kč a do fondu vzdělávací projekty 50 000,Kč.
Ing. Ivan Moravec, místostarosta
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, ZA ROK 2014

Obecné shrnutí

Počet podaných žádostí
V roce 2014 bylo doručeno 7 žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V celém rozsahu bylo vyhověno
6 žádostem a to buď formou poskytnutí informace přímo, nebo odkazem na zdroj, kde je možné
informaci získat. V případě 1 žádosti o informaci bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Nejčastější formy podání
V roce 2014 obdrželo město Přelouč 1 žádost podanou elektronickou poštou, 6 žádostí podaných
písemně prostřednictvím provozovatele poštovní licence, 0 žádostí podaných prostřednictvím
datové schránky a 0 žádosti byly podány osobně. Všechny žádosti jsou evidovány dle výše
zmíněného vnitřního předpisu č. 09/13. 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:
•
•
•

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

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

7

Počet vydaných odpovědí v plném rozsahu

6

Počet vydaných odpovědí v částečném rozsahu

0

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

1

Počet vydaných sdělení o odložení žádosti

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

Počet poskytnutých výhradních licencí

0

Počet stížností podaných podle § 16a

0

Počet zpoplatněných žádostí o informaci

1

Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumávaných soudem

0
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Počet a obsah žádostí tematicky členěné podle kompetencí odborů Městského úřadu v Přelouči

Starostka
Místostarosta
Kancelář tajemnice
Samostatný právník
Referent dotací
Oddělení pohledávek a přestupků
Finanční odbor
Odbor životního prostředí

Počet
žádostí
0
0
0
0
0
0
0
3

Oddělení informatiky
Oddělení školství
Odbor sociální
Odbor správy majetku

0
0
0
2

Odbor stavební
Odbor vnitřních věcí

0
2

Odbor živnostenský
Oddělení personální
Oddělení hospodářské správy

0
0
0

Odbor/útvar

Předmět dotazu

Honitba Kladruby, poskytnutí rozhodnutí
okresního úřadu z r.2002, nakládání s odpady

Investiční projekty na rok 2014, veřejné
zakázky
Žádost o poskytnutí kopií kandidátních listin,
počty kontrol při sčítání hlasů v OVK

Počet a obsah vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části
V roce 2014 vydalo město Přelouč 1 rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Z tohoto počtu byla 1 žádost
odmítnuta z důvodu nemožnosti poskytnutí informace. Z celkového počtu rozhodnutí o odmítnutí
žádosti byla 1 žádost odmítnuta Odborem vnitřních věcí.

Počet podaných odvolání
V roce 2014 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí
informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace
V roce 2014 nebylo vedeno žádné soudní řízení ve správním soudnictví na přezkum rozhodnutí
v oblasti poskytování informací.

Výčet poskytnutí výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence
V roce 2014 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení
V roce 2014 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
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Zveřejňování informací prostřednictvím webových stránek města Přelouč
Na webových stránkách města Přelouč (www.mestoprelouc.cz) jsou zveřejněny způsobem
umožňujícím dálkový přístup, v sekci Povinně zveřejňované informace, kromě povinně
zveřejňovaných informací o městu Přelouč jako povinném subjektu, také odpovědi na žádosti
o informace i Výroční zprávy města Přelouče o činnosti v oblasti poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., a rovněž Zprávy o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za jednotlivé
kalendářní roky.
Bc. Mgr. Veronika Dofková, právnička úřadu

MĚSTSKÁ POLICIE
Bezpečnostní a dopravní situace na území města a jeho místních částí
Městská policie, 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
Celkový počet uniformovaných strážníků byl v tomto roce 14. Nedošlo tedy k žádným personálním
změnám.

Výkon služby
Nepřetržitý dohled na veřejný pořádek byl vykonáván plošně po celém katastrálním území města
a to vždy s přihlédnutím na momentální bezpečnostní situaci, nápad trestné činnosti a narušování
veřejného pořádku v jednotlivých částech města a v obci Břehy, se kterou je uzavřena veřejnoprávní
smlouva.
Služba strážníků je organizována knihou služeb, kde je přesně rozepsáno a určeno, kde a v jakou
dobu se má hlídka nacházet a jaké má plnit úkoly v souladu s platnou legislativou. Pokud
samozřejmě nenastane situace, která vyžaduje operativní řešení.
Území města je rozděleno na rajony, které jsou svěřeny konkrétním strážníkům. Ti vedou knihy
rajonů, kam zaznamenávají veškeré důležité informace, které s jejich rajonem souvisí.
V denních službách je kladen důraz na pěší kontrolu města, v noční době je hlídkování prováděno
kombinací hlídky pěší a za pomoci služebního vozidla. Přitom je kladen důraz na provedení
operativního a rychlého zásahu na celém spravovaném území.
Z oblasti veřejného pořádku městská policie řešila protiprávní jednání spočívající v porušování
nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství v okolí nočních provozoven, porušování obecně
závazných vyhlášek a nařízení města. V letním období se znovu opakují problémy v oblasti
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lohenicko-mělických písníků a přibývá oznámení občanů na rušení veřejného pořádku v okolí
nočních podniků a restauračních zahrádek.
Při dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu strážníci řeší zejména nedovolené
parkování a porušování nejvyšší povolené rychlosti ve městě a obcích. Oproti loňskému roku vzrostl
počet zjištěných přestupků porušením stanovené rychlosti v obci.
Pro potřeby městské policie byla pořízena mobilní dohlížecí kamera, kterou lze díky rychlé a snadné
instalaci přemísťovat na rizikové lokality města. Dále nám nově pomáhá čtečka čipů, která se
používá pro přečtení čísla čipu, který má pes trvale umístěn pod kůží.

Preventivní činnost
Preventivní činnost městské policie bych rozdělil do dvou skupin. Na prevenci dlouhodobě
plánovanou, která se vykonává zejména následujícími činnostmi:
• pravidelné přednášky na ZŠ, MŠ, SOU, SOŠ
• výuka na dětském dopravním hřišti a v učebně dopravní výchovy
• přednášky pro seniory
• pořádání soutěže s krajskou působností „Právo na každý den“
• podíl na dětském táboře pro děti z pěstounských rodin
• pravidelný dohled na přechody pro chodce
Další soubor preventivní činnosti spočívá v nepravidelných akcích:
• kontrola provozoven – podávání alkoholu, hraní na výherních automatech
• kontrola používání dětských autosedaček
• měření rychlosti u škol
• ukázky městské policie na akcích pořádaných pro děti
Preventivní činnost městská policie často provádí ve spolupráci s PČR, MěÚ Přelouč, BESIP, DDM
Přelouč, KrÚ.

Výslednost městské policie
Přehled všech operativních zásahů a událostí Městské policie
Celkový počet událostí
Přestupky proti veřejnému pořádku
Přestupky proti majetku
Přestupky proti občanskému soužití
Přestupky proti obecně závazné vyhlášce, nařízení
Oznámeno podezření z trestných činů PČR
Odchyty psů, synantropní zvěř + ostatní přestupky v této oblasti
Přestupky v dopravě zařazené do bodového systému – překročení max. povolené rychlosti

Ostatní dopravní přestupky (zákazy stání, zastavení atd.)
Zjištěno vraků motorových vozidel
Alkohol za volantem
Události zjištěné kamerovým systémem
Nálezy, hlášení závad, pomoc občanům, hledání pohřešovaných,
výjezdy na poplachy pultu centralizované ochrany PCO
Ostatní činnost (kontroly provozoven, doručování písemností, šetření pro ostatní
orgány, poznatky….)
Žádosti IZS (dopravní nehody, požáry, první pomoc)
12
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Přehled příjmu do rozpočtu města v Kč za rok 2014
Udělené blokové pokuty

1 132 000,-

Veřejnoprávní smlouvy obcí Bezděkov, Břehy, Veselí, Valy,
Sopřeč, Choltice

141 000,-

Pult centralizované ochrany

546 033,-

Udělené pokuty z oznámených přestupků
doprava + veřejný pořádek

49 000,-

Manipulační poplatky, dopravní hřiště

19 450,-

CELKEM

1 887 483,-

Spolupráce s integrovaným záchranným systémem a jednotlivými odbory města
Nejvýznamnějším partnerem městské policie ze složek IZS je policie ČR, neboť tato
spolupráce pramení z legislativního rámce obou bezpečnostních složek. Tato spolupráce
probíhá denně s příslušníky obvodního oddělení v Přelouči i dalšími policisty z dalších
odborů policie. Policie ČR využívá při odhalování protiprávního jednání dobrých místních
znalostí našich strážníků a záznamů z MKDS.
Vzájemně prospěšná spolupráce probíhá téměř denně i s ostatními složkami
integrovaného záchranného systému - Zdravotnickou záchrannou službou, Hasičským
záchranným sborem Pardubického kraje, Jednotkou požární ochrany sboru dobrovolných
hasičů města Přelouč. Tato spolupráce spočívá zejména v zajišťování míst zásahů
u mimořádných událostí – dopravní nehody, požáry, nouzové otevírání bytů, zajištění
bezpečnosti záchranářů apod.
Nepostradatelná spolupráce při plnění úkolů městské policie je na úrovni orgánu města,
odborů městského úřadu a s technickými službami města.
Do budoucna:
V roce 2015 bude městská policie z důvodu naplnění ustanovení čl. VI odst. 2 zákona č.
274/2008 Sb., řešit personální problém, kdy pro nedosažení stanoveného vzdělání ukončí
pracovní poměr dva zkušení strážníci. Oba strážníci mají více jak 20-ti letou praxi a jejich
zkušenosti budou při výkonu služby nepochybně chybět. Dále máme připraveny finanční
prostředky na inovaci a rozšíření přenosových tras ,,Pultu centralizované ochrany“,
na který je v současnosti napojeno 96 objektů.
Bc. Radek Hrdý, velitel MP
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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 24 700 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 31.12.2014 bylo v městském úřadu zařazeno celkem 84 zaměstnanců, z toho 70 úředníků.
V přepočteném stavu se jedná celkem o 81,15 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 84 zaměstnanců je 57 (68%) žen a 27 (32%) mužů. Průměrný věk zaměstnanců je 47 let.

Vzdělanostní struktura zaměstnanců
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Délka pracovního poměru zaměstnanců na úřadu
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Již v roce 2013 město obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1,669 mil. Kč z prostředků
EU s názvem „Zvýšení kvality a good governance v Městském úřadu Přelouč“.
Hlavním cílem projektu bylo posílení územní veřejné správy ve městě Přelouč, zlepšení kvality
poskytovaných služeb a zvýšení otevřenosti a transparentnosti úřadu vůči občanům. V rámci
projektu byly definovány celkem tři klíčové aktivity:
•

•

•

Realizace procesního a bezpečnostního auditu - v roce 2014 navazovala na výsledky
činností z předchozího roku - zahrnovala podrobné zmapování procesů probíhajících
na odborech městského úřadu, identifikaci rizik, identifikaci personálních zdrojů a navržení
optimalizace současného stavu procesů a vytížení pracovních pozic. Výstupem byla tvorba
mnoha dokumentů, zejména „Vrcholová procesní mapa MěÚ“, „Optimalizace organizační
struktury MěÚ“ a „Rozdílová analýza současného a navrženého stavu“, na jejichž základě
došlo k úpravám organizace úřadu.
Na procesní audit plynule navázal bezpečnostní audit, jehož výstupem bylo vytvoření
Systému zabezpečení informací na úřadě. V souvislosti s touto aktivitou byla zpracována
dokumentace bezpečnostní politiky a upravena řada interních směrnic, které podrobně řeší
jednotlivé úseky zabezpečování informací na úřadě, a to nejen v oblasti informačních
technologií.
Zpracování strategického plánu rozvoje města, který je dlouhodobým koncepčním
dokumentem rozvoje města s výhledem na 15-20 let. Na analytické činnosti provedené
v roce 2013 navázaly činnosti strategické. „Strategický plán rozvoje města Přelouče“,
schválený zastupitelstvem města dne 26.6.2014 se stal oficiální politikou města v oblasti
dlouhodobého rozvoje. Po komunálních volbách 2014 byla Radou města ustavena Řídící
a monitorovací komise pro realizaci strategického plánu, která bude spolupracovat
na implementaci strategického plánu.
Zkvalitnění finančního řízení města znamenalo především analyzovat oblasti potřeby
finančního vzdělávání. Na základě této analýzy probíhalo vzdělávání představitelů
samosprávy a úředníků. K završení této aktivity byla zpracována vnitřní směrnice „Rozpočet
a oběh účetních dokladů“, která nastavuje systém řízení rozpočtového a nákupního
procesu, správy majetku a finančního řízení MěÚ Přelouč.
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Pod vedením paní starostky také pokračoval projekt Svazu měst a obcí s názvem „Obce sobě“,
financovaný z dotace EU. Cílem tohoto projektu je podpora meziobecní spolupráce v rámci ORP
v oblasti základního školství a předškolního vzdělávání, odpadového hospodářství, sociálních
služeb a jednoho volitelného tématu podle potřeb obcí v daném území – servis samosprávám.
V prosinci 2014 došlo dle harmonogramu projektu k ukončení prací na návrhové části rozvojového
dokumentu ORP Přelouč. Celý rozvojový dokument byl předán na Svaz měst a obcí ČR.
Město Přelouč uspělo na podzim roku 2014 s další žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného
operačního programu, oblasti intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě, výzvy 22,
vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Předkládaný projekt Konsolidace IT a nové služby
TC ORP Přelouč s celkovými náklady ve výši 5 986 138,- Kč bude hrazen z 85% z evropských
fondů.
Cílem projektu je zefektivnit podporu výkonu veřejné správy a zpřístupnit informace veřejnosti.
Jedná se zejména o pořízení podrobného rozklikávacího rozpočtu v prostředí webové prezentace
města, digitalizace datových zdrojů pořízením skenovací linky, zvýšení bezpečnosti provozované
infrastruktury a rozšíření technologického centra o nové servery pro zálohování v záložní lokalitě při
výpadku hlavní lokality. V roce 2014 byla zpracována zadávací dokumentace pro výběrové řízení na
dodavatele. Dokončení akce je plánováno do konce září roku 2015.
Ing. Ivana Lejhancová, tajemnice MěÚ

ZPRÁVY ODDĚLENÍ A ODBORŮ

Kancelář tajemníka
Oddělení personální
Přehled uskutečněných výběrových řízení v roce 2014 (převážně odchody do důchodu)
Oddělení personální
Odbor správy majetku
Vedoucí oddělení pohledávek a přestupků
Odbor vnitřních věcí
Odbor stavební
Kancelář tajemníka- agenda dotací a grantů (doba určitá – zástup za MD)
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bezplatná odborná studijní praxe studentů
V roce 2014 jsme umožnili vykonat studijní praxe na některých odborech úřadu celkem 32
studentům podobně jako v minulých letech, z toho:
•
•
•

28 studentům ze středních a vysokých škol, (v průměru 14ti denní praxe)
4 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 školícího 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 úřadu, 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 2014

Vstupní vzdělávání
Průběžné vzdělávání
Příprava a ověření zvláštní odborné způsobilosti
Vzdělávání vedoucích úředníků

Počet
absolvovaných
kurzů
2
572
2
14

Průměrná
délka
vzdělávací
akce ve dnech
5
1,2
10
1

Helena Vítková, vedoucí oddělení

Oddělení pohledávek a přestupků
V roce 2014 byla připravena ke schválení zastupitelstvem Obecně závazná vyhláška č. 4/2014
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na rok 2015.
Oddělení pohledávek a přestupků zpracovalo a zajistilo uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku
agendy sociálně-právní ochrany dětí s městem Chvaletice a byly rozjednány další veřejnoprávní
smlouvy s ostatními obcemi.
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Projednávané přestupky v r. 2014(statistika)
Oznámení došlá celkem
Z toho:
Převedeno z roku 2013
Postoupeno jinému správnímu orgánu
Odloženo nebo zastaveno
Vyřízeno v blokovém řízení
Vyřízeno v příkazním řízení
Ukončeno ve správním řízení rozhodnutím
Rozhodnuto o uplatněné náhradě škody
Propadnutí věci
Zabrání věci
Na pokutách uloženo
(v Kč)
Na nákladech řízení uloženo
(v Kč)

266
46
9
165
39
40
10
2
4
1
100 900,11 000,-

V rámci součinnosti bylo vyřízeno 405 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.
Zpracování ročního statistického výkazu přestupků projednávaných Městským úřadem v Přelouči
a přehled přestupků o domácím násilí byly předány Krajskému úřadu Pardubického kraje k dalšímu
zpracování pro Ministerstvo vnitra k celorepublikovému přehledu.
V průběhu roku bylo přijato 24 hlášení o ztrátách a nálezech, kdy byly prováděny veškeré možné
kroky k zjištění majitele a následnému navrácení nalezených věcí, kdy na základě těchto kroků bylo
vráceno 3 nálezů a ztrát do rukou jejich majitelů.
Oblast vymáhání pohledávek a vybírání poplatku za komunální odpad v roce 2014 bylo
na oddělení pohledávek a přestupků předáno k vymáhání celkem 415 pohledávek.
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 řád, dle zákona č.
120/2001 Sb., o soudních exekutorech a soudní činnosti a souvisejících právnících předpisů.
V uvedeném období bylo dlužníkům odesláno 381 upomínek, 108 výzev k součinnosti třetích osob,
7 dotazů na Vězeňskou službu ČR. Bylo vystaveno 412 exekučních příkazů a následně zasláno
plátcům a dlužníkům. Bylo vyřízeno 13 žádostí o povolení splátek a na tyto žádosti vydáno
rozhodnutí a splátkový kalendář, 21 přihlášek do dražebního jednání a 56 pohledávek přihlášeno do
insolvenčního řízení.
Oddělení pohledávek a přestupků zajišťuje vybírání místního poplatku za komunální odpad a
místního poplatku ze psů. V roce 2014 bylo vystaveno 309 výzev a 698 platebních výměrů.
U místního poplatku ze psů bylo vystaveno 44 výzev k zaplacení a 21 platebních výměrů.
V průběhu roku 2014 bylo vyřízeno 61 žádostí o sdělení přeplatků nebo nedoplatků na místních
poplatcích na základě podání notářů nebo na základě žádosti soudů. Dále bylo zaevidováno 103
žádostí o vrácení přeplatku a vydáno 103 rozhodnutí o vrácení přeplatku.

18

Město Přelouč © 2015

Stav vymáhaných pohledávek k 31.12.2014
Zdroj: právní oddělení-zahrnuje pouze neodepsané pohledávky předané k vymáhání nejdéle do 31.12.2014

NEUHRAZENÉ POHLEDÁVKY
Druh
Nájemné – byty
(bez poplatku z prodlení)
Nájemné - nebytové prostory
Náhrada škody
Nájemné z pozemků
Půjčky obyvatelstvu
Faktury MÚ, smlouvy
Sociální dávky
Dopravní přestupky
Živnosti - pokuty
Pokuta stavební
Životní prostředí - pokuty
Pokuty MP - (blokové)
Přestupky - (komise)
Místní poplatky – psi
Odchyt zvířat, odebrání zvířat
Místní poplatky - vstupné
Místní poplatky - odpady
Příspěvek - školství
Exekuční náklady
Manipulační poplatky - veř. zábor
Jiný správní delikt
CELKEM (Kč)

K 31.12.2013

K 31.12.2014

Počet

Částka [Kč]

Počet

Částka [Kč]

16

147 383,-

12

139 814,-

1
5
1
1
9
9
252
111
1
2
600
200
41
2
1
1409
1
472
3

57 780,14 658,11 591,5 404,97 509,10 327,2 327 936,244 215,5 500,1 500,497 585,385 927,26 605,19 966,24 603,934 914,1 000,180 532,7 700,-

1
6

70 620,10 270,-

1
5

5 404,102 059,-

248
151

2 341 544,281 583,-

3
681
224
47
1
1
1357
1
446
3
1

17 500,558 643,440 403,41 587,17 581,24 603,900 589,1 000,166 821,7 790,6 000,-

3137

4 987 977,-

3194

5 133 811,-

Mgr. Zuzana Dvořáková, vedoucí oddělení

Oddělení informatiky
V rámci ukončení podpory firmy Microsoft na operační systémy Windows XP došlo k výměně většiny
počítačů, současně se tím i zmodernizoval výpočetní park, kde se stáří těchto počítačů pohybovalo
v rozmezí 6-11 roků. Výměna se týkala i většiny monitorů. Jelikož z provozního hlediska 17“
monitory ještě nejsou za ergonomickou hranicí životnosti, budou nabídnuty školám do prostředí
výpočetních učeben, kde své uplatnění mohou ještě najít.
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT byl během roku 2014
využíván prostřednictvím pracovišť úřadu. Celkové počty operací v jednotlivých agendách jsou
uvedeny dále.
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CzechPoint (Kontaktní Místo Veřejné Správy – KMVS)
Výpisy:
Výpis z bodového hodnocení řidiče (CRŘ)
Výpis z insolvenčního rejstříku (ISIR)
Výpis z katastru nemovitostí (KN)
Výpis z veřejného rejstříku (OR)
Výpis z Rejstříku trestů (RT)
Výpis z Rejstříku trestů právnických osob (RTPO)
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD)
Výpis ze živnostenského rejstříku (ZR)

8
0
65
33
129
4
3
4

Datové schránky:
Agendy ISDS

9

Konverze dokumentů:
Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu na žádost (EL)
Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu na žádost (LE)

18
9

Základní registry:
Výpis údajů z registru obyvatel ZR01
Výpis údajů z registru osob ZR02
Veřejný výpis údajů z registru osob ZR03
Výpis o využití údajů z registru obyvatel ZR05
Záznam o využívání údajů v registru osob ZR06
Žádost o změnu údajů v registru obyvatel ZR08
Žádost o změnu údajů v registru osob ZR09
Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě ZR10

0
0
0
0
0
0
1
0

Ostatní podání:
Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH, registr živnostenského podnikání

0

CzechPoint@office
Rejstřík trestů:
Výpis z rejstříků právnických osob (RTPOO)
Rejstřík trestů podle zákona č.124/2008 Sb.(RT124/128)
Konverze dokumentů (z moci úřední):
Autorizovaná konverze z moci úřední (EL)
Autorizovaná konverze z moci úřední (LE)
Základní registry:
Výpis údajů z registru obyvatel, registru osob (ZRO01, ZRO02)
Žádost o změnu údajů, vydání seznamu voličů (ZRO08, 09,12)
Ověřování listin a podpisů (vidimace a legalizace):
Agendy matriky (narození, manželství, úmrtí, atd.)
Agendy ohlašovny
Agendy obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
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10
79

105
22

64
3
0
101
349
0
Bc. Jiří Malý, vedoucí oddělení
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Odbor finanční
Hospodaření města Přelouče v roce 2014
Hospodaření města v roce 2014 skončilo schodkem.

Příjmy [tis. Kč]
Výdaje [tis. Kč]
Přebytek rozpočtu [tis. Kč]

2012

2013

2014

149 075
144 746
4 329

162 736
169 403
- 6 667

170 927
174 042
- 3 115

Příjmy do rozpočtu města v roce 2014 činily 170 927 tis. Kč a výdaje 174 042 tis. Kč. Schodek
rozpočtu činí 3 115 tis. Kč. 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 dotačního vztahu na výkon
státní správy, samosprávy a školství činila 16 469 tis. Kč.

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2014
UZ

Označení účelové dotace

13010
13011
13305
14013
15825
15835
17005
29004
29008
34070
98187
98348

Výkon pěstounské péče
SPOD
Poskytování sociálních služeb
Výzva OPLZZ
Protipovodňová opatření
Zateplení budov
Regenerace panelového sídliště
Výsadba dřevin
Odborný lesní hospodář
Kulturní akce – Cena Fr.
Filipovského
Volby do zastupitelstev obcí
Volby do Evropského parlamentu

X

Celkem ze státního rozpočtu

Přiděleno Kč
640
1 784
425
563
4 682
6 932
3 670
33
560
70

Vyčerpáno Kč

000,00
975,00
000,00
913,00
089,00
825,60
338,00
600,00
191,00
000,00

508
1 784
425
563
4 682
6 932
3 670
33
560
70

Rozdíl Kč

448,00
975,00
000,00
913,00
089,00
825,60
338,00
600,00
191,00
000,00

131 552,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

291 000,00
262 000,00

234 304,00
234 843,00

56 696,00
27 157,00

19 915 931,60

19 700 526,60

215 405,00

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2014
UZ

Označení účelové dotace

90877
91628

Státní fond ŽP
Státní fond dopravní
infrastruktury

X

Celkem ze SF

Přiděleno Kč

Vyčerpáno Kč

Rozdíl Kč

683 230,24
529 999,00

683 230,24
529 999,00

0,00
0,00

1 213 229,24

1 213 229,24

0,00
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Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 2014
UZ
14004

X

Označení účelové dotace
Cena Fr. Filipovského
Dobrovolní hasiči
Festival Polanského - ZUŠ
Dopravní obslužnost
Celkem z rozpočtu
Pardubického kraje

Přiděleno Kč
70
20
10
45

000,00
800,00
000,00
425,00

146 225,00

Vyčerpáno Kč
70
20
10
45

Rozdíl Kč

000,00
800,00
000,00
425,00

0,00
0,00
0,00
0,00

146 225,00

0,00

Příjmy z ostatních veřejných rozpočtů (v Kč):
veřejnoprávní smlouvy - městská policie

141 000,00

veřejnoprávní smlouvy – evidence obyvatel
veřejnoprávní smlouvy – přestupky
příspěvky od obcí na pečovatelskou službu

7 200,00
65 600,00
1 995,00

Celkem:

215 795,00

Struktura příjmů a výdajů v letech 2012 – 2014 (v tis. Kč)
2012
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

Financování (přebytek/schodek) rozpočtu

93
12
12
31

277
146
488
164

149 075

2013
110
11
12
27

987
183
592
974

115 577
11 444
1 709
42 197

162 736

170 927

2012

2013

2014

117 509

129 337

123 123

27 237

40 066

50 919

144 746

169 403

174 042

2012

2013

2014

4 329

- 6 667

- 3 115

K rozpočtu roku 2014 bylo schváleno sedm rozpočtových opatření, v nichž byly do rozpočtu
zařazovány postupně jednotlivé akce oprav a investic.
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Finanční prostředky k 31.12.2014
Zůstatky bankovních účtů k 31.12.2014 v Kč
ZBÚ - základní běžný účet (neúčelové finance)

14 623 814,94

Sociální fond

328 099,43

Fond životního prostředí

72 248,25

Depozitní účet - účet cizích prostředků

138 227,33

Celkem:

15 162 389,95

Porovnání volných neúčelových finančních zdrojů v letech 2012 – 2014 (v tis. Kč):

Volné finanční zdroje

2012

2013

2014

23 918

17 463

14 536

Pohledávky
V tabulce jsou uvedeny pohledávky města k 31.12.2014, vedené na účtech č. 311 a 315:
Pohledávky
k 31.12.2013
44 373,00

Pohledávky
k 31.12.2014
72 428,00

28 055,00

24 603,00

24 603,00

0,00

1 228 496,71

1 566 307,02

337 810,31

Pokuty - odbor vnitřních věcí

0,00

0,00

0,00

Pokuty - přestupkové komise

387 627,07

440 403,17

52 776,10

5 500,00

6 000,00

500,00

497 585,87

558 643,72

61 057,85

2 349 436,11

2 383 044,55

33 608,44

244 215,63

281 583,35

37 367,72

Pokuty - životní prostředí

16 500,00

112 479,00

95 979,00

Sociální dávky

60 263,92

4 252,00

-56 011,92

Vystavené faktury MěÚ

223 910,96

728 189,52

504 278,56

Exekuční náklady

181 132,17

184 108,35

2 976,18

67 530,00

11 502,00

-56 028,00

110 924,00

88 553,00

-22 371,00

0,00

29 000,00

29 000,00

2 810,00

0,00

-2 810,00

264 165,00

256 684,00

-7 481,00

5 709 073,44

6 747 780,68

1 038 707,24

Místní popl. ze psů
Místní popl. ze vstupného
Místní popl. za svoz KO

Pokuty - stavební
Pokuty - městská policie
Pokuty - dopravní přestupky
Pokuty - živnostenský úřad

Nájemné nebyt. prostor a pozemků
Nájemné bytových prostor
Prodej pozemků a budov
Věcná břemena
Poplatky z prodlení
Celkem

Rozdíl
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Finanční částky na těchto účtech obsahují i takové pohledávky, které jsou placeny formou splátek
nebo jejichž splatnost spadá až do roku 2015. Skutečné pohledávky k vymáhání jsou průběžně
předávány na právní oddělení.

Hospodaření příspěvkových organizací
Město Přelouč bylo v roce 2014 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 2014 z rozpočtu města celkem 31 964 997,00 Kč
a investiční dotace v celkové výši 21 000,00 Kč.

Organizace
ZŠ Přelouč, Smetanova 1509, okres
Pardubice
ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. 45, okres
Pardubice
Dům dětí a mládeže Přelouč, okres
Pardubice
Základní umělecká škola Přelouč, okres
Pardubice
Školní jídelna Přelouč, OM 1050, okres
Pardubice
MŠ Přelouč, Za Fontánou 935, okres
Pardubice
MŠ Přelouč, Kladenská 1332, okres
Pardubice

Provozní
příspěvek od
zřizovatele

Hospodářský
výsledek HČ

Hospodářský
výsledek VČ

Hospodářský
výsledek
celkem

2 921 000,00

40 385,69

0,00

40 385,69

2 868 260,00

36 401,71

25 642,00

62 043,71

260 000,00

40 581,27

0,00

40 581,27

200 000,00

-58 992,00

58 992,00

0,00

1 585 449,00

8 007,40

30 156,70

38 164,10

530 000,00

14 653,21

0,00

14 653,21

2 810 000,00

18 789,73

0,00

18 789,73

Městská knihovna Přelouč

1 829 000,00

261,23

0,00

261,23

Kulturní a informační centrum města
Přelouče

3 960 000,00

160 616,15

88 801,23

249 417,38

Technické služby města Přelouče

15 001
288,00

100 185,33

39 375,09

139 560,42

Celkem

31 964
997,00

360 889,72

242 967,02

603 856,74

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
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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 s rozšířenou působností

Počet mateřských škol
Počet základních škol
Počet dětí v mateřských školách celkem
Počet žáků v základních školách celkem
Počet úplných škol
Počet tříd v úplných školách
Počet žáků v úplných školách (I + II st.)
Počet malotřídních škol
Počet tříd v malotřídních školách
Počet žáků v malotřídních školách
Počet žáků v základní umělecké škole
Počet členů zájmových útvarů v domě dětí a
mládeže
Počet žáků stravujících se ve školní jídelně

Právní
subjekt
12
11
706
1 726
6
74
1 535
5
11
191
648
700

MŠ
(součást ZŠ)
3
x
100
x
x
x
x
x
x
x
x
x

799

x

Celkem
15
11
806
1 726
6
74
1 535
5
11
191
648
700
799

V činnosti státní správy zpracovává návrh rozpisu rozpočtu a společně za účasti zástupců Odboru
školství a kultury 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 2014, 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: V roce 2014 v Základní škole Přelouč,
Smetanova 1509 a v Základní škole Přelouč, Masarykovo nám. 45 byly od 1.9.2014 zvýšeny
kapacity školních družin z 90 žáků na 110 žáků. Od 1.9.2014 byla zřízena výdejna při Školní jídelně
Přelouč o kapacitě 250 stravovaných pro žáky Základní školy Přelouč, Masarykovo nám. 45, okres
Pardubice.
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Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2014

Účelov
ý znak

a

33 353

33 166
33 051
33 052

Ukazatel

b
A.1. Neinvestiční dotace celkem
v tom:
Přímé náklady na vzdělávání celkem
v tom: a) platy
b) OON
c) ostatní
(pojistné+FKSP+ONIV)
Soutěže
RP „Zvýšení platů pedagog.
pracovníků RŠ“
RP „Zvýšení platů pracovníků RŠ“
A.2. Investiční dotace celkem
A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.)

v Kč

v Kč

v Kč

Poskytnuto
k 31.12.2014

Čerpáno
k 31.12.2014

Vratka
dotace

1
116 179 312,00

2
116 179 312,00

3=1-2
0,00

115 285 000,00
83 120 000,00
601 000,00
31 564 000,00

115 285 000,00
83 120 000,00
601 000,00
31 564 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

220 120,00

220 120,00

674 192,00

674 192,00

0,00
0,00

116 179 312, 00

116 179 312,00

0,00

Z výkonu samosprávy oddělení zabezpečuje hlavně personální činnost ředitelů škol a školských
zařízení Přelouče. Zpracovává část dotací poskytnutých z rozpočtu města a příspěvky z rady města.
Zabezpečuje zástup v pokladně úřadu.

Alena Hanušová, vedoucí oddělení

Odbor živnostenský
Agenda živnostenského podnikání
V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona
o mezinárodním právu soukromém, byl změněn od 1.1.2014 také živnostenský zákon. Uvedenou
novelou živnostenského zákona došlo především k terminologickým změnám textu zákona (pojem
„místo podnikání“ se nahradil pojmem „sídlo“, apod.)
Dále byl živnostenský zákon novelizován v návaznosti na nový zákon o kontrole č. 255/2012 Sb.,
(kontrolní řád), který nabyl účinnosti dne 1.1.2014.
Dnem 17.4.2014 uplynula lhůta pro stávající podnikatele, kteří měli možnost požádat živnostenský
úřad v rámci přechodných ustanovení bezplatně o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního
lihu nebo lihovin. Zdejší živnostenský úřad ve správním řízení udělil pro tuto činnost 240 koncesí.
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K 31.12.2014 jsme evidovali 4 797 podnikatelů s platným živnostenským oprávněním, z toho 122
zahraničních fyzických osob a 7 396 živnostenských oprávnění, z toho 5 586 aktivních oprávnění.
V roce 2014 bylo zapsáno 136 nových podnikatelů. V systému rejstříku živnostenského podnikání
bylo vydáno 5 025 dokumentů, z toho 739 výpisů z živnostenského rejstříku jako průkaz
živnostenského oprávnění, 61 výpisů a potvrzení ze živnostenského rejstříku na žádost,
494 vyrozumění o přerušení a o pokračování v provozování živnosti a 332 vyrozumění o zápisu
změn týkajících se provozoven. Na správních poplatcích bylo zaplaceno 219 495 Kč.
Odbor živnostenský obdržel 25 trestních příkazů a rozsudků a ve třech případech přistoupil
ke zrušení živnostenského oprávnění podnikatele.
Celkem bylo v roce 2014 vedeno 348 správních řízení, z toho 190 o udělení koncese, 76 o zrušení
živnostenského oprávnění na žádost podnikatele, 8 o uložení pokuty podle kontrolního řádu,
2 o pokutě uložené v sankčním řízení, 1 o schválení odpovědného zástupce, 2 o ustanovení
opatrovníka, 3 o sankčním zrušení živnostenského oprávnění pro ztrátu bezúhonnosti,
1 pro nesplnění podmínek pro vznik živnostenského oprávnění, 60 správních řízení ve věci zrušení
živnostenského oprávnění, protože podnikatel na žádost živnostenského úřadu neprokázal právní
důvod pro užívání prostor, v nichž má sídlo a 5 správních řízení bylo zastaveno, protože odpadl
jejich důvod. V 72 případech bylo správní řízení vyvoláno porušením právní povinnosti, proto byla ve
všech těchto řízeních podnikatelům uložena povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou ve
výši 1 000 Kč.
Kontrolní činnost na úseku živnostenského podnikání byla zaměřena na plnění povinností
stanovených živnostenským zákonem, dále na prodej lihu, na ochranu spotřebitele a na činnost
realitních kanceláří. Byly provedeny 2 společné kontroly s ČOI. Celkem bylo provedeno 94 kontrol a
54 místních zjištění, a to u 60 fyzických osob, 40 právnických osob a 12 zahraničních fyzických
osob. Na odbor živnostenský bylo podáno k prošetření 10 podnětů na podnikající i nepodnikající
osoby. Bylo uloženo 37 blokových pokut v celkové výši 14 600 Kč a ve správním řízení bylo uloženo
10 pokut v celkové výši 11 500 Kč.

Agenda zemědělských podnikatelů
Odbor živnostenský je pověřen vedením agendy evidence zemědělských podnikatelů ve smyslu
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.
K 31.12.2014 bylo evidováno celkem 126 zemědělských podnikatelů: z toho 104 fyzických osob
a 22 právnických osob. Na správních poplatcích bylo u této agendy za rok 2014 vybráno 6 000 Kč,
a to za zápis 6 nových zemědělských podnikatelů do evidence. Dále bylo v roce 2014 vystaveno
16 změnových osvědčení, 1 potvrzení o přerušení provozování zemědělské výroby a 4 usnesení
o vyřazení zemědělského podnikatele z evidence.
Odbor živnostenský 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.
Dle zákona o zemědělství je odbor živnostenský oprávněn provádět kontrolu evidence
zemědělského podnikatele. Kontroly jsou prováděny v souvislosti s kontrolami podnikatelů
dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon.

Kontroly nadřízeného orgánu:
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V roce 2014 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
Během roku 2014 provozovaly na území města Přelouče výherní hrací přístroje 4 obchodní
společnosti v 6 provozovnách, a to v hernách a pohostinských zařízeních. Bylo vydáno
17 rozhodnutí o povolení provozování 25 kusů výherních hracích přístrojů a 1 jackpotu a 2 změnová
rozhodnutí. Odbor živnostenský
provedl 3 kontroly
dodržování zákona o loteriích
ve 3 provozovnách, kde bylo kontrolováno 11 kusů výherních hracích přístrojů.
Za přijetí žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů a za změnu povolení pro rok
2014 bylo zaplaceno na správních poplatcích 41 000 Kč a na odvodu z loterií a jiných podobných
her činil v tomto roce příjem města Přelouče 8 830 952 Kč.

Czech POINT
V roce 2014 bylo odborem živnostenským provedeno celkem 26 úkonů na žádost, z nichž některé
byly osvobozeny od správního poplatku, a to vydání výpisů, žádost o zřízení datové schránky,
o vydání přístupových údajů do datové schránky a provedení autorizované konverze. Za služby
Czech POINT bylo vybráno celkem 1 300 Kč. Pro výkon státní správy bylo vyhotoveno 71 výpisů
či opisů z rejstříku trestů a obchodního rejstříku a 25 konverzí dokumentů.

Vidimace a legalizace
K 31.12.2014 bylo celkem provedeno 35 ověření (vidimace a legalizace) dle zákona č. 21/2006 Sb.
Na správních poplatcích bylo vybráno celkem 1 110 Kč.
Jitka Lorencová, vedoucí odboru

Odbor stavební
Činnost odboru
Odbor stavební (změna názvu odboru a jeho uspořádání během roku) vykonává státní správu
v oblasti územního plánování a stavebního řádu (stavební zákon), ochrany a nakládání s vodami
(zákon o vodách) a ve věcech silnic a provozu na pozemních komunikacích (zákon o pozemních
komunikacích a zákon o provozu na pozemních komunikacích) jako svoji hlavní činnost. Činnost
odboru, jeho působnost a rozsah výkonu se proti předchozímu roku nezměnil.
Organizace odboru bylo v průběhu roku změněno – byla zrušena jednotlivá oddělení. Výkon správy
ale zůstal obdobný s předchozím stavem – jednotlivé úseky (doprava a silniční hospodářství,
obecný stavební úřad, správa ochrany vod a územní plánování) vykonávali zaměstnanci
s příslušnou pravomocí.
Personální obsazení odboru je v souladu s organizačním řádem Městského úřadu Přelouč, kterým
je stanoven na 11 stálých pracovníků. Odbor se skládá z vedoucího, pracovnice spisové služby
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s polovičním pracovním úvazkem, po dvou pracovnících úseku dopravy a silničního hospodářství,
vodoprávního a územního plánování. Obecný stavební úřad byl obsazen třemi pracovníky, pouze
na přechodnou dobu v prosinci čtyřmi – pro zapracování nové zaměstnankyně.
Výkon státní památkové péče, kterou obec s rozšířenou působností vykonává dle zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, vykonává na základě veřejnoprávní smlouvy Magistrát města
Pardubic. Náklady za výkon činnosti jsou dohodnuty ve výši 50 tis. Kč za rok. Vzhledem k malému
rozsahu úkolů v této oblasti a povinnosti úkoly řešit odborně způsobilou osobou je přenesení
působnosti na jiný správní orgán ekonomicky výhodnější.

Správní území
Velikost správního území se v průběhu roku 2014 nezměnilo a je shodné s předchozími roky.
Obecný stavební úřad (oddělení územního a stavebního řízení) vykonává činnost na území 17 obcí
(30 katastrálních území), ostatní oddělení pro 42 obcí (67 katastrálních území).

Úsek dopravy a silničního hospodářství (silniční správní úřad)
Vykonával působnost silničního správního úřadu obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Byla prováděna správní činnost, žádné zásadní stavby nebyly v našem území v roce 2014
realizovány.
Z hlediska speciálního stavebního úřadu jsou povolovány menší stavby dopravního charakteru
v Přelouči a místně příslušných obcích.

Dopravní úřad
Vedení agendy taxislužby (zajištění odborné způsobilosti, vydávání stanovisek k licenci, vydávání
průkazů řidiče, vydání dokladů o přidělení evidenčního čísla).
V roce 2014 byla řešena agenda spojená s provozem městské autobusové dopravy – řešení
jízdních řádů, fakturace. 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.
Základní statistika - rozhodnutí:
Zvláštní užívání pozemních komunikací
Uzavírky
Připojení komunikací a sousedních nemovitostí
Stavební povolení
Ohlášení stavby
Existence pozemní komunikace
Místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

111
30
7
17
3
2
124

Úsek stavebního a územního řízení (obecný stavební úřad)
Oddělení vykonávalo v přenesené působnosti činnost obecného stavebního úřadu. Základním
předpisem je stavební zákon č. 183/2006 Sb., platný od 1.1.2007.
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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.
Počet prováděných úkonů je srovnatelný s předchozími roky.
Základní statistické údaje:
Počet vedených správních řízení pro umístění stavby (umístění stavby, společné
umístění a povolení stavby, změny využití území a dělení pozemků)
Vydání územních souhlasů (pro umístění stavby, umístění a povolení stavby a
změny využití území)
Stavební povolení pro nové stavby a řízení změny staveb
Vydání souhlasů s ohlášenou stavbou, příp. s její změnou
Kolaudační souhlasy a užívání staveb, vč. povolení změn, zkušební provoz,
předčasné užívání apod.
Odstranění staveb, kontrolní prohlídky a řešení nepovolených staveb apod.
Vyjádření, stanoviska, ověření dokumentace stavby a jiná opatření

44
109
39
14
51
44
185

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 2014 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.
Vodoprávní úřad řídí a koordinuje práce při zneškodňování havárie a nařizuje opatření k nápravě
závadného stavu.
Za rok 2014 řešil vodoprávní úřad jednu havárii, při které nebyly zasaženy povrchové vody. Havárie
byla menšího rozsahu, neohrozila životy nebo zdraví lidí, nezpůsobila majetkové škody. Vodoprávní
úřad koordinoval sanační práce – spočívající v odstranění kontaminovaného horninového prostředí.
Pro město Přelouč a pro území obce s rozšířenou působností je pověřen činností v oblasti ochrany
před povodněmi. V roce 2014 nebyla řešena žádná povodeň.
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Základní statistické údaje:
Stavební povolení a ohlášení (celkem)
Stavby vodovodů
Stavby ČOV, kanalizace, domovní ČOV
Studny – vč. nakládání s vodami
Malé vodní nádrže
Stavby ostatních vodních děl
Kolaudace a souhlasy s užíváním
Vyjádření a sdělení
Nakládání s vodami
Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
(MŘ, KŘ, HP, kategorie TBD, platnost SP, atd. )
Zastavení, postoupení a odložení podání
Přestupky a správní delikty (pokuty)

44
3
16
22
1
3
29
43
49
29
3
3

Úsek územního plánu (úřad územního plánování)
V roce 2014 oddělení 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 nebyl ukončen proces projednávání žádného územního plánu.
V roce 2014 probíhalo projednávání rozpracovaných územních plánů (proces nebyl ukončen):
Územní plán Přelouč
Územní plán Svinčany
Územní plán Semín
Územní plán Jeníkovice
Územní plán Veselí
Územní plán Valy
Územní plán Mokošín
Územní plán Stojice
Územní plán Svojšice
Územní plán Morašice
Územní plán Jedousov
Územní plán Turkovice
Územní plán Přepychy
Územní plán Řečany nad Labem
Územní plán Žáravice
Územní plán Chrtníky
Zahájení pořizování územních plánů v roce 2014
Územní plán Kojice
Územní plán Urbanice – změna č.1
V průběhu roku byl projednáván územní plán města Přelouče, konečný návrh byl v závěru roku
projednáván s dotčenými orgány a s veřejností.
V roce 2014 byla provedena úplná 3. aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP), jak ukládá
stavební zákon vždy pro sudé roky. Aktualizace byla projednána a odsouhlasena s obcemi
ve správním území. Na rozdíl od předchozích let byla provedena ve vlastní režii – bez najaté
organizace.
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Lubomír Novotný, vedoucí odboru

Odbor sociální
Výkon sociální práce
V roce 2014 byla poskytnuta pomoc celkem 490 klientům. Počet intervencí v roce 2014 bylo 1739
opakovaných a 1833 jednorázových. V rámci činnosti sociálního kurátora byla poskytnuta pomoc
celkem 25 klientům.

Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Ke konci roku 2014 na oddělení sociálně-právní ochrany dětí činil počet případů Om 1 034 a Nom
86. Oddělení SPOD evidovalo 42 osob vykonávající náhradní rodinnou péči a 45 dětí bylo svěřeno
do náhradní rodinné péče. Pěstounských rodin bylo evidováno 29 a s 16 rodinami byla uzavřena
Dohoda o výkonu pěstounské péče. Kurátor pro děti a mládež evidoval celkem 47 klientů.
V rámci sociálně-právní ochrany dětí se konaly případové a rodinné konference, které pozitivně
ovlivňují vývoj nezletilých dětí. Byly vypracovány standardy kvality sociálně-právní ochrany.
Mimo běžné agendy výkonu státní správy se oddělení dlouhodobě podílí v rámci prevence
kriminality na projektu "Právo pro každý den". V roce 2014 proběhl další ročník stejnojmenné
soutěže a nejúspěšnější soutěžící naše město reprezentovali v krajském kole soutěže.

Oddělení pečovatelské služby
Oddělení pečovatelské služby v roce 2014 zajistilo službu 67 klientům. Služba byla poskytována
v Přelouči a integrovaných obcích a ve 4 obcích, se kterými je uzavřena smlouva o poskytování
služeb. Služba byla poskytována převážně starším seniorům, kteří jsou odkázáni na pomoc druhé
osoby, ale i imobilním klientům nebo klientům trpící stařeckou demencí.
Pečovatelská služba odpracovala 360 dní. U klientů bylo provedeno 26 337 úkonů. Služba byla
rozšířena i mimo stanovenou pracovní dobu na základě individuálních potřeb klienta.
V roce 2014 nadřízenými orgány státní správy byla provedena kontrola registračních podmínek.
Nebyla podána žádná stížnost a nebyl odmítnut žádný zájemce o službu. V roce 2014 byla řešena
jedna nouzová a havarijní situace.
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 Přelouč.

Domy s pečovatelskou službou
Pro seniory a zdravotně postižené občany slouží dům s pečovatelskou službou v ul. Sluneční 1516
(20 bytů) a dům s chráněnými byty v ul. Sluneční 1414 (34 bytů).
V roce 2014 odbor sociální evidoval 74 žádostí o byt 1+1 event. 1+kk a 17 žádostí o byt 2+1 event.
2+kk. Za rok 2014 bylo přiděleno celkem 4 bytů 1+kk, 5 byty 1+1 a 1 byty 2 +kk.
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Bezbariérové byty
Pro osoby, které jsou z různých důvodů natolik znevýhodněny, že nejsou schopny uspokojovat svou
potřebu bydlení běžným způsobem, jsou v ulici Jana Dítěte (4 byty), v ulici Riegrova (1 byt) a v ulici
Tůmy Přeloučského (1 byt). V roce 2014 byl přidělen 1 bezbariérový byt.

Půjčky ze sociálního fondu města
V roce 2014 nebyla poskytnuta půjčka ze sociálního fondu města.

Komise sociálně zdravotní
Komise sociálně zdravotní se v roce 2014 sešla celkem 7x. Na svých zasedáních členové komise
řešili převážně otázku přidělení bytů zvláštního určení a provedli s tím související šetření v rodinách
žadatelů o byt. Schvalovali přidělení nouzového signalizačního zařízení a vyjadřovali se k žádostem
poskytovatelů sociálních služeb o dotaci z rozpočtu města. Dále se zabývali změnou pravidel
hodnocení žádostí o chráněné byty a podněty jako je např. změna provozní doby Pečovatelské
služby Přelouč. Také členové KSZ iniciovali jednání mezi oddělením sociálně-právní ochrany dětí
MěÚ Přelouč a Městskou policii Přelouč. Následně byla provedena kontrola v restauračních
zařízeních, zda se zde nenacházejí děti a mladiství v podnapilém stavu.
Blanka Konvalinová, DiS, vedoucí odboru

Odbor vnitřních věcí
Občansko-správní agendy
Matrika
Uzavřeno 20 sňatků
Vystaveno 78 úmrtních listů
Vystaveno 33 druhopisů matričních dokladů
Provedena 2 vyšší ověření pro cizinu
Sepsáno 5 podkladů pro vydání matričních dokladů Zvláštní matrikou Brno
Vydána 4 vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
Sepsán 1 podklad pro osvědčení o státním občanství ČR
Vydáno 78 potvrzení o změně údajů zapisovaných do OP
Do matričních knih zapsáno 47 rozvodů
Do sbírek listin založeno 52 záznamů o rozvodech a jiných matričních změnách
Vedeno 10 správních řízení
Sepsáno 68 určení otcovství
Vydáno 5 veřejných listin o identifikaci fyzické a právnické osoby
Provedeny 3 kontroly na matričních úřadech
Provedeno 1483 vidimací a legalizací
Organizováno 12 x vítání s novými občánky města
Vybráno na správních poplatcích 68 980,-Kč

Evidence obyvatel
Celkový počet obyvatel k 31.12.2014
Přistěhováno osob
Přestěhováno osob
Odstěhováno osob
Úmrtí osob
Narození dětí

8 631
191
217
173
99
90
33
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zpracováno čísel jednacích
vyhotoveno sestav změn pro obce
vyřízeno reklamací v AIS EO
oznámení vlastníkům nemovitostí
správní řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
vybráno na správních poplatcích

127
181
136
76
42
8 250,-Kč

Občanské průkazy
počet podaných žádostí o OP
vydáno OP se strojově čitelnou zónou
vydáno OP bez strojově čitelné zóny
vyřízeno odcizení
vyřízeno ztrát
skartováno OP
vydáno potvrzení o OP
vyřízeno poškození nebo zničení OP
uděleno pokut v Kč celkem
vybráno na správních poplatcích v Kč

3 303
3 440
78
100
230
3 070
680
59
13 000,-Kč
50 900,-Kč

Cestovní doklady
počet vyřízených žádostí o CP celkem
vydáno CP s biometrickými údaji
vydáno CP typu „blesk“
vyřízeno odcizení a ztrát CP
vybráno na blokových pokutách
vybráno na správních poplatcích

1 354
1 314
40
39
1 000,-Kč
648 900,-Kč

Dopravně-správní agendy
Na úseku registru řidičů:
v registru řidičů vedeno 19 295 evidenčních karet (spisů) řidičů a 660 neřidičů
přijato 1 379 žádostí o vydání řidičského průkazu České republiky
vydáno 1 665 řidičských průkazů České republiky a 312 náhradních potvrzení
vydáno 65 Mezinárodních řidičských průkazů
vydáno 10 náhradních potvrzení průkazu profesní způsobilosti řidiče
uznáno 105 nových profesních způsobilostí řidiče
vydáno 79 paměťových karet řidičů a 11 paměťových karet podniku
provedeno 285 výpisů z evidenčních karet řidičů a 100 výpisů z bodového hodnocení
skartováno 1 532 veřejných listin a 141 spisů řidičů z důvodu úmrtí
zavedeno 227 nových evidenčních karet (spisů) řidičů
vydáno 344 rozhodnutí o udělení 964 skupin řidičského oprávnění
přijato 260 a odesláno 223 evidenčních karet (spisů) řidičů
zavedeno 1 517 rozhodnutí a 3 247 přestupků v silniční dopravě
odňato 135, vráceno 62 a pozastaveno 0 řidičské oprávnění
vedeno 72 správních řízení ve věci podmínění, zrušení podmínění a omezení řidičského oprávnění
uděleno 2840 bodů za dopravní přestupky vydáno 20 oznámení o dosažení 12 bodů
provedeno 9 odpočtů 3 bodů na základě potvrzení o ukončení školení bezpečné jízdy
vyřízeno 4 718 dokumentů ve spisovém uzlu „Ginis“
provedeno 28 033 transakcí v programu registru řidičů „Eliška“
vybráno na poplatcích 149 855,- Kč
34

Město Přelouč © 2015

Na úseku zkušebních komisařů motorových vozidel bylo za rok 2014 provedeno:
891 zkoušek z odborné způsobilosti pro získání ŘO
523 opakovaných dílčích zkoušek z odborné způsobilosti pro získání ŘO
88 přezkoušení z odborné způsobilosti
40 zkoušek profesní způsobilosti řidiče
k 31.12.2014 bylo u Městského úřadu v Přelouči registrováno 12 autoškol
k 31.12.2014 byly evidovány u Městského úřadu v Přelouči 3 stanice měření emisí
855 400,- Kč vybráno na správních poplatcích za vykonání závěrečných zkoušek.
Úkony provedené v roce 2014 na úseku registru vozidel:
Počet operací v centrálním registru vozidel
Počet poprvé zaregistrovaných vozidel
Počet změn provozovatelů vozidel
Počet vozidel trvale vyřazeno
Počet vozidel dočasně vyřazeno
Počet vozidel schválených k provozu
Počet ukončení dočasného vyřazení vozidel
Celkový počet evidovaných vozidel v roce 2014 v centrálním registru za ORP
Přelouč
Počet vozidel ve statutu trvale vyřazeno
Počet vozidel ve statutu dočasně vyřazeno
Za rok 2014 bylo celkem vybráno na správních poplatcích
Za poplatky na podporu a využití autovraků bylo vybráno celkem

10 050
387
1 512
415
396
186
453
32 075
8 870
1 015
1 881 300,-Kč
825 150,-Kč

Na úseku dopravních přestupků, správních deliktů a vedení správních řízení pro rok 2014:
bylo zaevidováno celkem 246 oznámení.
Z roku 2013 přešlo 103 nevyřízených věcí.
V roce 2014 bylo vyřízeno 237 věcí (postoupeno, odloženo, zastaveno, blokově, ukončeno
v příkazním řízení, ukončeno ve správním řízení).
K dořešení na rok 2015 přechází 112 věcí.
Bylo podáno 6 odvolání do rozhodnutí správního orgánu MěÚ Přelouč. Z tohoto počtu bylo
odvolacím orgánem 1x rozhodnutí MěÚ Přelouč potvrzeno, 1 x zrušeno.
Za projednané přestupky, správní delikty, náklady správního řízení, bylo vyměřeno celkem 719 100,Kč (blokově, pokuty, náklady řízení).
Celkem 44 osobám byl ve správním řízení uložen trest zákazu řízení motorových vozidel.

Za rok 2014 bylo ve správním řízení:
Vyřízeno 18 žádostí o upuštění zbytku trestu zákazu řízení motorových vozidel,
zamítnuto 0 žádostí.
Bylo rozhodnuto o zadržení řidičského průkazu u 38 osob (zejména za řízení motorového vozidla po
předchozím požití alkoholických nápojů, návykových látek),
zastaveno 0 řízení ve věci zadržení řidičského průkazu,
postoupena 2 řízení.

Krizové řízení
Jednání Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností
schválení Plánu krizové připravenosti Městského úřadu Přelouč
Cvičení – Informační systém Krizkom
Nákup protipovodňových pytlů
Cvičení JSDH a MP
prověření protipovodňové připravenosti

2
2
3000
1
35
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Počet členů 13
Asistence při veřejných akcích (pálení čarodějnic, vánoční zpívání, ohňostroj)
Počet výjezdů
Z toho:
požár
technická pomoc
planý poplach
technický zásah
taktické cvičení

3
21
11
2
2
2
4

Celkový počet hodin odpracovaných členy JSDH dosáhl 860.
Luděk Novák, vedoucí odboru

Odbor životního prostředí
V roce 2014 nedošlo na odboru životního prostředí k žádným personálním změnám. Odbor pracuje
ve složení: vedoucího odboru Mgr. Jan Feranec, zástupce vedoucího odboru Ing. Helena Klápová,
Jana Cepková, Bc. František Novotný.

Úsek přenesené působnosti v oblasti státní správy lesů, myslivosti a rybářství
(Bc. František Novotný)
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:
• 4 rozhodnutí
Odnětí a omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL)podle § 13 odst. 1 a § 15 až 18
lesního zákona:
• 13 rozhodnutí o dočasném a trvalém odnětí
• 1 opravné rozhodnutí
• 3 rozhodnutí o prodloužení platnosti trvalého odnětí
• 2 usnesení o zastavení řízení
Závazná stanoviska podle § 14 odst. 2 lesního zákona:
• 22 závazných stanovisek
Náhrada nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřeviny podle § 24 odst. 2 lesního
zákona:
• 1 sdělení (postoupení k vyřízení po provedení kontroly zalesnění za vyhotovení kontrolního
protokolu)
Lesní hospodářské plány a osnovy podle § 24 a 25 lesního zákona:
• 2 sdělení
Výjimka z velikosti a šíře holé seče podle § 31 odst. 2 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:
• 6 povolení
• 1 usnesení o zastavení věci
Těžba převyšující 3m³ na ha a rok podle § 33 odst. 3 lesního zákona:
• 6 stanovisek
Výjimka ze zákazu těžby mýtní úmyslné v porostech mladších 80 let podle § 33 odst. 4 lesního
zákona:
• 3 rozhodnutí
Změna odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 5 lesního zákona
• 4 sdělení
Náhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 až 8 lesního zákona:
• 6 sdělení (postoupení k vyřízení – předání podkladů)
Rozhodnutí o opatření podle § 51 lesního zákona (zlepšení stavu lesů apod.):
• 2 rozhodnutí
• 10 odložení věci
Rozhodnutí o opatření podle § 51 lesního zákona s uložením sankce za jiný správní delikt podle
§§ 54 a 55 lesního zákona (zlepšení stavu lesů apod.):
• 3 rozhodnutí
Jiné správní delikty podle § 54 a 55 lesního zákona:
• 4 rozhodnutí
• 3 příkazy
• 2 odložení věci
• 1 rozhodnutí o výzvě k úhradě poplatku
• 1 postoupení věci
Ostatní činnost orgánu státní správy lesů:
• 7 sdělení (Zelená zpráva, přehled o kontrolách, statistika CENIA, Policie ČR apod.)
• 1 usnesení o postoupení pro nepříslušnost (reprodukční materiál)
REPRODUKČNÍ MATERIÁL – v souvislosti se zákonem č.149/2003 Sb., o uvádění do oběhu
reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců,
určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
obchodu s reprodukčním materiálem), bylo vydáno:
V souvislosti se zákonem č. 232/2013 Sb., kterým se změnil zákon o obchodu s reprodukčním
materiálem, přestal být obecní úřady obcí s rozšířenou působností ke dni účinnosti tohoto
pozměňovacího zákona, tj. ke dni 1.1.2014, věcně a místně příslušným orgánem k přijímaní
oznámení o sběru reprodukčního materiálu, tak jako k vydávání potvrzení o původu reprodukčního
materiálu.
Zmocnění ke kontrole sběru reprodukčního materiálu podle § 31 odst. 3 zákona o obchodu
s reprodukčním materiálem:
• 1 předání oznámení o konání sběru reprodukčního materiálu
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:
• 1 ustanovení mysliveckou stráží (vydání průkazu a odznaku myslivecké stráže)
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Prohlášení nehonebního pozemku za honební podle § 17 odst. 3 zákona o myslivosti:
• 1 rozhodnutí
Změna Rejstříku honebních společenstev podle § 28 zákona o myslivosti:
• 1 zápis o provedení změny
Stanovení náhrady za přičlenění honebních pozemků podle § 30 odst. 2 zákona o myslivosti:
• 1 sdělení (poskytnutí spisu)
Změna honitby podle § 31 odst. 4 zákona o myslivosti:
• 2 rozhodnutí
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:
• 1 vyjádření
Myslivecká evidence podle § 38 zákona o myslivosti:
• 2 sdělení
Snížení stavů zvěře podle § 39 zákona o myslivosti:
• 6 rozhodnutí
Lovecké lístky podle § 47 zákona o myslivosti:
• 4 loveckých lístků pro české občany
Výdej plomb a lístků o původu zvěře podle § 49 zákona o myslivosti:
• 20 předávacích protokolů
Jiné správní delikty podle § 64 zákona o myslivosti:
• 1 podnět orgánu činnému v trestním řízení
• 2 odložení věci
Ostatní činnost orgánu státní správy myslivosti:
• 3 ostatních dokumentů (sdělení Policii ČR apod.)
RYBY – 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 zákona o rybářství:
• 1 příkaz
Rybářské lístky
• vydáno138 rybářských lístků
V rámci vykázané činnosti za rok 2014 nejsou uváděny záznamy, dílčí procesní dokumenty, tj.
oznámení o zahájení řízení, protokoly, usnesení o lhůtách apod. Počty dokumentů jsou vázány
k obsahu spisů uzavřených v roce 2014.

Ochrana zemědělského půdního fondu, státní správa zemědělství, veterinární péče
(Jana Cepková)
Zákon na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 Sb.:
řešeny 4 přestupky, uloženy 4 pokuty v celkové výši 4000,- Kč
1 jiný správní delikt - uložena pokuta ve výši 5 000,- Kč plus 1 000,- Kč náklady řízení
Ochrana ZPF zákon č. 334/1992 Sb., ve znění zákona č. 231/1999 Sb.:
44 souhlasů k odnětí ze ZPF
4 rozhodnutí o platbě odvodů

Ochrana přírody a krajiny
(Mgr. Jan Feranec)
38

Město Přelouč © 2015

Zásah do významného krajinného prvku (§ 4 odst.2 zk. č.114/1992 Sb.)
• 17 závazné stanovisko
Geograficky nepůvodní druhy rostlin a živočichů (§ 5 odst. 4 zk. č.114/1992 Sb.)
• 1 rozhodnutí
Pokuty (§ 88 odst. 1 písm. c) a § 87 odst. 3 písm. d) zk. č.114/1992 Sb.)
• 2 rozhodnutí
Kácení zeleně rostoucí mimo les:
• Vydáno 21 rozhodnutí dle §8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění (dále zákon)
• přijato 20 oznámení o kácení dle §8 odst. 2 a 4 zákona;
• vydána 3 rozhodnutí dle §8 odst. 2 zákona;
• vydáno 1 rozhodnutí o uložení pokuty za porušení ustanovení § 8 odst.1 zákona.
V roce 2014 vydal odbor životního prostředí povolení ke kácení 112 ks dřevin, z toho 68 stromů bylo
povoleno v ochranném pásmu železniční dráhy a 31 ks pro město Přelouč (z toho 22 ks z důvodu
rekonstrukce chodníku v ulici Hradecké a Nádražní). Žadatelům byla uložena náhradní výsadba v
počtu 55 ks dřevin.
Město Přelouč, prostřednictvím odboru životního prostředí, zajistilo v roce 2014 výsadbu zeleně na
veřejném prostranství v několika lokalitách našeho města a jeho místních částí. Konkrétně se
jednalo o výsadbu 682 kusů dřevin v následujících lokalitách – Tupesy (Trojpuk drsný, Zlatice,
Tavolník van Houtteův, aj.), ulice Flosova (Lípa plstnatá, Javor červený), ulice Československé
armády (Sakura), ulice Edvarda Beneše (Lípa plstnatá), Lohenice (Javorové stromořadí),
Masarykovo náměstí (Skalník Dammerův, Jalovec chvojka, Růže pokryvná, aj.).
Z důvodu udržet a podpořit dobrý zdravotní stav stromů a jejich plnou funkčnost během celého
života, provedl odbor životního prostředí prostřednictvím odborných firem několik ořezů stromů. Na
jaře byl odbornou firmou proveden bezpečnostní a zdravotní řez lip v zadní části městského hřbitova
(27 ks). Dále bylo provedeno ošetření stromů na Masarykově náměstí (26 ks), Lohenice, ulice
Vrchlického, ulice Hradecká, ul. Palackého, Vratislavské náměstí, aj.

Ochrana ovzduší
(Mgr. Jan Feranec)
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.)
• 36 závazné stanovisko
Pokuty podle § 23 odst. 1 písm. a) zk. č. 201/2012 Sb.
• 1 příkaz
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Odpadové hospodářství
(Ing. Helena Klápová)
Dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů:
vydáno 1 usnesení o zastavení řízení ve věci udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými
odpady; novelou zákona o odpadech (zákon č. 169/2013, Sb., kterým se mění zákon o odpadech a
některé další zákony) došlo ke změně ustanovení § 16 odst. 3 zákona o odpadech, kde se nově
uvádí, že „s nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a
místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na tuto
činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14; shromažďování a přeprava
nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu“. Shromažďování nebezpečných odpadů tedy v roce
2014 souhlasu již nepodléhá.
•
•
•
•
•
•

vydáno 151 vyjádření v rámci společných vyjádření odboru
vydáno 33 sdělení a ostatních písemností k problematice životního prostředí
elektronicky zpracováno 230 ročních hlášení o produkci a nakládání s odpady původců
odpadů za rok 2013 a zasláno na MŽP a Krajský úřad Pardubického kraje,
řešeny 2 černé skládky
provedeno 12 kontrolních akcí zaměřených na monitorování svozu tříděného odpadu
vedena a elektronicky zpracována evidence listů pro přepravu nebezpečných odpadů
za celý správní obvod obce s rozšířenou působností.

V rámci samostatné působnosti byly odborem životního prostředí prostřednictvím Přeloučského
Roštu, internetových stránek města a prostřednictvím hlášení městským rozhlasem zveřejňovány
informace a příspěvky k problematice odpadového hospodářství; 2x ročně 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 1 309 ks nádob na bioodpad umístěných u rodinných domů; bylo sebráno 639 t biologicky
rozložitelného odpadu. Ve sběrném dvoře SOP a.s. v ulici Pardubické a mobilními svozy bylo
občany města odevzdáno 5,2 t nebezpečných odpadů, 312,1 t velkoobjemového odpadu, 35 t
biologicky rozložitelného odpadu, dále 71,4 t stavební suti a 8,14 t pneumatik. Třetím rokem probíhal
svoz použitého textilu prostřednictvím šesti bílých kontejnerů; sebráno a k dalšímu využití tak bylo
předáno 37,3 t použitého textilu. Rovněž probíhal svoz drobného použitého elektrozařízení
prostřednictvím tří červených stacionárních kontejnerů. V ulici Palackého bylo vybudováno jedno
nové stanoviště na tříděný odpad; v současné době je v Přelouči občanům k dispozici 41 stanovišť
tříděného odpadu. V rámci tříděného sběru dalších využitelných složek komunálního odpadu bylo
občany pomocí nádobového systému, prostřednictvím sběrných surovin a žáky v základních školách
sebráno: 210,98 t papíru; 98,02 t skla; 130,26 t plastů; 4,96 t kompozitních obalů a 282,44 t železa.
Městem bylo dále předáno k dalšímu využití 317,6 t zeminy a stavebních odpadů. V rámci zpětného
odběru bylo občany předáno 583 ks použitých velkých elektrozařízení. Na skládku bylo odvezeno
1770,36 t směsného komunálního odpadu. Od kolektivních systémů v rámci tříděného odpadu a
zpětného odběru použitých elektrozařízení byla městu vyplacena odměna ve výši 1 184 919 Kč.
V roce 2014 odbor životního prostředí celkem vydal 151 vyjádření k projektovým dokumentacím
staveb.
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Odbor správy majetku
Správa majetku a investiční činnost
Nejvýznamnější vybrané realizované akce v roce 2014
Místo

Název

Přelouč – ulice Československé
armády
Přelouč – Dobrovského ulice

rekonstrukce části ulice mezi ulicí Žižkovou a
Smetanovou
oprava povrchu vozovky v části mezi ulicemi
Pražskou a Choceňskou

Přelouč – Dukelské náměstí

projektová dokumentace rekonstrukce prostoru
před nádražím Českých drah
projektová dokumentace na výstavbu parkoviště
u nádraží Českých drah
výstavba uličních vpustí v rámci rekonstrukce
kanalizace v části mezi ulicemi Smetanovou a
Žižkovou
rekonstrukce chodníku mezi ulicemi SBS a K. H.
Máchy včetně projektové dokumentace
projektová dokumentace na rekonstrukci
chodníku u budovy bývalé polikliniky čp. 268
propojení metropolitní sítě města mezi
Pernštýnským náměstím a Račanskou ulicí
projektová dokumentace na místo pro
přecházení přes komunikaci III. třídy u čp. 1619
stavební úpravy v areálu Technických služeb
města Přelouče
frézování neprůchodné dešťové kanalizace u
výrobního areálu společnosti KIEKERT CS,
s.r.o.
projektová dokumentace na úpravu parkoviště a
autobusové zastávky u výrobního areálu
společnosti KIEKERT CS, s.r.o.
projektová dokumentace na rekonstrukci stoky
dešťové kanalizace
projektová dokumentace a realizace úpravy
komunikace u čp. 597
projektová dokumentace na opravu parkoviště u
čp. 1489
rekonstrukce bývalé uhelny v budově základní
umělecké školy čp. 325 na učebnu zpracování a
reprodukce zvuku – dokončení stavebních prací,
dodávka výukové technologie
parkovací plocha v areálu u budovy základní
umělecké školy čp. 325
rekonstrukce vzduchotechniky pro kuchyňský
provoz v objektu mateřské školy čp. 1332
montáž zabezpečovacího zařízení objektů
mateřské školy čp. 1332 a 1384

Přelouč – Dukelské náměstí
Přelouč – Foersterova ulice

Přelouč – Hradecká a Nádražní
ulice
Přelouč – Nádražní ulice
Přelouč – Hálkova ulice
Přelouč – Havlíčkova ulice
Přelouč – Choceňská ulice
Přelouč – Jaselská ulice

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

Přelouč – Kladenská ulice

Částka
v tis. Kč
2 979
366
121
65
276

3 346
45
275
26
467
163

63

54
107
64
1 201

139
46
85
41
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rekonstrukce kanálových rozvodů vody pod
spojovací chodbou a ústředního topení v bytě
pro správce v mateřské škole čp. 1332
rekonstrukce sociálních zařízení ve druhém a
třetím pavilonu dětí, rozvodů ústředního topení
ve druhém a třetím pavilonu dětí, v
hospodářském pavilonu a pavilonu prádelny
mateřské školy čp. 1332
zateplení pavilonů a spojovací chodby mateřské
školy čp. 1384 (bývalá základní škola praktická)
úpravy v pavilonech mateřské školy čp. 1384
(systém ústředního topení, sociální zařízení,
kryty radiátorů, venkovní terasy a další práce
drobného charakteru)
oprava kotelny v mateřské škole čp. 1384
Přelouč – Libušina ulice
Přelouč – Masarykovo náměstí

Přelouč – ulice Obránců míru
Přelouč – Pardubická ulice

Přelouč – Smetanova ulice
Přelouč – Sportovní ulice

42

výstavba opěrné zdi a chodníku u čp. 1544
včetně projektové dokumentace
rekonstrukce sociálních zařízení pro návštěvníky
i účinkující u hlavního sálu v objektu Občanské
záložny čp. 44
výdejna jídel pro základní školu v objektu
Občanské záložny čp. 44
ochrana budovy Občanské záložny čp. 44
systémem hrotů a sítí proti usedání holubů
výměna sklepních oken v průčelí objektu
základní školy čp. 45
napojení budovy základní školy čp. 50 na
metropolitní síť města
rekonstrukce ulice v rámci programu
„Regenerace panelových sídlišť“
projektová dokumentace na úpravy cest v části
městského parku za budovou Občanské záložny
čp. 44
terénní úpravy u výstavby bezbariérové trasy od
domů pro seniory v Libušině ulici, Račanskou
ulicí přes Pardubickou ulici až po Pernštýnské
náměstí
zateplení budovy městského kina čp. 687
(vnitřní práce)
stavební úpravy budovy městského kina čp. 687
oprava povrchu vnitroblokové komunikace před
čp. 1120 - 1121
projektová dokumentace na rekonstrukci
sportovního stadionu – fotbalového hřiště,
běžecké dráhy a tribuny čp. 776
osvětlení tréninkového fotbalového hřiště na
sportovním stadionu
regenerace trávníku fotbalového hřiště na
sportovním stadionu

276

3 995

7 069
1 510

50
491
879

5 411
208
277
58
5 729
60

50

2 354
36
133
276

270
51
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Přelouč – Sportovní ulice
Přelouč – Tylova ulice
Přelouč – Vrchlického ulice

Přelouč

Klenovka

Lhota a Škudly

Lohenice

Mělice

terénní úpravy u sociálního zázemí
hokejbalového hřiště
projektová dokumentace na rekonstrukci
komunikace a veřejného osvětlení
výstavba nového chodníku podél stávající
komunikace III. třídy v lokalitě RD „Na Obci“
včetně odvodnění přilehlého příkopu
protipovodňová opatření (bezdrátový městský
rozhlas) – včetně místních částí
oprava místních komunikací včetně místních
částí
dopravní značení a orientační systém místních
komunikací
údržba dětských hřišť včetně místních částí
údržba městských bytů
údržba a opravy obecního majetku včetně
místních částí
projektové dokumentace na regeneraci
panelových sídlišť (Obránců míru a U školy)
projektové dokumentace ostatní
metropolitní síť
výkupy pozemků
studie proveditelnosti Labské cyklostezky
instalace laviček v ulicích Pardubická,
Račanská, Libušina a Arnoštova
projektová dokumentace na rekonstrukci
veřejného osvětlení v celé místní části
přeložka rozvodů elektro u RD pana Klepače
dokončení tenisového hřiště a dřevostavby
sociálního objektu
oprava poškozených částí vozovky spojovací
komunikace směrem na Štěpánov
pasport dešťové kanalizace
projektová dokumentace na výstavbu chodníků
a rekonstrukci veřejného osvětlení ve Lhotě
projektová dokumentace na výstavbu dešťové
kanalizace v komunikaci u čp. 65, čp. 67 a čp.
68 s napojením na stávající řád
pasport dešťové kanalizace
oprava povrchu komunikace na návsi
oprava plotu u restaurace
výměna venkovních vstupních dveří do sálu
restaurace
projektová studie výstavby chodníku podél
komunikace III. třídy
výkupy pozemků pod komunikacemi, výkup
podílu pozemku pod fotbalovým hřištěm
osazení podružných měřidel vody a plynu pro
prodejnu

50
47
1 547

5 510
814
64
247
194
1 130
97
26
42
701
42
111
83
65
19
330
56
168
39

27
964
44
22
49
170
17
43
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Mělice

Štěpánov

Tupesy

přípojka elektro pro zázemí u fotbalového hřiště

19

úpravy zázemí fotbalového hřiště
pasport dešťové kanalizace
oprava části podkladu a povrchu komunikace u
čp. 40 – 43 (u „Okálů“)
pasport dešťové kanalizace
rekonstrukce mostku přes Lipoltickou svodnici

47
32
122

rekonstrukce veřejného osvětlení v celé místní
části
pasport dešťové kanalizace

16
721
1 918
16

Rok 2014 pokračoval v počtu realizovaných akcí a jejich finančním objemu v trendu roku
předešlého, který byl hodnocen jako rok se značným nárůstem investičních aktivit i prováděných
oprav majetku města oproti předcházejícím létům. Stěžejními činnostmi tentokrát bylo snižování
energetické náročnosti budov a rekonstrukce komunikací, značné prostředky byly investovány
i do obnovy veřejného osvětlení. Díky dotačním prostředkům byla zahájena radikální obnova
městského rozhlasu jakožto součásti systému protipovodňové ochrany města a jeho místních částí.
Velká pozornost byla také věnována zajištění projektové připravenosti akcí plánovaných v budoucím
období. Zmíněné dotační prostředky, ať z národních, ale hlavně z evropských zdrojů, dosáhly
v souhrnu téměř šestnáct milionů korun, což činí zhruba 30% výdajů na investice a opravy v tomto
roce.
Podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, byla provedena celkem 4 výběrová řízení,
a to na zhotovitele prací souvisejících se snižováním energetické náročnosti budov mateřské školy
v Kladenské ulici čp. 1384 a městského kina v Pardubické ulici čp. 687, III. etapou regenerace
panelového sídliště v ulici Obránců míru a protipovodňovými opatřeními města Přelouče. Mimo to
bylo provedeno 10 výběrových řízení na zakázky malého rozsahu dle vnitřní směrnice úřadu.
V čele pomyslného žebříčku realizačních míst se objemem proinvestovaných finančních prostředků
ocitla mateřská škola v Kladenské ulici. Zde se prováděly v průběhu roku práce za více jak třináct
miliónů korun, vše za plného provozu školy mimo období letních prázdnin. Ty byly ostatně dobou
největšího pracovního nasazení a škola v té době vypadala jako jedno velké staveniště.
Rekonstrukce rozvodů ústředního vytápění a vody téměř ve všech pavilonech, rekonstrukce
sociálních zařízení ve druhém a třetím pavilonu dětí, zateplování a další úpravy pavilonů bývalé
základní školy praktické pomohly odstranit často až havarijní stav technických rozvodů, zlepšily
dětem jejich prostředí a přispěly ke snížení energetické náročnosti těch objektů školy, které dosud
nebyly zatepleny. Práce zde však zdaleka nejsou u konce a v následujícím období lze očekávat
jejich pokračování, aby byla zachována funkčnost školy a vnitřní prostory nebyly poplatné době
jejího vzniku.
Značná finanční částka plynula rovněž do opravy místních komunikací. Všichni jistě ocení
zrekonstruovanou část ulice Československé armády v úseku mezi ulicemi Žižkovou a Smetanovou,
která nákladem necelých tří milionů korun prokoukla ze své šedi a za přispění nového veřejného
osvětlení a výsadby stromů získala ráz moderního městského prostoru. Totéž lze bezesporu říci
i o navazující ulici Obránců míru, kde byly stavební náklady téměř dvojnásobné, ale díky dotačnímu
programu na regeneraci panelových sídlišť se město o ně podělilo s Ministerstvem pro místní rozvoj
ČR. Věřme, že všemi je oceňován přínos rekonstrukce chodníku v Hradecké a Nádražní ulici za více
jak tři miliony, tři sta tisíc korun, jehož stav byl předmětem kritiky občanů, kteří si ho museli „užívat“
při svých cestách do či ze zaměstnání nebo na vlakové nádraží. Lze si jen přát, aby jeho zbývající
část od ulice Karla Hynka Máchy k Dukelskému náměstí nečekala na svou obnovu příliš dlouho.
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Rovněž nový chodník ve Vrchlického ulici u vznikající zástavby rodinných domů v lokalitě „Na Obci“
za více jak půl druhého milionu korun přispěje k bezpečnosti chodců v této části města, kteří jinak
byli nuceni používat poměrně frekventovanou silnici III. třídy. To bylo i důvodem získání finanční
dotace na jeho výstavbu, tentokrát ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Za zmínku stojí i
výstavba chodníku s opěrnou zdí v Libušině ulici za téměř půl milionu korun, který umožní pohodlný
přístup z bezbariérové trasy vzniklé v této části města v loňském roce do Přemyslovy ulice.
Součástí většiny rekonstrukcí či výstavby komunikací je rovněž nové moderní veřejné osvětlení
v LED provedení, navrhované dle v minulém období přijaté koncepce. Jsou používána svítidla
od renomovaného výrobce a jejich technické parametry někdy dosahují špičky poznání v daném
oboru, kterými se může zatím pochlubit málokteré město v naší republice. Takže nového osvětlení
se v tomto roce dočkaly části ulic Československé armády, Obránců míru, Nádražní, Hradecké
a Vrchlického. Nejrozsáhlejší a cenově nejnáročnější však byla rekonstrukce veřejného osvětlení
v místní části Tupesy, která byla provedena v celém rozsahu obce s náklady téměř dva milióny
korun. Celkové náklady na výstavbu veřejného osvětlení v roce 2014 přesáhly částku tři miliony osm
set tisíc korun.
Při rekonstrukci vybraných komunikací je prováděna rovněž pokládka chrániček metropolitní sítě.
Děje se tak podle doporučení oddělení informatiky městského úřadu, které má tyto záležitosti
koncepčně na starosti. Metropolitní síť tak byla položena v ulicích Československé armády, Obránců
míru, Hradecké a Nádražní. Samostatně pak byla realizována metropolitní síť pro připojení budovy
základní školy na Masarykově náměstí čp. 50 a propojení již vybudovaných úseků sítě mezi
Pernštýnským náměstím a Račanskou ulicí, což umožňuje spojení budovy městského úřadu se
střediskem pečovatelské služby ve Sluneční ulici čp. 1516. Veškerá tato opatření si vyžádala
celkové náklady ve výši jeden milion, padesát tisíc korun.
Významnou stavbou, zejména pro základní školu na Masarykově náměstí, je zřízení výdejny jídel
v prostorách bývalé restaurace v budově Občanské záložny na Masarykově náměstí čp. 44. Byl tak
vyslyšen dlouholetý požadavek této školy na řešení složité situace ve školním stravování, neboť žáci
byli nuceni docházet do vzdálené školní jídelny v ulici Obránců míru. Celkové řešení prostor výdejny
i její gastronomické vybavení působí příznivým dojmem, a třebaže pořizovací náklady ve výši téměř
pět a půl milionu korun nejsou zanedbatelné, lze tento záměr hodnotit více než kladně.
Totéž nelze, alespoň soudě z postupu stavebních prací, říci ke druhé dotační stavbě na snížení
energetické náročnosti, týkající se budovy městského kina. Zde došlo vlivem nutnosti řešení
nadměrného zavlhčení budovy ke značnému časovému skluzu v dokončení stavby. Původní termín
v říjnu roku 2014 byl posunut hluboce do roku 2015 a plánovaná výše prostavěných finančních
prostředků se ztenčila na pouhé necelé dva miliony, čtyři sta tisíc korun. Můžeme jen doufat,
že problémy provázející tuto stavbu od samého počátku se podaří dořešit a příznivci filmového
umění se dočkají svého stánku co nejdříve.
Do celkového finále dospěla i rekonstrukce bývalé uhelny v základní umělecké škole v ulici Karla
Hynka Máchy čp. 325 na učebnu rekonstrukce a zpracování zvuku. To se hlavně týkalo dodávky a
instalace výukové technologie a byla tak ukončena další z řady úspěšných dotačních akcí
s přesahem daleko za hranice města, pokud ji tak budeme hodnotit podle účelu, pro jaký vznikla.
Stavební náklady s tímto spojené v tomto roce jsou ve výši jeden milion, dvě stě tisíc korun.
Návštěvníky města jistě zaujme budova Občanské záložny na Masarykově náměstí čp. 44, kde byly
v roce 2013 za nemalé finanční prostředky zrenovovány prostory vnitřních chodeb a schodiště.
Kaňku na příznivém dojmu však způsoboval stav sociálních zařízení jak pro diváky, tak
pro účinkující. Proto byla vedena snaha, zvláště s ohledem na jubilejní dvacátý ročník vyhlašování
cen v dabingu, tyto prostory změnit a dá se říci, že přes infarktové stavy vzhledem k průběhu prací
byla tato takřka v hodině dvanácté završena a výsledek, obnášející náklady za téměř devět set tisíc
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korun, přinesl důstojné prostory odpovídající významu budovy. A i její vznosná fasáda, která se stala
útočištěm holubů, znečišťujících ji i okolí budovy, obdržela za více jak dvě stě tisíc korun zbraň proti
těmto nevítaným návštěvním instalací hrotových systémů a ochranných sítí.
Již v úvodu zmiňovaná protipovodňová opatření, v převážné míře hrazená z evropských dotačních
prostředků, svou formou možného využití jakožto městského rozhlasu budou velkým přínosem
pro informování občanů a nahradí již místy nevyhovující a dosluhující stávající zařízení. Vynaložené
náklady v roce 2014 přesahují částku pět milionů, pět set tisíc korun, jsou jistě značné, ale ochrana
města a jeho obyvatel je důležitá a události spojené s povodněmi v jiných částech naší republiky
ukazují, že finance vynaložené na prevenci jsou vždy účelné a ochrání hodnoty v řádech daleko je
přesahujících.
Téměř půl milionu korun bylo investováno do úpravy nového sídla příspěvkové organizace
Technické služby města Přelouče. Ta po létech odděleného přebývání technickoorganizačních
a prováděcích složek získala vhodné prostory pro svou práci a další rozvoj. To jistě přispěje
k lepšímu uspokojování zájmu a potřeb samotného města i zaměstnanců této organizační složky.
V roce 2014 bylo řešeno mnoho záležitostí, ať již formou realizace prací nebo projektovou
přípravou, ale nemá jistě smysl všechny podrobněji popisovat, obraz čtenář získá ze souhrnné
tabulky. Za připomenutí z těch větších, které se týkaly samotné Přelouče, stojí výměna sklepních
oken v průčelí budovy základní školy na Masarykově náměstí čp. 44. Ta původní jistě mnoho
pamatovala, ale svůj původní účel přestávala pomalu plnit a zásah ve formě jejich náhrady za téměř
tři sta tisíc korun byl více než nutný. Rovněž fotbalový stadion ve Sportovní ulici se dočkal za dvě
stě sedmdesát tisíc korun nového osvětlení tréninkového hřiště a tak se malí fotbalisté mohou
zdokonalovat ve svém umění i v době krátkých podzimních dní. A vzhledem k tomu, že se uvažuje o
zásadní rekonstrukci fotbalového hřiště, běžecké dráhy i fotbalové tribuny, byla za tím účelem
pořízena v hodnotě téměř dvě stě osmdesát tisíc korun příslušná projektová dokumentace.
Určitý objem finančních prostředků se dostal i na místní části, i když je pravdou, že ne všechny
tužby byly naplněny. Nejvíce tentokrát obdržely Tupesy, kde vládl ve druhé polovině roku celkem
čilý stavební ruch. Rekonstrukce mostku přes Lipoltickou svodnici za více jak sedm set tisíc korun
sice obyvatelů části obce značně ztížila spojení do jejich bydliště, ale zato nyní mohou žít bez obav
z nenadálé havárie toho původního, který byl ve špatném technickém stavu. A již v předešlých
statích byla zmíněna rekonstrukce veřejného osvětlení, které se Tupesy dočkali v celém rozsahu
jako první místní část a nadto se svítidly, jejichž technické řešení by jim v současné době mohlo
závidět leckteré krajské město.
V Lohenicích zavládla po mnoha letech spokojenost s tím, že se konečně podařilo dokončit
za necelý milion korun asfaltový povrch na návsi, pro nějž začala příprava ještě v dobách
předrevolučních. Tato část obce skutečně prokoukla a můžeme říci, že ji to docela sluší. Přispěl
k tomu jistě i nový plot u objektu místní restaurace.
Snad i ve Štěpánově ocenili opravu povrchu betonové vozovky u „Okálů“, bývalého to majetku
zaniklého státního statku Pardubicko. Vozovka byla ve skutečně špatném stavu a finanční
prostředky za zhruba sto dvacet tisíc korun jej pomohly zlepšit.
Pokud se budeme přesunovat po spojovací komunikaci podél fotovoltaické elektrárny ze Štěpánova
do Klenovky, všimneme si jejich oprav, které bylo nutné provést. Vyžádaly si náklady tři sta třicet
tisíc korun a pomohly tak zabránit destrukcím, kterým je konstrukce vozovky vystavena vzhledem
k nadměrnému namáhání těžkými automobily. Povrch vozovky kdysi opravila firma provádějící
stavbu elektrárny, její podloží však na velkou zátěž konstruováno není.
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V Klenovce se v tomto roce příliš nebudovalo, spíše se tvořilo na rýsovacích prknech projektantů.
Rekonstrukce veřejného osvětlení, po které obec dlouho volá, začíná projektovou dokumentací a ta
byla v průběhu roku za částku přesahující osmdesát tisíc korun vypracována. Následovat bude
získání potřebných podkladů pro stavební povolení, jeho vydání a zajištění potřebných nemalých
finanční prostředků v řádu několika milionů korun.
Také v Mělicích se projektovalo, ale vykupovaly se i pozemky. V prvním případě to byla studie
možnosti výstavby chodníků při silnici III. třídy za téměř padesát tisíc korun, v tom druhém pak
za sto sedmdesát tisíc korun hlavně pozemky pod fotbalovým hřištěm, které bylo vybudováno
a užíváno díky vstřícnosti jejich vlastníků. Pro zázemí fotbalového hřiště pak byla vybudována
přípojka elektro a provedeny další potřebné práce drobnějšího charakteru.
A i v místní části Lhota a Škudly spočívala činnost hlavně v projektování, pokud pomineme práce na
úpravě dětského hřiště. Za téměř sto sedmdesát tisíc korun vznikla dílčí dokumentace na výstavbu
chodníků podél silnice I. třídy a veřejného osvětlení ve Lhotě, za dalších téměř čtyřicet tisíc korun
pak projekt na výstavbu dešťové kanalizace u čp. 65, čp. 67 a čp. 68 s jejím napojením na stávající
řád.
Pro všechny místní části mimo Lohenic byly vypracovány pasporty dešťových kanalizací, které
zdokumentovaly jejich průběh. Tato díla byla budována v letech dávno minulých převážně
svépomocnou prací místních občanů bez řádné projektové dokumentace a zakreslení stavu jejich
průběhu. Celkové náklady ve výši téměř sto padesát tisíc korun jsou ale oprávněnou a potřebnou
investicí.
Celková prostavěnost na investičních akcích a údržbě majetku města za rok 2014 činila částku
54 505 000 Kč.

Bytová agenda
Ke dni 31.12.2014 bylo u městského úřadu zaevidováno:
22 žádostí na velikost bytu 1 + 1
32 žádostí na velikost bytu 2 + 1
4 žádosti na velikost bytu 3 + 1
58 žádostí celkem
Během roku 2014 nebyl uspokojen žádný žadatel. Oproti roku 2013 došlo k celkovému nárůstu
žádostí o přidělení bytu o 7 žádostí.
Miroslav Manžel, vedoucí odboru

Technické služby města Přelouče
Příspěvková organizace Technické služby města Přelouče zajišťuje výkon hlavních činností
při správě a údržbě majetku města stanovený zřizovací listinou a při plnění dalších požadavků
ze strany vedení města, odborů správy majetku a životního prostředí, městské policie
a představitelů místních samospráv. Případně volnou kapacitou poskytuje služby v omezeném
rozsahu dalším subjektům v rámci doplňkové hospodářské činnosti za úplatu v povoleném rozsahu.
V hodnoceném roce se podařilo, díky vstřícnému přístupu a podpoře vedení a zastupitelů města,
realizovat (odkupem objektu od firmy SVOS s.r.o.) pořízení a zprovoznění nového současným
podmínkám a pracovním potřebám technických služeb odpovídajícího areálu v Choceňské ulici,
včetně sociálního zázemí zaměstnanců. Organizace dosud užívala dva dlouhodobě nevyhovující
objekty v Českobratrské a Sportovní ulici.
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Úprava v podstatě výrobního závodu na podmínky pracoviště technických služeb nebyla zcela
jednoduchá. Využití prostor objektu z pohledu činnosti užívajících subjektů je zcela odlišné a např.
jen oddělení nepotřebné původní administrativní budovy k funkčnímu osamostatnění provozní haly
představovalo přebudování většiny inženýrských sítí, dále bylo mj. nutné stavebně upravit bývalou
lakovnu a garážová stání, opravit poškozený střešní plášť, osadit servisní rampu, elektrifikovat
venkovní sklady a v neposlední řadě provést rekonstrukci části bývalých řemeslných dílen na
kanceláře. V průběhu hodnoceného roku byla většina prací dokončena a objekt slouží novému
účelu.
Pro rok 2014 stanovil zřizovatel organizaci po úpravách tyto závazné ukazatele:
Ø přepočtený počet pracovníků
provozní dotace
limit mzdových prostředků
plán odpisů

32,83
15 001 tis. Kč
6 090 tis. Kč
1 475 tis. Kč

Organizace hospodařila od počátku roku 2014 s vyrovnaným rozpočtem ve výši 15.380 tis. Kč.
Na předpokládané účetní ztrátě ve výsledku hospodaření ve výši 960 tis. Kč za období I. - III. Q roku
2014 se podstatně podílely právě neplánované náklady na přestěhování a změnu sídla organizace,
především v souvislosti s dokončením úprav a oprav nového areálu v Choceňské ulici, včetně
vyklizení a úprav části opouštěného původního pracoviště v ulici Sportovní, výpadek v příjmové části
plánu nerealizovaným pronájmem části nového objektu, náklady na pořízení a zprovoznění
výpočetní techniky a dovybavení kanceláří a těžko odhadnutelný nárůst spotřeby energií a úhrad za
srážkovou vodu v novém sídle. V provozních nákladech se dále projevila zvýšená spotřeba a cena
pohonných hmot a v neposlední řadě účetní odpisy z pořízených investic. Rovněž se v průběhu roku
opět zvýšily náklady na uložení odpadu z „černých“ skládek, nelegálně odkládaného odpadu občany
a místními „podnikateli“ u stání pro kontejnery na komunální odpad a u stanovišť nádob na
separovaný odpad a opravy dětských hřišť. Koncem roku byly zvýšeny o 3,5% platové tarify
zaměstnanců v souvislosti se zákonnou úpravou, platnou od 1.11.2014. Část neplánovaných
nákladů byla v rámci schváleného rozpočtového opatření pokryta zřizovatelem, část byla uhrazena
v souladu s rozpočtovými pravidly z prostředků investičního fondu organizace. Skutečné hodnoty
nákladů, resp. výnosů po druhém rozpočtovém opatření organizace tak činily 16.905 tis. Kč, resp.
17 044 tis. Kč. Výsledný kladný hospodářský výsledek ve výši 139 tis. Kč bude použit po převodu do
rezervního fondu k úhradě účetní ztráty roku 2013, kterou nebylo možné v předcházejícím období
pokrýt zůstatkem fondu. Podrobné ekonomické výsledky jsou zpracovány v ročním rozboru
hospodaření a uloženy u zřizovatele.
Počátkem roku byl rovněž dovršen proces převodu veškerého movitého majetku, který byl dosud
organizací využíván na základě smlouvy o výpůjčce (v hodnotě téměř 11 mil. Kč), do vlastnictví
organizace. S tím souvisí i zvýšení provozních nákladů na jeho účetní odpis, případné pojištění
a silniční daň.
V hodnoceném roce byly prováděny standardní činnosti v oblasti údržby zeleně, veřejného
osvětlení, oprav, čištění, zimní a letní údržby komunikací, vč. oprav a čištění dešťových vpustí,
opravy dětských hřišť, údržby, obnovy a osazování stanoveného svislého a vodorovného
dopravního značení a péče o místní pohřebiště. V oblasti mobilního sběru a přepravy odpadů bylo
mimo režim nakládání s komunálním odpadem (SOP a.s.) přepraveno a uloženo na skládky v roce
2014 (bez nákladů za dopravu) 640 t netříděného odpadu, za bezmála 800 tis. Kč!
Z významnějších akcí zajišťovaných organizací v roce 2014, kromě zprovoznění nového areálu,
je možno zmínit stavební úpravy přechodu pro chodce v ul. Havlíčkova a chodníku v ulici Jaselská,
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zpevnění komunikací ve vnitrobloku ulice Smetanova, revitalizaci zeleně na návsi obce Lohenice a u
hřiště v obci Lhota, úpravy náletových dřevin na plážích lohenicko-mělických písníků a vystěhování
prostoru restaurace Záložna v rámci přípravy pro stavební úpravy na výdejnu školních obědů. Jako
každoročně bylo v průběhu roku zajišťováno technické zabezpečení kulturních, sportovních a
ostatních akcí pořádaných městem, resp. městskými a neziskovými organizacemi.
Mimo náklady na zprovoznění nového areálu v ulici Choceňská, dosáhly celkové náklady na běžné
a střední opravy movitého majetku v roce 2014 částky cca 890 tis. Kč.
Z investičního fondu organizace byly v roce 2014 realizovány plánované investice v objemu 574 tis.
Kč. Prostou obnovou strojního parku tak byl pořízen sekací traktor zn. ISEKI za 480 tis. Kč
na údržbu zeleně a přívěsný kompresor pro bourací práce v hodnotě 91 tis. Kč. Dalších 380 tis. Kč
bylo použito s vědomím zřizovatele na posílení provozních zdrojů v rámci nutných oprav a úprav
nového objektu. K 31.12.2014 činil zůstatek investičního fondu 1 101 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,
prodeje zbytkových stavebních hmot (písku, použité dlažby, dřeva), drobných stavebních prací,
oprav veřejného osvětlení, pronájmu dopravního značení a zimní údržby komunikací,
s ekonomickými výsledky odpovídajícími objemu a charakteru poskytovaných služeb. Tržby v
doplňkové činnosti v roce 2014 dosáhly hodnoty 470 tis. Kč a podílely se 2,76 % na celkových
výnosech organizace, proti nákladům ve výši 430 tis. Kč. Zisk z této činnosti ve výši 40 tis. Kč bude
převeden v rámci organizace spolu s kladným výsledkem hospodaření v hlavní činnosti do
rezervního fondu a použit na vyrovnání ztráty předchozího období (2013).
K 1.1.2014 bylo v organizaci zaměstnáno 28 stálých pracovníků. Na sezónní činnosti poskytl úřad
práce v průběhu roku 9 pracovníků v rámci dotovaných pracovních míst, s kterými byl postupně
uzavřen pracovní poměr na dobu určitou. Na základě požadavku Probační a mediační služby
Pardubice (MPS) vykonávala v organizaci v průběhu roku 1 osoba náhradní výkon trestu obecně
prospěšných prací. Nařízený trest ve výši 300 hodin tento odsouzený odpracoval.
Pracovní neschopnost v organizaci činila v roce 2014 pouze 3,12% z celkového fondu pracovní
doby. K 31.12.2014 bylo v evidenci organizace celkem rovněž 28 zaměstnanců. Průměrný roční
přepočtený počet pracovníků dosáhl hodnoty 32,83 a organizace tak splnila zřizovatelem upravený
stanovený limit. Závazný limit mzdových prostředků v hodnotě 6 090 tis. Kč byl, při čerpání ve výši
6 090 tis. Kč, rovněž dodržen. Průměrná měsíční hrubá mzda na jednoho pracovníka dosáhla v roce
2014 výše 15.011 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, obsluhy zvedacích a plynových zařízení, pracovníků zimní údržby komunikací a obsluh malé
mechanizace pro údržbu zeleně. V oblasti kontrol a revizí byly provedeny dle stanoveného
harmonogramu periodické revize systému veřejného osvětlení, elektro a stavební revize užívaných
objektů, revize elektrického ručního nářadí, elektrických spotřebičů, zdvihacích zařízení, tlakových
nádob a hasicí techniky.
V rámci veřejnosprávní kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole proběhl v organizaci
v říjnu 2014 nezávislý interní audit, zaměřený na efektivní nakládání s veřejnými prostředky v oblasti
rozpočtu,
účetnictví
a
hospodaření
organizace
v
období
09-12/2013
a 01-08/2014. Kontrola zjistila mj. částečné formální nedostatky v oblasti skladového hospodářství,
resp. v pokladním režimu a rovněž konstatovala nesoulad skutečných nákladů s ročním rozpočtem
49

M ěsto Přelouč © 2015

organizace. Ke zjištěným skutečnostem přijala organizace příslušná opatření, včetně provedení
mimořádné inventury skladových zásob a majetku a pořízení příslušného jednotného účetního
programu. S počátkem roku 2015 byla doporučená opatření realizována.
Karel Šilhavý, ředitel

Osadní výbory
Klenovka
Osadní výbor se v posledním roce svého volebního období sešel 6x a účast na těchto zasedáních
byla téměř vždy 100%. Členové osadního výboru absolvovali také řadu neformálních setkání.
V tomto roce byla úroveň i rozsah akcí, na kterou byli spoluobčané zvyklí zachována. Na úřední
desce byly vyvěšovány důležité informace pro občany, vyhlašovány různé zprávy a informace.
Taktéž byly vyvěšovány zprávy a fotky ztracených pejsků.
Na jaře byly uskutečněny celkem 4 brigády na dokončení chatky u nového hřiště (instalace WC,
umyvadla, položení podlahové krytiny, montáž kuchyňské linky, nátěry,…).
Zorganizovali jsme také první setkání rodáků naší obce, kde účast překonala ve velké míře naše
představy.
Místní nohejbalový oddíl Klondajk Klenovka A hrající 1. třídu okresní soutěže v nohejbale obsadil 7.
místo, oddíl Klenovka B hrající 3. třídu obsadil 4. místo.

Akce organizované osadním výborem
• novoroční utkání v hokejbale
• zimní turnaj ve stolním tenise
• pálení čarodějnic
• brigády v obci
• pravidelné sečení vybraných travnatých ploch
• autobusový zájezd do Habrkovic a Žlebů v rámci dětského dne
• setkání rodáků
• táborák pro děti při příležitosti ukončení prázdnin
• mikulášská besídka
• ošetření chodníků od zeleně
• údržba nového sportovního hřiště
• aktivní účast na tříkrálové sbírce
Akce provedené MěÚ a TS
• svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
• sečení travnatých ploch na veřejných prostranstvích
• instalace nové rozvodny veřejného osvětlení
• opravy veřejného osvětlení a místního rozhlasu
• studie nového veřejného osvětlení
Spolupráce s MěÚ, TS i městskou policií je na dobré úrovni a věřím, že bude s novým osadním
výborem pokračovat a rozvíjet se i v dalších letech. Věřím také, že se najde dostatek finančních
prostředků na realizaci nového veřejného osvětlení v naší obci.
Ing. Libor Skala, předseda OV
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Lohenice
Osadní výbor v Lohenicích se sešel ke svým formálním i neformálním jednáním celkem 8x
ve složení: Zbyněk Štolpa, Radek Hutla, RNDr. Hynek Schvach, Ph.D., Rostislav Koubek, Kateřina
Cápayová, Libor Cápay, 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:
• hasičský ples
• karneval pro děti
• velikonoční turnaj ve stolním tenise
• pálení čarodějnic
• divadlo pro děti
• obecní zábava s opékáním prasete
• pohádková cesta okolo jezera
• mikulášská nadílka
• rozsvěcení vánočního stromu
• úpravy v areálu v břízkách
• brigády v obci
Akce provedené městem
• nový plot před místní hospodou
• vyasfaltování komunikací na návsi
• 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
• výměna podlahy v sále hospody
Na základě dobré spolupráce v roce 2014 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, Alena Kožená, Jana
Pejřilová, Lucie Šedivá, Zbyněk Brabec, Miroslav Vokál, Petr Šedivý.
Osadní výbor se sešel 7x se 100% účastí.
Akce organizované OV:
• jarní úklid, prořezávání náletového porostu na obecních pozemcích
• ořezávání stromů v obecním sadu
• vysazení nových stromků v obecním sadu
• pravidelné sečení travnatých ploch
• vysazení okrasných keřů
• dětský karneval a karneval pro dospělé
• pálení čarodějnic s průvodem masek a opékáním párků, plus dětské soutěže o ceny
• pohádkový les pro děti
• dětský den a opékání párků
• spolu s SDH Mělice jsme byli spoluorganizátory 6. ročníku soutěže historických hasičských
stříkaček a setkání rodáků a občanů Mělic a večer posezení s hudbou
• na obecní úřední desce pravidelně vyvěšujeme aktuální informace, fotografie a také hlášení
místního rozhlasu
• oprava a natření vrat na obecní budově
• úprava prostoru před obecními budovami a u pomníku padlých
• vánoční výzdoba obecních budov a okolí
• mikulášská besídka s nadílkou
Akce organizované městským úřadem:
• vybudování přístřešku u sportovního areálu
• jarní úklid, vyřezání náletových porostů a sekání trávy
• oprava a doplnění veřejného rozhlasu
• 2x ročně svoz velkoobjemového odpadu a větví
• instalace buněk u sportovního areálu
• revize plynových topidel v obecních domech
• kontrola hasičských přístrojů,
• inventura majetku
• výměna lamp na veřejném osvětlení
• zimní údržba místních komunikací
• revize komínů na obecních budovách
• ochrana stromků proti okusu zvěří
• vybudování elektrické přípojky ke sportovnímu areálu
• montáž vodoměru a plynoměru do místního obchodu
• frézování pařezů a úprava terénu u sportovního areálu
Akce neuskutečněné (převedeno na příští rok)
• vybudování dětského hřiště
• vybudování septiku za obecním úřadem
• kanalizace a chodníky
• rekonstrukce střechy na budově č.8
• prodloužení veřejného osvětlení k mostu, zrcadlo na křižovatku a doplnění vodorovného
značení
• omezení vjezdu kamionů do obce (nainstalování dopravních značek)
• vyčištění náletových dřevin na břehu struhy
• instalace semaforu na most v letní sezoně
Aleš Kouba, předseda OV
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Komise místní samosprávy
Štěpánov
Komise místní samosprávy pracovala v 5 ti členech, sešla se celkem k 7 schůzím. V průběhu roku
byly vyvěšovány na úřední desce informace pro spoluobčany a vyhlašovány informace z místního
obecního rozhlasu.
Na schůzích bylo projednáno mimo jiné také zajištění níže uvedených akcí:
Akce organizované komisí místní samosprávy
• vysázení stromu dětmi u příležitosti akce „Den Země“
• dětský karneval
• zajištění revize komínů pro občany
• setkání žen u příležitosti svátku MDŽ
• výlet do ZOO Jihlava
• uspořádání akce pro děti na začátku a konci prázdnin včetně opékání buřtů na hřišti
• rozsvícení dýní „akce Halloween“ na dětském hřišti
• rozsvícení vánočního stromu
• mikulášská nadílka
• nátěr střechy a vrat požární zbrojnice
Akce organizované městem a technickými službami
• inventura obecního majetku
• oprava povrchu komunikace podél č.p. 40 – 43
• zametání vozovky v obci
• sekání trávy na veřejných prostranstvích a dětském hřišti
• opravy veřejného osvětlení v obci
• pravidelné svozy (2x ročně) nebezpečného a velkoobjemového odpadu
• odvoz křovin a větví 2x ročně
Neprovedené akce a požadavky
• nebyla provedena oprava chodníků v obci – jejich stav se stále zhoršuje.
Členové KMS hodnotí spolupráci s MěÚ a technickými službami kladně. Požadavky na rok 2015
byly zpracovány a předány na MěÚ.
Ludmila Turynová, předsedkyně KMS
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Lhota - Škudly
Komise místní samosprávy Lhota – Škudly měla v roce 2014 pět stálých členů. Scházela se dle
potřeby v průběhu celého roku, a to až do října 2014, kdy byla její činnost ukončena koncem
volebního období.
Komise se zabývala problémy v obci, např. budováním kanalizace, chodníků, cyklostezky.
Na dětském hřišti došlo k opravě herních prvků. V prostoru hřiště byl postaven dřevěný domek, který
slouží jako zázemí pro akce konané pro děti. Doposud takový prostor v obci chyběl. Dle potřeby
probíhala hlášení v místním rozhlasu, občané tak byli vždy včas informováni. Členové komise se
také aktivně zapojovali do akcí pořádaných pro občany:
•
•
•
•

pálení čarodějnic spojené s opékáním buřtů
tvořivá dílna – VÝROBA MÝDEL
dýňová cesta pro děti
mikulášská nadílka

Prozatím neuskutečněny zůstaly akce:
• budování kanalizace odpadních vod – stále je v jednání případné započetí stavby, závisí
na dotačním řízení
• cyklostezka
• nahrazení pokácených stromů ve Škudlech novou výsadbou
• zhotovení chodníků
Ve Lhotě i ve Škudlech je pravidelně zajišťován svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Pravidelně v jarních a letních měsících probíhá sečení trávy, na žádost občanů je opravováno
veřejné osvětlení. To vše za perfektní spolupráce všech zaměstnanců Technických služeb města
Přelouč. Zapomenout nelze ani na představitele města, zejména na starostku Bc. Irenu Burešovou,
pracovníky odboru správy majetku a infrastruktury a oddělení hospodářské správy. Dík patří všem,
kteří nám pomáhali s rozvojem obou obcí.
Doufali jsme, že spolupráce bude i nadále pokračovat, ale v době vzniku této výroční zprávy KMS
Lhota-Škudly není ustanovena. Rada města prohlásila volby do Komise místní samosprávy Lhota –
Škudly konané dne 23. 1. 2015 za neplatné, důvodem bylo, že volby se nezúčastnilo stanovené
minimální procento oprávněných voličů.
Mgr. Šárka Junasová, předsedkyně KMS
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Tupesy
Komise místní samosprávy v Tupesích vstoupila do nového roku 2014 ve tříčlenném složení.
Pracovní činnost samosprávy, vzhledem k zaměstnání jednoho z členů, byla sice nepravidelná,
ale úkoly na ni kladené byly plněny v souladu s pravidly pro zřizování a činnost komisí v místních
částech města.
Spolupráci s městským úřadem, jednotlivými pracovníky i odbory, s pracovníky technických služeb a
jedinou společenskou organizací v obci - sborem dobrovolných hasičů hodnotíme kladně.
Jsme si vědomi, že každý rok nelze splnit všechny požadavky naší obce. Rok 2014 byl však pro tuto
místní část města významný.
Není nás mnoho, kdo si pamatuje takový pohyb lidí, strojů
a rozkopané země.
První polovina roku byla sice klidnější, ale 115. výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů,
vyzvalo ke zvýšené brigádnické aktivitě nejen členy sboru, ale i další občany a i chalupáře. Všichni
se zapojili do úklidu obce, spravovalo se vše, co se dalo, prováděli se nátěry, opravoval se chodník,
a to vše i za pomoci města.
Hosté oslavy, včetně „tupešáků“ z Moravy, ocenili práci nejen hasičů, ale všech, kteří se podíleli na
zdárném průběhu 115. výročí sboru.
Prázdninový klid, zakončený sportovním odpolednem a opékáním buřtů na konci prázdnin, přerušilo
zahájení dlouho očekávajících investičních akcí. Rekonstrukce elektrického vedení, výměna drátů a
sloupů za položení kabelů do země a zhotovení nového veřejného osvětlení. V měsíci říjnu,
život horní části obce narušila další akce, a to rekonstrukce mostku přes potok „Lipoltickou
svodnici“. Obyvatelé této části obce byli tak nuceni pro svou dopravu používat polní cestu vedoucí
z Poběžovic, jejíž stav není optimální. Vzniklá situace byla však občany přijata a výsledkem je
kladně hodnocená oprava mostku i zábradlí. Souběžně pokračovaly výkopy a kladení kabelů v dolní
části obce, při okresní silnici. Rozsvícení nového veřejného osvětlení sice neproběhlo podle našich
představ, přesto jsme za něj velmi rádi. Děkuji za pomoc všem, kteří přispěli, i třeba malou účastí.
Do zprávy o činnosti komise a obce jsem letos nezařadil akce, které se pravidelně opakují.
Za zmínku stojí vybudování basketbalového plácku na dětském hřišti, setkání žen a občanů
u příležitosti MDŽ - po 25 letech obnovené akci, výsadba okrasných dřevin v horní části obce,
a úplně nakonec vánoční posezení v úřadovně obce.
Při rekonstrukci veřejného osvětlení byl odpojen místní rozhlas. Hlášení rozhlasem bylo tak
nahrazeno tištěnou formou, roznášením pozvánek a letáků po obci. Doufáme, že veřejný rozhlas
začátkem roku 2015 bude opět zprovozněn. Věříme, že spolupráce se všemi, kteří nám v roce 2014
pomohli, bude nadále pokračovat.
Petr Šurkala, předseda KMS
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Obecně závazné vyhlášky a nařízení města
Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 1/2014,
o zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na území města Přelouče včetně nakládání se stavebním
odpadem.

Nařízení města Přelouče č. 2/2014
o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 3/2014
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných
prostranství

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 4/2014
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů

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)

Kapitálová účast města v obchodních společnostech a družstvech
•
•
•
•
•
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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.
(100% účast města)
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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 svojí činností realizaci cílů a
zájmů regionální politiky a přípravu vstupu ČR do EU včetně využití podpory z EU),

•

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),

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Honební
Honební
Honební
Honební
Honební
Honební
Honební
Honební
Honební

společenstvo
společenstvo
společenstvo
společenstvo
společenstvo
společenstvo
společenstvo
společenstvo
společenstvo

Přelouč
Řečany nad Labem
Jankovice
Břehy – Lohenice
Semín
Valy
Lipoltice
Choltice, Veselí, Jedousov
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
M ěstská policie
JPO III – organizační složka

Městský úřad
STAROSTA MĚSTA

MÍSTOSTAROSTA

TAJEMNÍK

Odbory městského úřadu
Kancelář tajemníka
oddělení hospodářské správy
oddělení personální
oddělení pohledávek a přestupků
oddělení informatiky
Odbor správy majetku
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

Město jako zakladatel
a jediný společník
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Obchodní korporace
s majetkovou účastí
města

Tepelné zdroje, s .r.o.
Vodovody a kanalizace Pardubice, a .s.
Pa rdubická plavební, a .s.
Přís ta v Pa rdubice, a.s.
Hydrol abe, s.r.o

př ímá nadř ízenost
př ímé ř ízení činnosti
koor dinační činnost
výkon zř izovatelské
nebo zakladatelské
činnosti

