Město Přelouč

ZPRÁVA O ČINNOSTI
MĚSTA
JEHO ORGÁNŮ A ZAŘÍZENÍ V ROCE
2015

Město Přelouč © 2016

Zpráva pro zasedání Rady města Přelouče dne 11.4.2016

VĚC:

Předkládá:

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTA, JEHO ORGÁNŮ A ZAŘÍZENÍ V ROCE 2015.

Ing. Ivana Lejhancová
Tajemnice MěÚ

Návrh usnesení rady města:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit „Zprávu o činnosti města, jeho
orgánů a zařízení v roce 2015“.

Město Přelouč © 2016

Materiál pro zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 21. 4. 2016

VĚC:

„ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTA, JEHO ORGÁNŮ A ZAŘÍZENÍ V ROCE 2015“

Předkládá:

Rada města Přelouče

Zodpovídá:

Bc. Irena Burešová
starostka města

Návrh usnesení zastupitelstva města:
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zařízení v roce 2015“.
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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 2015 je plněním ustanovení čl.12 platného jednacího řádu
zastupitelstva města ze dne 6.11.2015.
„Zpráva“ je sestavena na základě dílčích materiálů vypracovaných starostkou,
místostarostou, vedoucími pracovníky městského úřadu, městské policie,
ředitelem TS a předsedy komisí místních samospráv a osadních výborů v místních
částech města.
Podle 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 2015“ na své 46. schůzi dne 11. dubna 2016 (usnesení RM 46/44)
a doporučila ji zastupitelstvu města ke schválení.
Zastupitelstvo města výše uvedenou zprávu projednalo a schválilo na svém
IX. zasedání dne 21. dubna 2016 (usnesení IX. zasedání ZM, odstavec xx., bod yy).
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ORGÁNY MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
(21 členů)

RADA MĚSTA
(7 členů)

zastupitelé uvolnění
pro výkon funkce:

komise rady města:

výbory
zastupitelstva
města:

Starostka

Školská a kulturní

Finanční

Místostarosta

Sociální a zdravotní

Kontrolní

Pro rozvoj města

Majetkový

Sbor pro občanské záležitosti
(SPOZ)

Osadní výbor
Klenovka

Bezpečnostní a dopravní

Osadní výbor
Lohenice

Sportovní

Osadní výbor
Mělice

Řídící a monitorovací komise
pro realizaci Strategického plánu
rozvoje města
Komise místní samosprávy
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 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích. Jedná se zejména o majetkové záležitosti města,
nakládání s finančními prostředky města a vydávání obecně závazných vyhlášek.
Svolávání a průběh zasedání zastupitelstva je upraven jednacím řádem, všechna
zasedání zastupitelstva jsou veřejná.
V průběhu roku 2015 byli členové zastupitelstva svoláni k 6 zasedáním, na nichž
přijali celkem 268 usnesení (dostupná na webových stránkách města). Absolutní
většina přijatých usnesení se týkala majetkoprávních úkonů, pravidelně na všech
zasedáních se zastupitelé zabývali plněním rozpočtu města a hospodařením města.
V roce 2015 byla přijata i některá zásadní rozhodnutí jako např. vstup města
do spolku obcí Pardubická labská (výstavba cyklostezky Pardubice – Týnec nad
Labem), vydání nových pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města, vydání
nového územního plánu města či schválení Memoranda o vzájemné spolupráci
při přípravě dokumentů a projektů v území Hradecko – pardubické metropolitní oblasti
v programovém období 2014 – 2020.
Dne 22. 1. 2015 se uskutečnilo neveřejné pracovní jednání zastupitelstva, jehož cílem
bylo seznámit nové členy zastupitelstva s projekty přístavby Mateřské školy
Za Fontánou a rekonstrukcí fotbalového hřiště, které byly připravovány v průběhu
předcházejícího roku.
Dnem 30. 11. 2015 rezignoval na mandát člena zastupitelstva MUDr. Petr Licek,
na uvolněný mandát nastoupil dne 1. 12. 2015 první náhradník z téže kandidátní
listiny (hnutí ANO 2011) - Martin Židek.

Přehled o účasti zastupitelů na zasedáních
Jméno
Burešová Irena, Bc.
Hrdý Pavel, Ing.
Jánská Zuzana, Mgr.
Jelínek Radim, Ing., Mgr., Ph.D.
Konečný Tomáš, MVDr.
Kuchyňka Lukáš, Ing.
Kulakovská Anna, Mgr.
Kumstýřová Zdeňka, Ing., Mgr.
Licek Petr, MUDr. (do 30.11.2015)
Macháček Martin
Moravec Ivan, Ing.
Moravec Martin, Ing., Ph.D.
Nedbal Miroslav
Pacák Lubor, Mgr.
Reichman Daniel
Šimon Jan
Válková Lydie
Veselý Petr, Mgr.
Volejníková Jolana, Doc., Ing., Ph.D.
Vrága Ivan, Mgr.
Zeman Zdeněk, MVDr.
Židek Martin (od 1.12.2015)

přítomen
6x
6x
6x
6x
5x
6x
3x
5x
1x
5x
6x
5x
5x
6x
5x
6x
6x
5x
4x
5x
3x
1x
4

omluven

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

Rada města
Rada města je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti a ze své
činnosti odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší
radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Rada města připravuje návrhy
pro jednání zastupitelstva města a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Její
rozhodovací pravomoci jsou vymezeny v § 102 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích.
Schůze rady se konají dle potřeby, zpravidla každý druhý týden, jsou neveřejné
a řídí se jednacím řádem. Jako své iniciativní a poradní orgány rada města zřídila
komise. Návrhy a stanoviska komisí mají pro rozhodování členů rady pouze
doporučující charakter. Ze zákona rada města 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 průběhu roku 2015 se uskutečnilo celkem 33 schůzí rady, na kterých bylo přijato
887 usnesení (dostupná na webových stránkách města), z toho 1x jako valná
hromada společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o. V působnosti valné hromady
rada přijala rozhodnutí o zrušení společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o.
k 1. 7. 2015 a rozhodla o vstupu společnosti do likvidace. Toto rozhodnutí bylo
učiněno na základě skutečnosti, že cca 50% SVJ se rozhodlo odpojit
od centrálního zásobování teplem a TUV. Centrální zásobováním teplem a TUV
pro zbývající odběratele zajišťuje od 1. 7. 2015 společnost ČEZ Energo.

Přehled o účasti radních 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
32x
30x
25x
33x
29x
24x
29x

omluven
1x
3x
8x
4x
9x
4x
Bc. Irena Burešová, starostka
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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

Počet tříd
(oddělení)

ZŠ Masarykovo náměstí
ZŠ Smetanova
MŠ Za Fontánou
MŠ Kladenská
Základní umělecká škola
Dům dětí a mládeže
Školní jídelna

18
19
2
9
4 obory
76 útvarů

Počet
dětí
440
422
52
250
654
700
1 044

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

Počet žáků v přeloučských základních školách se proti minulému roku zvýšil o 22
dětí. Mateřské školy jsou již několik let zcela naplněny a i v roce 2015 musely
z kapacitních důvodů odmítnout 47 žádostí o přijetí. Je zpracován projekt
na rozšíření kapacity MŠ Za Fontánou a podána žádost o dotaci.
Z celkového počtu 1 044 strávníků ve školní jídelně dochází 280 do výdejny
na Masarykově náměstí. Také v minulém roce byly uděleny tituly „Reprezentant
školy“ pro nejlepší žáky přeloučských základních škol.

Kulturní a informační centrum města Přelouče
Příspěvková organizace Kulturní a informační centrum města Přelouče zajišťuje
služby dle jednotné klasifikace turistických informačních center České republiky,
organizuje a podporuje kulturní dění ve městě, provozuje městské kino a spravuje
muzejní sbírky města. Pro občany a návštěvníky města zajišťuje poskytování
informací, veřejný internet, předprodej vstupenek – rezervační a prodejní systém
Ticketportal, prodej reklamních a upomínkových předmětů, propagaci kulturních
akcí a kopírování. Poskytuje služby výlepu plakátů, vydává Kulturní zpravodaj,
zajišťuje chod a využívání prostor Občanské záložny, kina a budovy č.p. 26
na Masarykově náměstí. Po technické stránce pak zabezpečuje plesy, besedy,
koncerty, porady, schůze, výchovné a vzdělávací pořady, výuku tance a jiné
společenské akce.
V roce 2015 se uskutečnily celkem 134 kulturní akce různého charakteru.
Tradičně velký zájem byl o letní koncerty, kterých proběhlo 11 na Masarykově
náměstí a 5 na pódiu v parku za školou. Tradičně nejnavštěvovanější byly akce:
Polanského Přelouč, Pálení čarodějnic, Udílení cen za „Dabing“, Strongman 2015,
Den dětí, taneční soutěž „O přeloučskou věž“, Věneček a Vánoční zpívání.
Z divadelních přestavení lze jmenovat Příběh jednoho hradu, Z louže pod okap,
Liga proti nevěře, Agentura drahoušek, Zlatý pan ministr a Turecká kavárna.
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Hojně navštěvovány byly koncerty Věry Martinové, Vlasty Redla, Spiritual kvintetu,
Jakuba Smolíka, Moravanky a Demian bandu (Argentina). Po velmi náročné
rekonstrukci bylo znovu otevřeno městské kino a od října do prosince v něm
navštívilo 2 100 diváků 46 představení. Při letním promítání v parku za školou
zhlédlo 500 diváků celkem 8 představení.
Sbírky městského muzea jsou uskladněny v depozitáři v přeloučské sokolovně.
K 31. 12. 2015 obsahovaly sbírky celkem 8 537 inventárních čísel. Bylo
uspořádáno deset akcí pro širokou veřejnost. Šest historických a archeologických
přednášek, jedna přírodovědná přednáška, dvě výstavy a jedna komentovaná
prohlídka. Tyto události se konaly, až na jednu výjimku, v novém přednáškovém
a novém výstavním sále, které se podařilo v 1. patře infocentra připravit. Obě dvě
výstavy („Poslední dny druhé světové války v Přelouči“ a „Příroda Přeloučska“)
navštívilo dohromady asi 900 návštěvníků a velkou účast zaznamenala i říjnová
komentovaná prohlídka přeloučských hřbitovů (70 osob). Speciální akcí byla
přednáška pro seniory přímo v Domově u Fontány či pro obyvatele obce Břehy.
Všechny uspořádané akce tedy navštívilo téměř 1400 zájemců. Muzejní sbírky
Města Přelouče prezentoval jejich správce dokonce i na odborné konferenci
„120 let výzkumu, dokumentace a prezentace lidové architektury“, která se konala
12. - 13. května 2015 v Kolíně. Přednesl zde příspěvek „Modely lidové architektury
ze sbírek Městského muzea v Přelouči“. Úspěšná byla sbírkotvorná činnost –
získali jsme do sbírek zhruba 2 000 zajímavých exponátů, od fotografií
a pohlednic, přes plakáty, diplomy a knihy až po předměty větších rozměrů, jako
jsou třeba některé výrobky Tesly Přelouč či skříň užívaná jako archiv sboru Josef
Bohuslav Foerster. Zajímavým přírůstkem jsou jistě i pivní lahve z přeloučských
pivovarů. Unikátní akvizicí jsou archeologické nálezy od dvou tzv. detektorářů,
pana Petra Šimáka a Jiřího Forchtnera (viz Přeloučský Rošt 06/2015). Své dary
nám však věnovala i řada dalších občanů Přelouče a okolí. Navštívili nás
odborníci z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Regionálního muzea Vysoké
Mýto, Východočeského muzea v Pardubicích, Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně a dokonce i Národního muzea. Naše předměty jsme zapůjčili
na výstavy či odborná zkoumání Městskému muzeu Loreta v Chlumci nad
Cidlinou, Východočeskému muzeu v Pardubicích, Art Klubu Přelouč
či Archeologickému ústavu Akademie věd v Praze. Povedlo se několikrát
proniknout do médií (Pardubický deník, MF DNES, Pernštejn, Český rozhlas
Pardubice) – především v souvislosti s výstavou „Poslední dny druhé světové
války v Přelouči“. Ke konci roku byl nahráván též pořad Českého rozhlasu
Pardubice „Východočeské výlety“ právě o Přelouči. Správce muzejních sbírek
sepsal také publikaci „Město Přelouč: historie, památky, osobnosti“, která je
určená především pro turisty, ale nové informace zde mohou najít i obyvatelé
města. Publikace obsahuje i mapu dvaceti osmi zajímavých míst a památek
v našem městě.
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Městská knihovna Přelouč
Knihovna plní také funkci regionální knihovny pro své pobočky – Tupesy,
Lohenice, Štěpánov, Klenovka, Mělice a pro MLK Břehy a Valy.
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

60 606
17 336
43 233
2 076
5 162
1 381
438
27 861
100 678

Stejně jako každý rok tak i v roce 2015 pracovnice knihovny nešetřily aktivitou
a nápady. Zorganizovaly 261 soutěž, 20 výstav a 121 kulturně výchovnou akci
jako jsou literární lekce a 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 1 884 400 Kč a Krajská knihovna Pardubice částkou 28 200 Kč.
Na nákup knih a časopisů získala knihovna od města 459 039 Kč. Bohužel velkým
problémem knihovny jsou stísněné prostory pro knihy i čtenáře, nedostatečné
zázemí a absence bezbariérového přístupu. Věřím, že v budoucím období
dokážeme najít pro knihovnu vhodnější umístění.
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
2015

I.

Obecné shrnutí
a. počet podaných žádostí

V roce 2015 bylo doručeno 16 žádostí o poskytnutí informace podle zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V celém rozsahu bylo
vyhověno 15 žádostem a to formou přímého poskytnutí informace. Odložena byla
1 žádost, a to s odůvodněním, že informace nevznikla. V roce 2015 v žádném
případě nenastala situace, kdy by žadateli o informaci byla poskytnuta částečná
odpověď a na část žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí nebo sdělení
o odložení části žádosti.
b. nejčastější formy podání

V roce 2015 obdrželo město Přelouč 9 žádostí podaných elektronickou poštou
nebo prostřednictvím datových schránek, 7 žádostí podaných písemně
prostřednictvím provozovatele poštovní licence. Žádná z žádostí nebyla podána
osobně do protokolu. Všechny žádosti jsou evidovány dle výše zmíněného
vnitřního předpisu č. SM 16/2015. Žádosti podané telefonicky evidovány nejsou
a odpověď je poskytována obratem stejnou formou, jakou byla přijata žádost.
Do výroční zprávy nejsou zahrnuty poskytnuté informace, které svým charakterem
nenaplňují definici podle zákona 106/1999 Sb., mezi něž patří:
1. dotazy novinářů a hromadných sdělovacích prostředků, které jsou
řešeny v návaznosti na aktuální tématiku
2. informace telefonicky vyřizované jednotlivými pracovníky MěÚ
3. poskytování informačních materiálů o městě Přelouči
II.

Statistické údaje

Celková statistika žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím a přehled jejich vyřizování

Celkový počet podaných žádostí o informaci
Počet vydaných odpovědí v plném rozsahu
Počet vydaných odpovědí v částečném rozsahu
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Počet vydaných sdělení o odložení žádosti
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Počet poskytnutých výhradních licencí
Počet stížností podaných podle § 16a
Počet zpoplatněných žádostí o informaci
Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumávaných soudem

9

16
15
0
0
1
0
0
1
0
0

Počet a obsah žádosti tematicky členěné podle kompetencí odborů MěÚ

Odbor/útvar
Starostka
Místostarosta
Kancelář
tajemnice
Oddělení
pohledávek a
přestupků
Odbor finanční
Odbor
životního
prostředí
Oddělení
informatiky
Oddělení
školství
Odbor sociální

Počet
žádostí
0
0
3
2

Platy a odměny vedoucích odborů a tajemnice, počet
zaměstnanců MěÚ 2006 – 2014, přehled radních včetně
politické příslušnosti od r. 2002 – současnost.
Odborná studie k záměru Stupeň Přelouč II, informace
o provozovateli podniku v Havlíčkově ul., čp. 1496

0
0
1

Informace o užívaném právním informačním systému

0
1

Odbor správy
majetku

4

Odbor
stavební

3

Odbor
vnitřních věcí
Odbor
živnostenský
Oddělení
personální
Oddělení
hospodářské
správy

2

III.

Předmět dotazu

Přehled prostředků poskytnutých státem na výkon
pěstounské péče
Investiční plány města na rok 2015, informace o míře a
rozsahu využívání veřejného osvětlení, jeho technickém
stavu, atd., seznam stavebních projektů 2015, informace
do průzkumu v oblasti vodovodů a kanalizací pro veřejnou
potřebu v ČR prováděného v obcích nad 5 tisíc obyvatel
Účel kolaudace „Špejcharu“, přehled vyvlastnění
realizovaný MěÚ, povolení změn staveb v rámci
rekonstrukce Hřebčína v Kladrubech
Kopie spisu řidiče, seznam fungujících stanic měření emisí

0
0
0

Počet a obsah vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její
části.

V roce 2015 nevydalo město Přelouč žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo
její části.
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IV.

Počet podaných odvolání

V roce 2015 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

V.

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

V roce 2015 nebylo vedeno žádné soudní řízení ve správním soudnictví
na přezkum rozhodnutí v oblasti poskytování informací.
VI.

Výčet poskytnutí výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti
poskytnutí výhradní licence

V roce 2015 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
VII.

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

V roce 2015 byla podána 1 stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Žadatel se
domáhal poskytnutí odborné studie ing. Dejmala k záměru Stupeň Přelouč II.
Městský úřad touto studií nikdy nedisponoval, a proto původně žádost odmítl.
Žadatel proti způsobu vyřízení žádosti podal stížnost ke Krajskému úřadu
Pardubického kraje, který městskému úřadu po přezkoumání spisového materiálu
doporučil žádost o informaci odložit s tím, že informace na městském úřadě nikdy
nevznikla.
VIII.

Zveřejňování informací prostřednictvím webových stránek města Přelouč

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

Tuto výroční zprávu v oblasti poskytování informací vzala na vědomí rada města
Přelouč na své schůzi konané dne 25. 1. 2016 usnesením č. 40/1.
Bc. Mgr. Veronika Dofková, právnička úřadu

11

MĚSTSKÁ POLICIE
Bezpečnostní a dopravní situace na území města a jeho místních částí

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

Do října roku 2015 bylo u MP Přelouč zaměstnáno 14 strážníků. Všichni byli
v přímém výkonu služby. V měsíci říjnu dva strážníci dlouhodobě onemocněli,
a tudíž se na přímém výkonu podílelo 12 strážníků. V dalších měsících začali
velké personální změny. Tři strážníci odešli k MP Praha a další dva zkušení
strážníci museli v prosinci opustit řady MP Přelouč, jelikož přestali splňovat
podmínky zákona o obecní policii. Z tohoto důvodu jsme museli přijmout celkem
5 nových strážníků. Tito strážníci museli nejdřív projít zákonným školením v délce
necelých dvou měsíců, a proto se na přímém výkonu podílelo pouze 9 strážníků.
Od dubna 2016 se předpokládá opětovně 14 strážníků v přímém výkonu služeb.
V červenci 2015 odstoupil z místa velitele MP Přelouč Bc. Radek Hrdý a na jeho
místo nastoupil Leoš Slavík, DiS.

Výkon služby

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

Celková bezpečnostní situace

Pokud budeme chtít hodnotit bezpečnostní situaci ve městě, je potřeba vycházet
nejen ze statistik místního obvodního oddělení Policie ČR (dále jen OO PČR), ale
také ze statistiky vedené samotnou městskou policií.
Podle statistiky OO PČR Přelouč můžeme pozorovat pokles páchané trestné
činnosti oproti roku 2014. V roce 2014 bylo na území Přelouče spácháno celkem
348 trestných činů. V roce 2015 jich bylo 283, z toho 143 trestné činy majetkové.
Objasněnost trestné činnosti místním OO PČR je 60%.
Rozsah a druhy přestupků řešených MP Přelouč se oproti minulým létům
v podstatě nezměnily. V největší míře MP Přelouč řešila přestupky proti dopravě,
čemuž přispívá neustálý nárůst vozidel a s tím spojený neutěšený stav
parkovacích míst ve městě.
V oblasti veřejného pořádku je nejvíce diskutovanou problematika nočních barů
a narušování veřejného pořádku. V dubnu 2015 nabyla účinnosti obecně závazná
vyhláška města Přelouč o regulaci provozní doby pohostinských zařízení. Tato
vyhláška určitou měrou vedla k uklidnění situace hlavně ve středu města, což asi
nejvíce ocení občané, kteří zde bydlí.
Nadále přetrvává problematika soužití lidí a zvířat. Každým rokem narůstá počet
případů opuštěných a nalezených zvířat, které musí MP odchytit a umístit
přechodně do záchytných kotců. V dřívějších letech se nalezená zvířata převážela
do útulku v Pardubicích. V poslední době díky pečlivé práci paní Rutové, která
s MP Přelouč spolupracuje, se rychle daří dohledat majitele nalezených zvířat
nebo zajistit náhradního majitele.
Koncem roku 2015 započala výstavba nových záchytných kotců a zázemí, což
velkou měrou ulehčí práci strážníků a především paní Rutové, která se
o nalezence pečlivě stará. Samozřejmě je to i velké plus pro nalezená zvířata.
K činnosti městské policie také patří kontrola venčení psů. Někteří majitelé
po svých psech neuklízí exkrementy. Samozřejmě v přítomnosti strážníka
se pejskaři chovají jinak, proto je těžké s touto problematikou úspěšně bojovat.
V letních měsících MP opakovaně řeší problematiku v lokalitě mělicko-lohenických
písníků, ať už se jedná o nedovolené parkování v místech, kde je to zakázáno,
nebo otázky veřejného pořádku a znečišťování této lokality.
Majetkové přestupky v řešení MP Přelouč jsou největší měrou zastoupené
drobnými krádežemi v obchodech. Většinou se tyto přestupky daří řešit, díky
spolupráci s místním OO PČR, na místě.
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Preventivní činnost

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

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

V nejbližší době nás především čeká zaškolení nových strážníků tak, aby se
co nejdříve začlenili do výkonu služby a dokázali prakticky využít nabyté teoretické
znalosti ve škole.
Do budoucna chceme nadále zvyšovat prestiž obecní policie. To, jak věřím,
povede k prohloubení spolupráce mezi námi a občany, což je nezbytné pro kvalitní
výkon naší služby.

Leoš Slavík, DiS., 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. 2015 bylo v městském úřadu zařazeno celkem 85 zaměstnanců, z toho
70 úředníků. V přepočteném stavu se jedná celkem o 80,9 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 85 zaměstnanců je 57 (67%) žen a 28 (33%) mužů. Průměrný věk zaměstnanců
je 47 let.

Vzdělanostní struktura zaměstnanců
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Město Přelouč uspělo na podzim roku 2014 s 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.
Projekt Konsolidace IT a nové služby TC ORP Přelouč byl hrazen z 85%
z evropských fondů.
Cílem projektu bylo zefektivnit podporu výkonu veřejné správy a zpřístupnit
informace veřejnosti. Jednalo se zejména o pořízení podrobného rozklikávacího
rozpočtu v prostředí webové prezentace města, digitalizaci datových zdrojů
pořízením skenovací linky, zvýšení bezpečnosti provozované infrastruktury
a rozšíření technologického centra o nové servery pro zálohování dat v záložní
lokalitě při výpadku hlavní lokality. Projekt byl úspěšně realizován.

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Městský úřad zajišťoval v průběhu roku 2015 vedení registru v souladu s § 14
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění. Výkon této agendy
spočívá především v zajišťování následujících činností:
 přijímání a evidence písemných oznámení o činnostech, o majetku
a o příjmech, darech a závazcích od všech příslušných veřejných
funkcionářů,
 vedení registru oznámení v elektronické podobě,
 uchovávání písemných žádostí o nahlížení do registru a originálů
písemných oznámení o činnostech, o majetku a o příjmech, darech
a závazcích,
 dohlížení nad úplností údajů a všech náležitostí, které jsou součástí výše
uvedených oznámení a vyžadování doplnění těchto údajů.
V roce 2015 podali písemné oznámení o činnostech, o majetku a o příjmech,
darech a závazcích všichni veřejní funkcionáři města Přelouče tak, jak je upraveno
v zákoně č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění. Za uplynulé období
nebyla podána žádná žádost o nahlížení do registru, ani nebylo učiněno písemné
sdělení evidenčnímu orgánu o skutečnostech nasvědčujících nepravdivosti nebo
neúplnosti údajů uvedených v oznámení.
Ing. Ivana Lejhancová, tajemnice
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ZPRÁVY ODDĚLENÍ A ODBORŮ
Kancelář tajemníka
Oddělení hospodářské správy

V oddělení hospodářské správy (dále jen OHS) na začátku roku 2015 pracovalo
osm zaměstnanců. V květnu byl přijat další zaměstnanec na pozici referenta, tudíž
ke konci roku byl stav 9 zaměstnanců (uklízečky, řidič – údržbář, referent, správce
haly, vedoucí).
Jednou z důležitých činností OHS je administrativní správa odběrných míst města
a nákup energií pro Město Přelouč a jeho příspěvkové organizace na komoditní
burze. V roce 2015 jsme nakupovali plyn a elektřinu pro rok 2016
na Českomoravské komoditní burze Kladno. Obě komodity se podařilo nakoupit
za velmi výhodné ceny, plyn za 634 Kč/MWh bez DPH v obchodní složce
a silovou elektřinu za průměrnou cenu 895 Kč/MWh bez DPH. Na konci roku 2015
OHS spravovalo a evidovalo 54 odběrných míst elektřiny a 12 odběrných míst
plynu přihlášených na Město Přelouč.
Podstatnou část činnosti OHS tvoří zajišťování drobné údržby, správa vozového
parku a úklid vybraných objektů. Dále OHS zajišťuje revize a kontroly na objektech
města, kde není smlouvou stanoveno jinak. Při zabezpečování těchto úkonů OHS
úzce spolupracuje s Odborem správy majetku. Na konci roku 2015 OHS
zajišťovalo provozní revize a kontroly technických zařízení na následujících
objektech:












Československé armády 1665
Masarykovo nám. 25, 26, 27
Choceňská 877
Kladenská 845
Za Fontánou 1611
Nerudova 1610
Sportovní 1613
Sluneční 1414, 1516
Za Fontánou 433
Místní části - všechny objekty
Městské byty – všechny objekty

V květnu 2015 byla uvedena do provozu nová protipovodňová opatření. Součástí
těchto opatření je městský rozhlas a lokální výstražný systém. OHS spravuje tyto
systémy po technické stránce.
Petr Bína, vedoucí oddělení
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Oddělení informatiky

V rámci realizace projektu „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Přelouč“ výzvy
22, Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 2.1 – Zavádění ICT
v územní veřejné správě, vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR bylo
virtuální prostředí technologického centra v rámci implementace rozšířeno o další
fyzický server, stávající servery ESX byly rozšířeny o další operační paměť RAM,
což umožnilo, že všechny virtuální stroje nyní běží na serverech v primární lokalitě
technologického centra. Do vzdálené lokality byl umístěn nový fyzický server, který
v případě fatálního výpadku virtuálního prostředí technologického centra
převezme dočasně jeho činnost a zajistí tak provoz úřadu v nezbytném rozsahu
(Disaster recovery). Pro zálohování všech produkčních virtuálních strojů je použit
software Veeam Backup and Replication v8. Tyto zálohy se dále ukládají
na páskovou knihovnu.
Bezpečnostní infrastruktura byla posílena technologiemi
monitorování událostí v síti a jejich následnou analýzu.

umožňujícími

Rozšíření elektronizace procesů umožnilo pořízení skenovací linky, která provádí
hromadné zpracování došlých dokumentů a přiřazení jejich elektronických obrazů
a metadat ke kartám ve spisové službě úřadu. Dále bylo uskutečněno propojení
spisové služby a systému pro elektronickou administraci veřejných zakázek
E-ZAK, které automaticky promítne veškeré operace s dokumenty z jedné
aplikace do druhé a naopak. Pro umožnění sledování průběhu čerpání
rozpočtových prostředků byl na webových stránkách města zprovozněn
tzv. „rozklikávací“ rozpočet. Veškerá data pro „rozklikávací“ rozpočet jsou
automaticky předávána z ekonomického informačního systému města.
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT byl
během roku 2015 využíván prostřednictvím pracovišť úřadu. Celkové počty
operací v jednotlivých agendách jsou uvedeny dále.

CzechPoint
Výpisy

Výpis
Výpis
Výpis
Výpis
Výpis
Výpis
Výpis
Výpis
Výpis

z bodového hodnocení řidiče (CRŘ)
z insolvenčního rejstříku (ISIR)
z katastru nemovitostí (KN)
snímku z katastrální mapy (KS)
z obchodního rejstříku (OR)
z Rejstříku trestů (RT)
z Rejstříku trestů právnických osob (RTPO)
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD)
ze živnostenského rejstříku (ZR)
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2
1
60
3
42
129
1
0
7

Datové schránky

Zřízení datové schránky (ISDS-D01)
Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Znepřístupnění DS, opětné zpřístupnění DS

6
8
2

Konverze dokumentů

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

5
7

CzechPoint@office

Rejstřík trestů

Rejstřík trestů z moci úřední (RTO)
Rejstřík trestů právnických osob (RTPOO)

55
8

Konverze dokumentů

Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu (AKELU)
Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu na
žádost (AK-LEU)

131
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Základní registry:

Výpis údajů z registru obyvatel (ZRO01)
Výpis údajů z registru osob pro orgány veřejné moci (ZRO02)
Žádost o změnu údajů v registru obyvatel (ZRO08)
Žádost o změnu údajů v registru osob (ZRO09)
Žádost o vydání seznamu voličů (ZRO12)

120
13
4
1
1

Agendy matriky

Zápis údajů o uzavření manželství do agendového informačního
systému evidence obyvatel (M09)
Zápis změny jména / jmen a příjmení do agendového informačního
systému evidence obyvatel (M30)
Zápis údajů o úmrtí do agendového informačního systému evidence
obyvatel (M17)
Zápis údaje o ztrátě nebo odcizení občanského průkazu do agendového
informačního systému evidence občanských průkazů (M57)
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33
4
95
7

Agendy ohlašovny

Zápis údaje o adrese místa trvalého pobytu do agendového informačního
systému evidence obyvatel (M27)
Zápis údaje o doručovací adrese do agendového informačního systému
evidence obyvatel (M28)
Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel
(M64)

378
5
1

Bc. Jiří Malý, vedoucí oddělení

Oddělení personální
Přehled uskutečněných výběrových řízení na obsazení pracovních míst v roce 2015

Oddělení hospodářské správy
Odbor vnitřních věcí

1
3

bezplatná odborná studijní praxe studentů

V roce 2015 jsme umožnili vykonat studijní praxe na některých odborech úřadu
celkem 11 studentům podobně jako v minulých letech, z toho:
 9 studentům ze středních a vysokých škol, (v průměru 14 denní praxe)
 2 dlouhodobé praxe studenti SŠ (více než tříměsíční praxe)
 studentům středních a vysokých škol pomáháme při tvorbě seminárních
a diplomových prací na téma veřejné správy a ÚSC
vzdělávání úředníků v souladu se zákonem 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC

Od reformy veřejné správy v roce 2003 postupujeme v oblasti vzdělávání
dle platných předpisů, což v praxi znamená povinnou účast na vstupním
a průběžném vzdělávání úředníků a hlavně na přípravě k povinné zkoušce
zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) úředníků. Oblast vstupního vzdělávání
probíhá na úřadě Pardubického kraje při minimálních nákladech (až 10x nižší
náklady než v jiných institucích). Příprava k ověření a zkoušce ZOZ probíhá
v Institutu pro veřejnou správu Praha, sídlo školicího střediska je v Benešově.
U povinného průběžného vzdělávání úředníků se snažíme snižovat náklady tím,
že vyhledáváme zkušené lektory a objednáváme akční ceny kurzů, pořádáme
přednášky a semináře přímo na městském 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.
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Přehled o počtu a délce vzdělávání
Oblast vzdělávání za rok 2015

Počet
absolvovaných
kurzů

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

Průměrná délka
vzdělávací akce
ve dnech

2
420
2

5
1,2
18

15

1

Helena Vítková, vedoucí oddělení

Oddělení pohledávek a přestupků

V roce 2015 byla připravena ke schválení zastupitelstvem Obecně závazná vyhláška
č. 11/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2016.
Byla vydána obecně závazná vyhláška 4/2015, která upravuje regulaci provozní doby
pohostinských provozoven. V souvislosti s touto agendou oddělení pohledávek
a přestupků projednalo 17 správních deliktů.
Oddělení pohledávek a přestupků zpracovalo a zajistilo uzavření veřejnoprávní
smlouvy na úseku agendy sociálně-právní ochrany dětí celkem s 24 obcemi
spadajícími do naší působnosti.
Oddělení pohledávek a přestupků ve spolupráci s odborem správy majetku
vypovědělo smlouvu se společností MIMA Servis s.r.o., která spravovala chod
městských bytů, a uzavřela se nová smlouva se společností Life profit s.r.o.,
se sídlem v Pardubicích.

Výkon agendy přestupků, vyřizování dožádání orgánů činných v trestním řízení,
přijímání hlášení o ztrátách a nálezech
V roce 2015 bylo:




191 oznámení o přestupku doručeno k vyřízení
49 převedeno z roku 2014

Z toho:








11 postoupeno jinému správnímu orgánu
121 odloženo nebo zastaveno
20 vyřízeno v blokovém řízení
26 vyřízeno v příkazním řízení
17 ukončeno ve správním řízení rozhodnutím
4 věci - rozhodnuto o uplatněné náhradě škody
21

Propadnutí věci
Uložené pokuty
Uložené náklady řízení

3
78 200
21 000

V rámci součinnosti bylo vyřízeno 412 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 25 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 9 nálezů a ztrát do rukou jejich majitelů.

Vybírání místního poplatku za komunální odpad a oblast vymáhání pohledávek

V roce 2015 bylo na oddělení pohledávek a přestupků předáno k vymáhání
celkem 732 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:
 475 upomínek,
 102 výzev k součinnosti třetích osob,
 vystaveno 530 exekučních příkazů a následně zasláno plátcům
a dlužníkům,
 vyřízeno 12 žádostí o povolení splátek a na tyto žádosti vydáno rozhodnutí
a splátkový kalendář,
 15 přihlášek do dražebního jednání
 45 pohledávek přihlášeno do insolvenčního řízení.
Oddělení pohledávek a přestupků zajišťuje vybírání místního poplatku
za komunální odpad a místního poplatku ze psů.
V uvedeném období bylo dlužníkům odesláno:
 110 výzev a 930 platebních výměrů v oblasti místního poplatku
za komunálním odpad
 44 výzev k zaplacení a 32 platebních výměrů u místního poplatku ze psů.
V průběhu roku 2015 bylo vyřízeno 85 žádostí o sdělení přeplatků nebo
nedoplatků na místních poplatcích na základě podání notářů nebo na základě
žádosti soudů. Dále bylo zaevidováno 111 žádostí o vrácení přeplatku a vydáno
111 rozhodnutí o vrácení přeplatku.
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Tabulka- stav vymáhaných pohledávek k 31.12.2015
ORG

DDP

Název

k 31.12.2014
počet

stav

k 31.12.2015
počet

Rozdíl
v Kč
stav

300630

201

Místní poplatky za užívání
veřejného prostranství

2

7 390,00

2

7 390,00

0,00

300631

202

1

400,00

1

400,00

0,00

373730

901

Místní poplatky za užívání
veřejného prostranství reklama
Místní poplatky za
komunální odpad

1 357

900 589,00

1 577

1 038 585,00

137 996,00

300430

902

47

41 587,00

45

35 423,00

-6 164,00

Místní poplatky ze
vstupného

1

24 603,00

1

24 603,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

300730

Místní poplatky za psy

471630

203

Pokuty - odbor stavební

471730

232

Pokuty – přestupková
komise

224

440 403,00

223

442 503,00

2 100,00

473430

931

Pokuty - odbor živnostenský

151

281 583,00

174

272 208,00

-9 375,00

423430

970

Pokuty – životní prostředí

3

17 500,00

2

8 000,00

-9 500,00

472930

210
211

Pokuty dopravní přestupky
(210), správní delikty (211)

248

2 341 544,40

204

1 966 620,00

-374 924,40

Pokuta školství

1

1 000,00

1

1 000,00

0,00

6

10 270,00

10

36 806,00

26 536,00

446

166 821,00

456

189 936,00

23 115,00

223400

263

Soukromoprávní
pohledávky, náhrady škod

721530

237

Exekuční náklady

721532

957

Věcná břemena

0

0,00

0

0,00

0,00

Faktury vydané, smlouvy

5

102 059,00

7

92 557,00

-9 502,00

571130

950

Prodej pozemků

0

0,00

0

0,00

0,00

6712xx

952

Pronájem nebytových
prostor

0

0,00

0

0,00

0,00

6711xx

954

Pronájem pozemků

0

0,00

0

0,00

0,00

Pronájem městských bytů

12

139 814,00

14

151 002,00

11 188,00

Městské byty - poplatky z
prodlení

19

268 098,00

12

256 684,00

-11 414,00

0

4 252,00

2

3 104,00

-1 148,00

2 523

4 747 913,40

2 731

4 526 821,00

-221 092,40

626230
626231
921744
921751

262

Sociální dávky

Zdroj: oddělení pohledávek a přestupků - zahrnuje pouze neodepsané pohledávky předané
k vymáhání nejdéle do 31.12.2015

Mgr. Zuzana Dvořáková, vedoucí oddělení
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Odbor finanční
Hospodaření města Přelouče v roce 2015

Hospodaření Města Přelouče v roce 2015 skončilo přebytkem. Příjmy do rozpočtu
města v roce 2015 činily 165 523 tis. Kč a výdaje 158 082 tis. Kč. Přebytek
rozpočtu činí 7 441 tis. Kč. Město ke svému hospodaření nevyužívá žádný úvěr.
Příjmy
Výdaje
Přebytek rozpočtu

162 736
169 403
- 6 667

170 927
174 042
- 3 115

165 523
158 082
7 441
(v tis. Kč)

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 16 464 000 Kč.
Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2015
UZ

Označení účelové dotace

13010
13011
13015
15825
15835
17003
17871
27003
29004
29008
33058
34002

Výkon pěstounské péče
OSPOD
Výkon sociální práce
Protipovodňová opatření
Zateplení budov
IOP – konsolidace IT
IOP – konsolidace IT
Centrální registr vozidel
Výsadba dřevin
Odborný lesní hospodář
OP VK – šablony pro ZŠ
Podpora obnovy kulturních
památek
Kulturní aktivity
Celkem ze státního rozpočtu

34070
X

Přiděleno Kč
760 000,00
1 850 000,00
386 000,00
901 550,80
849 667,27
230 847,15
4 813 071,45
36 300,00
26 500,00
546 070,00
303 832,00
55 000,00

Vyčerpáno
Rozdíl Kč
Kč
499 448,00 260 552,00
1 800 643,00 49 357,00
386 000,00
0
901 550,80
0
849 667,27
0
230 847,15
0
4 813 071,45
0
36 000,00
300,00
26 500,00
0
546 070,00
0
303 832,00
0
55 000,00
0

60 000,00
60 000,00
0
10 818 838,67 10 508 629,67 310 209,00

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2015
UZ
90877
X

Označení účelové dotace
Státní fond ŽP
Celkem ze SF

Přiděleno Kč
103 012,82
103 012,82

Vyčerpáno Kč
103 012,82
103 012,82

Rozdíl Kč
0
0

Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 2015
UZ

13305
14004
X

Označení účelové dotace
Cena Fr. Filipovského
Kulturní a informační centrum
Festival Polanského - ZUŠ
Poskytování sociálních služeb
JSDH
Celkem z rozpočtu Pardubického kraje
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Přiděleno Kč
70 000,00
8 880,00
10 000,00
434 000,00
13 378,00
536 258,00

Vyčerpáno Kč
70 000,00
8 880,00
10 000,00
434 000,00
13 378,00
536 258,00

Rozdíl Kč
0
0
0
0
0
0

Příjmy z ostatních veřejných rozpočtů: (v Kč)

veřejnoprávní smlouvy - městská policie
veřejnoprávní smlouvy - evidence obyvatel
veřejnoprávní smlouvy - přestupky
veřejnoprávní smlouvy - sociálně-právní ochrana dětí
příspěvky od obcí na pečovatelskou službu
Celkem:

141 000,00
7 200,00
65 600,00
19 250,00
47 947,00
280 997,00

Struktura příjmů a výdajů v letech 2013 – 2015 (v tis. Kč)

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem

2013
110 987
11 183
12 592
27 974
162 736

2014
115 577
11 444
1 709
42 197
170 927

2015
117 234
11 191
8 031
29 067
165 523

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

2013
129 337
40 066
169 403

2014
123 123
50 919
174 042

2015
118 429
39 653
158 082

2013
- 6 667

2014
- 3 115

2015
7 441

Financování (přebytek/schodek)
rozpočtu

K rozpočtu roku 2015 bylo schváleno šest rozpočtových opatření, v nichž byly
do rozpočtu zařazovány postupně jednotlivé akce oprav a investic.
Finanční prostředky k 31. 12. 2015
Zůstatky bankovních účtů k 31. 12. 2015 v Kč

ZBÚ - základní běžný účet (neúčelové finance)
Sociální fond
Fond životního prostředí
Depozitní účet - účet cizích prostředků
Celkem:
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21 998 003,54
343 744,74
117 852,97
330 606,81
22 790 208,06

Porovnání volných neúčelových finančních zdrojů v letech 2013 – 2015 (v tis. Kč)

2013
17 463

Volné finanční zdroje

2014
14 536

2015
21 196

Pohledávky
V tabulce jsou uvedeny pohledávky města k 31. 12. 2015, vedené na účtech č. 311 a 315:

Pohledávky

Pohledávky

72 428,00
24 603,00
1 566 307,02
0,00
440 403,17
6 000,00
558 643,72
2 383 044,55
281 583,35
112 479,00
4 252,00
728 189,52
184 108,35
11 502,00

89 550,00
24 603,00
1 761 082,19
0,00
457 873,27
6 000,00
581 161,81
2 106 121,02
306 224,77
26 000,00
3 104,00
97 218,41
194 904,94
0,00

17 122,00
0,00
194 775,17
0,00
17 470,10
0,00
22 518,09
-276 923,53
24 641,42
-86 479,00
-1 148,00
-630 971,11
10 796,59
-11 502,00

88 553,00
29 000,00
0,00
256 684,00
6 747 780,68

202 151,00
0,00
0,00
256 684,00
6 112 678,41

113 598,00
-29 000,00
0,00
0,00
-635 102,27

k 31.12.2014

Místní poplatek ze psů
Místní poplatek ze vstupného
Místní poplatek za svoz KO
Pokuty - odbor vnitřních věcí
Pokuty - přestupkové komise
Pokuty - stavební
Pokuty - městská policie
Pokuty - dopravní přestupky
Pokuty - živnostenský úřad
Pokuty - životní prostředí
Sociální dávky
Vystavené faktury MěÚ
Exekuční náklady
Nájemné nebytových prostor
a pozemků
Nájemné bytových prostor
Prodej pozemků a budov
Věcná břemena
Poplatky z prodlení
Celkem

K 31.12.2015

Rozdíl

Finanční částky na těchto účtech obsahují i takové pohledávky, které jsou placeny
formou splátek nebo jejichž splatnost spadá až do roku 2016. Skutečné
pohledávky k vymáhání jsou průběžně předávány na právní oddělení.

Hospodaření příspěvkových organizací

Město Přelouč bylo v roce 2015 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 2015 z rozpočtu města celkem 32 169368 Kč a investiční dotace v celkové
výši 350 tis. Kč.
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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
Městská knihovna Přelouč
Kulturní a informační centrum
města Přelouče
Technické služby
města Přelouče
CELKEM

Provozní
příspěvek
od zřizovatele
2 917 554,00

Hospodářský
výsledek HČ

Hospodářský
výsledek VČ

8 299,07

0,00

Hospodářský
výsledek
celkem
8 299,07

2 944 070,00

-23 077,00

23 077,00

0,00

260 000,00

12 983,25

0,00

12 983,25

290 000,00

- 55 363,00

55 363,00

0,00

1 414 800,00

-20 908,54

22 410,86

1 502,32

530 000,00

10 049,24

0,00

10 049,24

2 810 000,00

36 750,52

0,00

36 750,52

1 884 400,00
4 090 544,00

14 149,25
136 529,29

0,00
27 841,22

14 149,25
164 370,51

15 028 000,00

436 217,13

127 024,63

563 241,76

32 169 368,00

555 629,21

255 716,71

811 345,92

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

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
Právní subjekt

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
a výdejně
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MŠ
(součást ZŠ)

Celkem

12
11
706
1736
6
74
1559
5
11
177
654
700

3
x
102
x
x
x
x
x
x
x
x
x

15
11
808
1736
6
74
1559
5
11
177
654
700

571 + 280

x

851

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 2015, 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 2015 v Základní
škole Přelouč, Smetanova 1509 a v Základní škole Přelouč, Masarykovo nám. 45
byly od 1. 9. 2015 zvýšeny kapacity školních družin ze 110 žáků na 120 žáků.
Od 1. 9. 2015 byla zvýšena kapacita Školní jídelny - výdejny při Školní jídelně
Přelouč z 250 na 280 stravovaných.

Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2015
Účelový
znak
a
33 044
33 052
33 061
33 166
33 353

Ukazatel
b
Rozvojový program Podpora
logopedické prevence v předškolním
vzdělávání
Zvýšení platů pracovníků regionálního
školství
Zvýšení odměňování pracovníků
regionálního školství v roce 2015
Soutěže
Přímé náklady na vzdělávání celkem
v tom:
a) platy
b) OON
c) ostatní
(pojistné + FKSP + ONIV)
Dotace celkem

v Kč
Poskytnuto
k 31.12.2015
1
60 000,00

v Kč
Čerpáno
k 31.12.2015
2
60 000,00

v Kč
Vratka
dotace
3=1 - 2
0,00

3 386 013,00

3 386 013,00

0,00

591 472,00

591 472,00

0,00

11 800,00

11 800,00

0,00

117 057 000,00

117 057 000,00

0,00

84 582 000,00
414 000,00
32 061 000,00

84 582 000,00
414 000,00
32 061 000,00

0,00
0,00
0,00

121 106 285,00

121 106 285,00

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
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Odbor živnostenský
Agenda živnostenského podnikání

Dne 1. 1. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 140/2014 Sb., kterým se mění
živnostenský zákon. Uvedená novela byla zaměřená na další snížení
administrativní zátěže podnikatelů. V rámci úprav registru živnostenského
podnikání byla uskutečněna technická úprava živnostenského rejstříku, která
umožňuje ukládání různých dokumentů do datového úložiště tohoto informačního
systému. Podnikatel již nemusí opakovaně dokládat živnostenskému úřadu
doklady, které byly některému z živnostenských úřadů doloženy a skutečnosti,
které tyto doklady osvědčují, se nezměnily. Další významná změna provedená
touto novelou se týká nezveřejnění některých dosud veřejně přístupných osobních
údajů vedených v živnostenském rejstříku s cílem zajistit větší ochranu soukromí
osob a jejich osobních údajů zapisovaných do tohoto rejstříku.
K 31. 12. 2015 jsme evidovali 4 794 podnikatelů s platným živnostenským
oprávněním, z toho 4 353 fyzických osob, 115 zahraničních fyzických osob, 325
právnických osob a 1 zahraniční právnickou osobu a 7 544 živnostenských
oprávnění, z toho 5 607 aktivních oprávnění. V roce 2015 bylo zapsáno 119
nových podnikatelů. V systému rejstříku živnostenského podnikání bylo vydáno
4 633 dokumentů, z toho mimo jiné 579 výpisů z živnostenského rejstříku jako
průkaz živnostenského oprávnění, 45 výpisů a potvrzení ze živnostenského
rejstříku na žádost, 448 vyrozumění o přerušení a o pokračování v provozování
živnosti a 316 vyrozumění o zápisu změn týkajících se provozoven, 207
rozhodnutí a 24 usnesení ve správním řízení a 3 rozhodnutí v přestupkovém
řízení. Na správních poplatcích bylo zaplaceno 227 305 Kč.
Odbor živnostenský obdržel 20 trestních příkazů a rozsudků a ve dvou případech
přistoupil ke zrušení živnostenského oprávnění podnikatele.
Celkem bylo v roce 2015 vedeno 210 správních řízení, z toho 75 o udělení nebo
změně koncese, 88 o zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele,
3 o uložení pokuty podle kontrolního řádu, 1 o pokutě uložené v sankčním řízení,
2 o schválení odpovědného zástupce, 2 o ustanovení opatrovníka, 2 o sankčním
zrušení živnostenského oprávnění pro ztrátu bezúhonnosti, 1 řízení o sankčním
pozastavení provozování živnosti, 1 pro nesplnění podmínek pro vznik
živnostenského oprávnění, 33 správních řízení ve věci zrušení živnostenského
oprávnění, protože podnikatel neprokázal právní důvod pro užívání prostor,
v nichž má sídlo, 1 řízení o odvolání a 1 řízení bylo zastaveno. Ve 37 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. Dále byla vedena 3 řízení o přestupku podle
živnostenského zákona.
Kontrolní činnost na úseku živnostenského podnikání byla zaměřena na plnění
povinností stanovených živnostenským zákonem a zákony vztahujícími se na
živnostenské podnikání. Celkem bylo provedeno 97 kontrol a 56 místních zjištění,
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a to u 32 právnických osob a 74 fyzických osob, z toho 12 kontrol se týkalo cizinců
a 1 kontrola nepodnikající fyzické osoby. Byly provedeny 2 společné kontroly
s ČOI a odbor živnostenský se zúčastnil v rámci kontrolní činnosti policejní akce
„ALKOHOL“. Správnímu orgánu bylo podáno k prošetření 12 podnětů
na podnikající i nepodnikající osoby, na základě kterých byly neprodleně
provedeny kontroly.
Za období roku 2015 bylo v rámci odboru uloženo za porušení povinností
stanovených živnostenským zákonem 48 blokových pokut v celkové výši
16 100 Kč, 3 pokuty ve správním řízení v celkové výši 6 000 Kč a 3 pokuty
v přestupkovém řízení ve výši 5 000 Kč.
Agenda zemědělských podnikatelů

Dne 1. 1. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 179/2014 Sb., kterým byl novelizován
zákon o zemědělství. Tato novela, kromě řady dalších změn, zrušila místní
příslušnost obecních úřadů k evidenci zemědělských podnikatelů a odstranila
z údajů uváděných na osvědčeních zaměření zemědělské výroby.
Místní příslušnost obecních úřadů s rozšířenou působností zůstala v oblasti
evidence zemědělských podnikatelů nadále zachována u aktualizace informací
ze základních registrů, u kontrolní činnosti a u vedení správního řízení na úseku
přestupků a správních deliktů.
K 31. 12. 2015 bylo evidováno celkem 140 zemědělských podnikatelů: z toho 116
fyzických osob a 24 právnických osob. Na správních poplatcích bylo u této agendy
za rok 2015 vybráno 16 000 Kč, a to za zápis 16 nových zemědělských
podnikatelů do evidence. Dále byla v roce 2015 vystavena 3 změnová osvědčení,
1 potvrzení o přerušení provozování zemědělské výroby a 3 usnesení o vyřazení
zemědělského podnikatele z evidence.
Kontroly nadřízeného orgánu:

V tomto roce nebyly provedeny kontroly v přenesené působnosti na úseku agendy
živnostenského podnikání a na úseku agendy zemědělského podnikatele.
Agenda výherních hracích přístrojů

Výherní hrací přístroje v roce 2015 provozovaly na území města Přelouče
4 obchodní společnosti v 6 provozovnách, a to v hernách a pohostinských
zařízeních. Bylo vydáno 7 rozhodnutí o povolení provozu 17 kusů výherních
hracích přístrojů a 6 změnových rozhodnutí v souvislosti s novou obecně
závaznou vyhláškou č. 3/2015. Odbor živnostenský provedl 3 kontroly dodržování
zákona o loteriích ve 3 provozovnách, kde bylo kontrolováno 13 kusů výherních
hracích přístrojů. Kontrolami nebylo zjištěno žádné porušení zákona.
Za přijetí žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů pro rok
2015 bylo zaplaceno na správních poplatcích 25 000 Kč a na odvodu z loterií
a jiných podobných her činil v tomto roce příjem města Přelouče 8 740 851 Kč.
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CZECH POINT

V roce 2015 bylo Odborem živnostenským Městského úřadu Přelouč provedeno
celkem 25 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 2 300 Kč.
Pro výkon státní správy bylo vyhotoveno 44 výpisů či opisů z rejstříku trestů
a obchodního rejstříku a 4 konverze dokumentů.
Vidimace a legalizace

K 31. 12. 2015 bylo celkem provedeno 36 ověření (vidimace a legalizace)
dle zákona č. 21/2006 Sb. Na správních poplatcích bylo vybráno celkem 1 440 Kč.
Jitka Lorencová, vedoucí odboru

Odbor stavební
Činnost odboru

Odbor stavební vykonává státní správu v oblasti územního plánování a stavebního
řádu (stavební zákon), ochrany a nakládání s vodami (zákon o vodách), silničního
hospodářství a provozu na pozemních komunikacích (zákon o pozemních
komunikacích a zákon o provozu na pozemních komunikacích) jako svoji hlavní
činnost. Činnost odboru, jeho působnost a rozsah výkonu se proti předchozímu
roku nezměnil.
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 s polovičním pracovním úvazkem,
po dvou pracovnících úseku silničního hospodářství, ochrany vod a územního
plánu. Obecný stavební úřad byl obsazen třemi pracovníky. Všichni pracovníci
provádějící výkon státní správy mají odpovídající vzdělání a podle požadavků
i vykonali zkoušku odborné způsobilosti.
Výkon státní památkové péče, kterou obec s rozšířenou působností v přenesené
působnosti vykonává dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, sjednala
s Magistrátem města Pardubic na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy.
Úhrada za výkon činnosti byla sjednána 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.
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Správní území

Velikost spravovaného území se nezměnila a je shodná s předchozími roky obecný stavební úřad (pro územní a stavební řízení) vykonává činnost na území
17 obcí (30 katastrálních území), ostatní správa je vykonávána pro 42 obcí (67
katastrálních území).
Národní kulturní památka

Část správního území – obce Kladruby nad Labem, Selmice a Hlavečník – je
prohlášeno nařízením vlády č. 132/2001 Sb. ze dne 28. března 2001 za národní
kulturní památku. Přesný výčet staveb a pozemků je uveden v nařízení.
Kladrubské Polabí

Na konci roku 2015 nabylo účinnosti Opatření obecné povahy č. 1/2015, které
vydalo Ministerstvo kultury. Tímto opatřením byla vyhlášena památková zóna
Kladrubské Polabí. Památková zóna zasahuje na část území Přelouče – místní
části Lhota. Dále na území (celá, příp. jen vymezené části) obcí - Břehy,
Hlavečník, Kladruby nad Labem (včetně částí Kolesa a Komárov), Kojice, Labské
Chrčice, Řečany nad Labem (a část Labětín), Selmice, Semín, Sopřeč, Strašov
a Trnávka. Opatřením jsou stanoveny podmínky pro údržbu a obnovu staveb
a podmiňuje nové stavby v území. Stavební činnost bude podléhat vždy vydání
stanoviska orgánu ochrany památek.

Činnost podle oddělení v roce 2015
Úsek silničního hospodářství (silniční správní úřad)

Vykonával působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Přelouč, místních komunikací
a veřejně přístupných účelových komunikací v Přelouči a místních částech
Přelouče. Byla prováděna správní činnost vč. řízení o přestupcích a správních
deliktech, žádné zásadní stavby nebyly v našem území v roce 2015 realizovány.
Vykonával agendu orgánu státní správy ve věcech provozu na pozemních
komunikacích (stanovení místní a přechodné úpravy) ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností Přelouč.
Z hlediska speciálního stavebního úřadu jsou povolovány menší
dopravního charakteru v Přelouči a místně příslušných obcích.

stavby

Dopravní úřad

Vede agendu provozovatelů a řidičů taxislužby (vydává oprávnění řidičů TAXI,
zapisuje vozidla do evidence vozidel TAXI, vydává průkazy řidičů taxislužby,
zapisuje údaje do registru dopravců).
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K 31. 12. 2015 je v správním území evidováno 9 dopravců taxislužby s celkem
11 vozidly. 39 řidičů je držitelem průkazu řidiče vozidel TAXI - v roce 2015 bylo
zaevidováno 17 nových řidičů!
V roce 2015 byla řešena agenda spojená s provozem městské autobusové
dopravy – schvaluje jízdní řády, rozhoduje o změnách licence na provozování
městské autobusové dopravy, eviduje připomínky ke změnám městské
autobusové dopravy, eviduje a vyřizuje stížnosti na provoz městské autobusové
dopravy, eviduje a kontroluje doklady o vyúčtování provozu městské autobusové
dopravy.
Vydává vyjádření ke změnám licencí příměstských autobusových linek. Ta má
přímou návaznost na příměstskou hromadnou dopravu realizovanou Pardubickým
krajem.

Různé

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

Zvláštní užívání pozemních komunikací
Uzavírky
Připojení komunikací a sousedních nemovitostí
Stavební povolení
Ohlášení stavby
Existence pozemní komunikace
Místní a přechodná úprava provozu na PK

120
41
14
17
3
0
119

Úsek stavebního a územního řízení (obecný stavební úřad)

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

46
134
33
17
85
17
155

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 2015 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.
V souvislosti s letním suchem řešil vodoprávní úřad v roce 2015 hospodaření
s povrchovými vodami na malých vodních nádržích, způsobený nedostatečným
průtokem ve vodních tocích. Vyskytl se drobný úhyn ryb vzniklý nedostatkem
kyslíku v rybnících, který vodoprávní úřad řešil ve spolupráci s příslušnými
hospodáři. Pro město Přelouč a pro území obce s rozšířenou působností je
pověřen činností v oblasti ochrany před povodněmi. V roce 2015 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)

43
2
15
19
3
2
31
40
56
21
2
2

Úsek územního plánu (úřad územního plánování)

V roce 2015 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 2015 byl ukončen proces projednávání u těchto územních plánů:
 Územní plán Přelouč
 Územní plán Svinčany
 Územní plán Semín
 Územní plán Veselí
 Územní plán Svojšice
 Územní plán Morašice
 Územní plán Turkovice
V roce 2015 probíhalo projednávání rozpracovaných územních plánů (proces
nebyl ukončen):
 Územní plán Kojice
 Územní plán Urbanice – změna č.1
 Územní plán Jeníkovice
 Územní plán Valy
 Územní plán Mokošín
 Územní plán Stojice
 Územní plán Jedousov
 Územní plán Přepychy
 Územní plán Řečany nad Labem
 Územní plán Žáravice
 Územní plán Chrtníky
Zahájení pořizování územních plánů v roce 2015:
 Územní plán Přelouč – změna č.1
 Územní plán Zdechovice
 Územní plán Labské Chrčice
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V roce 2015 byla prováděna průběžná aktualizace územně analytických podkladů
(ÚAP), jak ukládá stavební zákon vždy pro sudé roky. Aktualizace byla provedena
ve vlastní režii – bez najaté organizace, v součinnosti s poskytovateli.
Lubomír Novotný, vedoucí odboru

Odbor sociální
Výkon sociální práce

V roce 2015 byla poskytnuta pomoc celkem 445 klientům. Počet intervencí v roce
2015 bylo 1650 opakovaných a 2172 jednorázových. V rámci činnosti sociálního
kurátora byla poskytnuta pomoc celkem 13 klientům. Je navázána úzká
spolupráce s poskytovateli sociálních služeb, kteří působí na území ORP Přelouč.
Oddělení sociálně právní ochrany dětí

V roce 2015 na oddělení sociálně-právní ochrany dětí činil počet případů Om 1034
(Ochrana mládeže) a Nom 82 (Nepříslušná ochrana mládeže). Oddělení SPOD
evidovalo 39 osob vykonávající náhradní rodinnou péči a 43 dětí bylo svěřeno
do náhradní rodinné péče. Pěstounských rodin bylo evidováno 27 a s 16 rodinami
byla uzavřena „Dohoda o výkonu pěstounské péče“. Kurátor pro mládež evidoval
celkem 42 klientů.
V rámci sociálně-právní ochrany dětí se konaly případové a rodinné konference,
které pozitivně ovlivňují vývoj nezletilých dětí.
Mimo běžné agendy výkonu státní správy se oddělení dlouhodobě podílí v rámci
prevence kriminality na projektu "Právo pro každý den". V roce 2015 proběhl další
ročník stejnojmenné soutěže a nejúspěšnější soutěžící naše město reprezentovali
v krajském kole soutěže.

Oddělení pečovatelské služby

Oddělení pečovatelské služby v roce 2015 zajistilo službu 78 klientům. Služba
byla poskytována v Přelouči a místních částech a v 7 obcích, se kterými je
uzavřena smlouva o poskytování pečovatelské služby. Služba byla poskytována
převážně starším seniorům, kteří jsou odkázáni na pomoc druhé osoby, ale
i imobilním klientům nebo klientům trpící stařeckou demencí.
Pečovatelská služba odpracovala 358 dní. U klientů bylo provedeno celkem
19 013 úkonů. Služba byla rozšířena i mimo stanovenou pracovní dobu
na základě individuálních potřeb klientů.
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Nebyla podána žádná stížnost a nebyl odmítnut žádný zájemce o službu. V roce
2015 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 Přelouče.

Domy s pečovatelskou službou

Pro seniory a zdravotně postižené občany slouží dům s pečovatelskou službou
v ulici Sluneční 1516 (20 bytů) a dům s chráněnými byty v ulici Sluneční 1414
(34 bytů). V roce 2015 odbor sociální evidoval 80 žádostí o byt 1+1, eventuálně
1+kk a 18 žádostí o byt 2+1, respektive 2+kk. V roce 2015 byl přidělen pouze 1 byt
o velikosti 1+kk.
Bezbariérové byty

Pro osoby, které jsou z různých důvodů natolik znevýhodněny, že nejsou schopny
uspokojovat svou potřebu bydlení běžným způsobem, jsou v ul. Jana Dítěte
(4 byty), v ul. Riegrova (1 byt) a v ul. Tůmy Přeloučského (1 byt). V roce 2015 byl
přidělen 1 bezbariérový byt.
Půjčky ze sociálního fondu města

V roce 2015 nebyla poskytnuta půjčka ze sociálního fondu města.
Komise sociálně zdravotní

Komise sociálně zdravotní se v roce 2015 sešla celkem 3x. Na svých zasedáních
členové komise řešili 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. Bylo uskutečněno společné zasedání komisí
sociálně zdravotní a školské a kulturní. Zde členové obou komisí vyjádřili podporu
zřízení sociálně aktivizační služby pro rodiny s předškolními dětmi, které
nenavštěvují mateřskou školu.
Blanka Konvalinová, DiS, vedoucí odboru
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Odbor vnitřních věcí
Občansko-správní agendy

Matrika


















Uzavřeno 35 sňatků
Vystaveno 94 úmrtních listů
Vystaveno 16 druhopisů matričních dokladů
Provedena 3 vyšší ověření pro cizinu
Sepsáno 8 podkladů pro vydání matričních dokladů Zvláštní matrikou Brno
Sepsány 2 podklady pro osvědčení o státním občanství ČR
Vydáno 106 potvrzení o změně údajů zapisovaných do OP
Do matričních knih zapsáno 53 rozvodů
Do sbírek listin založeno 55 záznamů o rozvodech a jiných matričních
změnách
Vedeno 11 správních řízení
Sepsáno 69 určení otcovství
Vydáno 6 veřejných listin o identifikaci fyzické a právnické osoby
Provedeny 3 kontroly na matričních úřadech
Provedeno 1548 vidimací a legalizací
Organizováno 6 x vítání s novými občánky města
Vybráno na správních poplatcích 63 010 Kč

Evidence obyvatel

Celkový počet obyvatel (včetně cizinců) k 31.12. 2015
Přistěhováno
přestěhováno
odstěhováno
úmrtí
narození

9027
245 osob
227 osob
185 osob
98 osob
87 dětí

zpracováno čísel jednacích
vyhotoveno sestav změn
vyřízeno reklamací v AIS EO
oznámení vlastníkům nemovitostí
správní řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
vybráno na správních poplatcích

156
98
417
92
32
18 250 Kč

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

4 651
4 573
78
79
201
4 393
722
5
8 000 Kč
49 000 Kč
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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

1 486
1 451
35
55
1 000 Kč
980 700 Kč

Dopravně-správní agendy
Na úseku registru řidičů:






















v registru řidičů vedeno 19 580 evidenčních karet (spisů) řidičů a 684
neřidičů
přijato 2 464 žádostí o vydání řidičského průkazu České republiky
vydáno 2 604 řidičských průkazů České republiky a 173 náhradních
potvrzení
vydáno 74 Mezinárodních řidičských průkazů
vydáno 5 náhradních potvrzení průkazu profesní způsobilosti řidiče
uznáno 49 nových profesních způsobilostí řidiče
vydáno 76 paměťových karet řidičů a 7 paměťových karet podniku
provedeno 334 výpisů z evidenčních karet řidičů a 92 výpisů z bodového
hodnocení
skartováno 2 273 veřejných listin a 153 spisů řidičů z důvodu úmrtí
zavedeno 229 nových evidenčních karet (spisů) řidičů
vydáno 361 rozhodnutí o udělení 982 skupin řidičského oprávnění
přijato 226 a odesláno 222 evidenčních karet (spisů) řidičů
zavedeno 13 447 rozhodnutí a 2 916 přestupků v silniční dopravě
odňato 144, vráceno 95 řidičských oprávnění
vedeno 171 správních řízení ve věci podmínění, zrušení podmínění
a omezení řidičského oprávnění
uděleno 2 517 bodů za dopravní přestupky, vydáno 13 oznámení
o dosažení 12 bodů
provedeno 13 odpočtů 3 bodů na základě potvrzení o ukončení školení
bezpečné jízdy
vyřízeno 3 117 dokumentů ve spisovém uzlu „Ginis“
provedeno 32 734 transakcí v programu registru řidičů „Eliška“
vybráno na poplatcích 185 730 Kč

Na úseku zkušebních komisařů motorových vozidel bylo za rok 2015 provedeno:








733 zkoušek z odborné způsobilosti pro získání ŘO
478 opakovaných dílčích zkoušek z odborné způsobilosti pro získání ŘO
46 přezkoušení z odborné způsobilosti
36 zkoušek profesní způsobilosti řidiče
722.600 Kč vybráno na správních poplatcích za vykonání závěrečných
zkoušek
k 31. 12. 2015 bylo u Městského úřadu v Přelouči registrováno 12 autoškol
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Úkony provedené v roce 2015 na úseku registru vozidel:












11 416 operací v centrálním registru vozidel
667 vozidel poprvé zaregistrováno
1 729 změn provozovatelů vozidel
2 016 vozidel trvale vyřazeno (zánik vozidla)
726 vozidel vyřazeno z provozu
587 ukončeno dočasné vyřazení vozidel
45 vozidel odhlášeno do cizí země
33 367 vozidel evidováno celkem v roce 2015 v centrálním registru za ORP
Přelouč
10 883 vozidel ve statutu zániku
1 080 vozidel ve statutu vyřazeno z provozu

K 31. 12. 2015 byly evidovány u Městského úřadu v Přelouči 3 stanice měření
emisí.
Za rok 2015 bylo celkem vybráno na správních poplatcích 2 000 550 Kč
Za poplatky na sběr a využití autovraků bylo vybráno celkem 1 108 000 Kč
Na úseku dopravních přestupků, správních deliktů a vedení správních řízení pro rok
2015:

Za rok 2015 na tomto úseku bylo zaevidováno celkem 215 oznámení. Z roku 2014
přešlo 112 nevyřízených věcí. V roce 2015 bylo vyřízeno 281 věcí (postoupeno,
odloženo, zastaveno, blokově, ukončeno v příkazním řízení, ukončeno ve
správním řízení).
Na rok 2016 přechází k dořešení 46 věcí.




Bylo podáno 29 odvolání do rozhodnutí správního orgánu MěÚ Přelouč.
Z tohoto počtu bylo odvolacím orgánem 14x rozhodnutí MěÚ Přelouč
potvrzeno, 4 x zrušeno, 5 vráceno k novému projednání.
Za projednané přestupky, správní delikty, náklady správního řízení, bylo
vyměřeno celkem 1 411 900 Kč (blokově, pokuty, náklady řízení).
Celkem byl ve správním řízení uložen 79 osobám trest zákazu řízení
motorových vozidel.

Za rok 2015 bylo ve správním řízení:




vyřízeno 28 žádostí o upuštění zbytku trestu zákazu řízení motorových
vozidel,
2 žádosti byly zamítnuty,
bylo rozhodnuto o zadržení řidičského průkazu u 34 osob (zejména
za řízení motorového vozidla po předchozím požití alkoholických nápojů,
návykových látek)
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Krizové řízení

Plnění úkolů HOPKS (Hospodářská opatření pro krizové stavy)
Na základě dokumentu (Č.j.: KrÚ 907/2015) vydaného Krajským úřadem
Pardubického kraje „Zaměření činnosti obcí s rozšířenou působností
Pardubického kraje v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy v roce
2015“ byly stanoveny úkoly se zaměřením především na:






průběžnou aktualizaci plánu nezbytných dodávek (PND ORP),
prohloubení spolupráce s
příslušným územním odborem HZS
Pardubického kraje, při výběru a aktualizaci údajů o dodavatelích
nezbytných dodávek
průběžnou aktualizaci dokumentace způsobu plnění regulačních opatření
v podmínkách ORP,
prohloubení znalosti metodiky pro vyžadování věcných zdrojů za krizové
situace a získání praktických návyků využívání informačního systému
pro koordinaci a podporu procesů při řešení požadavků na věcné zdroje
za krizových situací (IS KRIZKOM),

Úkoly při zajišťování obrany státu
 provedena aktualizace podkladů pro výpis dílčího plánu obrany u ORP
Přelouč.
Praktické využití GPS GARMIN v krizovém řízení
 seminář pro tajemníky BR ORP ke zdokonalení obsluhy přístrojů satelitní
navigace „Přístroje GPS GARMIN - jejich praktické využití v krizovém řízení
Tematické štábní cvičení „ŠTÁB 2015“
 projednala a schválila Bezpečnostní rada Pardubického kraje,
 zapojeno všech 15 obcí s rozšířenou působností kraje,
 uskutečnilo se ve dnech 8. a 9. prosince 2015.
Dle plánu kontrol prováděných v rámci prověřování stavu krizové připravenosti
u obcí Pardubického kraje na rok 2015 byly ve spolupráci s KŘ HZS Pardubického
kraje provedeny kontroly u 13 vybraných obcí.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Počet členů 14
Asistence při veřejných akcích 3:




pálení čarodějnic
vánoční zpívání
ohňostroj
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Počet výjezdů
Požár
Technický zásah
Dopravní nehody
Vyhledávaná osoba
Planý poplach
Taktické cvičení
Záloha na stanici

36
21
7
2
1
2
2
1
Luděk Novák, vedoucí odboru

Odbor životního prostředí
V roce 2015 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

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:
13 rozhodnutí
Dělení lesních pozemků, kdy výměra dílu klesne pod 1 ha podle § 12
odst. 3 lesního zákona:
2 rozhodnutí
Odnětí a omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL)
podle § 13 odst. 1 a § 15 až 18 lesního zákona:
17 rozhodnutí o dočasném a trvalém odnětí a omezení
1 usnesení o zastavení řízení
Závazná stanoviska k zásahu do 50m ochranného pásma lesa podle § 14
odst. 2 lesního zákona:
30 závazných stanovisek
Náhrada nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřeviny podle
§ 24 odst. 2 lesního zákona:
1 sdělení (podání požadavku na náhradu nákladů po provedení kontroly
zalesnění MZD)
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Lesní hospodářské plány a osnovy podle § 24 a 25 lesního zákona:
2 sdělení
Výjimka ze stanovených lhůt k zalesnění holin a zajištění lesních porostů
podle § 31 odst. 6 lesního zákona:
2 povolení
Těžba převyšující 3m 3 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:
4 rozhodnutí
Změna odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 5 lesního zákona
12 sdělení
Náhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37
odst. 6 až 8 lesního zákona:
4 sdělení (podání požadavku na náhradu nákladů činnosti odborných
lesních hospodářů)
Lesní hospodářská evidence podle § 40 lesního zákona:
1 sdělení (předání lesní hospodářské evidence příslušnému orgánu
k dalšímu zpracování)
Kontrolní činnost podle § 51 lesního zákona (bez navazujících úkonů):
1 protokol o kontrole (samostatný bez navazujícího řízení či jiných úkonů)
2 záznamy o úkonech předcházejících kontrole (samostatný bez navazující
kontroly)
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:
3 rozhodnutí
2 příkazy
1 odložení věci
1 samostatné sdělení
1 kontrola zakončená rozhodnutí v jiném řízení
Ostatní činnost orgánu státní správy lesů:
4 sdělení (Zelená zpráva, přehled o kontrolách, statistika CENIA, protokol
o činnosti správního orgánu)
4 vyjádření (ostatní samostatná vyjádření)

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:
2 ustanovení mysliveckou stráží (vydání průkazu a odznaku myslivecké
stráže)
 Změna Rejstříku honebních společenstev podle § 28 zákona o myslivosti:
1 zápis o provedení změny
 Myslivecké plánování podle § 36 zákona o myslivosti:
1 sdělení
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Vyjádření k lovu zvěře spárkaté podle § 36 odst. 5 zákona o myslivosti,
která nemá stanoveny minimální a normované stavy:
5 vyjádření
Myslivecká evidence podle § 38 zákona o myslivosti:
2 sdělení
Snížení stavů zvěře podle § 39 zákona o myslivosti:
3 rozhodnutí
Povolení lovu mimo dobu lovu podle § 40 zákona o myslivosti:
1 rozhodnutí
Lovecké lístky podle § 47 zákona o myslivosti:
9 loveckých lístků pro české občany
Výdej plomb a lístků o původu zvěře podle § 49 zákona o myslivosti:
20 předávacích protokolů
Přestupky a jiné správní delikty podle § 63 a 64 zákona o myslivosti:
1 rozhodnutí o přestupku
1 rozhodnutí o jiném správním deliktu
Ostatní činnost orgánu státní správy myslivosti:
3 sdělení (sdělení Policii ČR o termínech konání společných lovů)

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:


Rybářské lístky:
308 rybářských lístků

V rámci vykázané činnosti za rok 2015 nejsou uváděny počty záznamů, protokolů
o kontrole s navazujícím správním řízením, dílčích procesních dokumentů,
tj. oznámení o zahájení řízení, protokolů, usnesení o lhůtách apod. Počty
uvedených dokumentů jsou vázány k obsahu spisů a dokumentů uzavřených
v roce 2015.
Bc. František Novotný

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



Zákon na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb.:
Řešeno 5 přestupků, z toho uložena 1 pokuta v blokovém řízení ve výši
500 Kč

Byly provedeny 2 kontroly psů v obci Klenovka č.p. 61, po splnění uložených
opatření byla věc odložena.


Ochrana ZPF zákon č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Vydány 2 souhlasy ke změně kultury z louky na ornou půdu.
Vydáno 47 souhlasů k odnětí půdy ze ZPF.
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Byly provedeny 3 kontroly na zemědělských pozemcích.
 následně vydána 1 výzva k odstranění nepovoleného záboru
zemědělského pozemku a uvedení do kultury orná půda
 dále byly vydány 2 výzvy k posekání zaplevelených pozemků.
Vydán 1 souhlas k umístění sedimentů na zemědělskou půdu.
Vydáno 1 stanovisko k aplikaci leteckého postřiku na porostech kukuřice.
Jana Cepková

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

Zásah do významného krajinného prvku (§ 4 odst.2 zákona.
č.114/1992 Sb.)
11 závazných stanovisek
 Geograficky nepůvodní druhy rostlin a živočichů (§ 5 odst. 4 zákona
č.114/1992 Sb.)
3 rozhodnutí
 Pokuty (§ 88 odst. 1 písm. c) a § 87 odst. 3 písm. d) zák. č.114/1992 Sb.)
2 rozhodnutí
 Kácení zeleně rostoucí mimo les:


Vydáno 16 rozhodnutí dle §8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění (dále zákon); přijato 30 oznámení o kácení dle § 8
odst. 2 a 4 zákona; vydány 3 rozhodnutí o uložení pokuty za porušení ustanovení
§ 8 odst.1 zákona.
V roce 2015 vydal odbor životního prostředí povolení ke kácení 37 ks dřevin,
z toho 17 ks stromů bylo povoleno pro město Přelouč (z toho 11 ks z důvodu
realizovaných staveb a rekonstrukcí; ostatní z důvodu špatného zdravotního stavu
nebo nevhodného umístění). Žadatelům byla uložena náhradní výsadba v počtu
12 ks dřevin.
Město Přelouč, prostřednictvím odboru životního prostředí, zajistilo v roce 2015
výsadbu zeleně na veřejném prostranství v několika lokalitách našeho města
a jeho místních částí. Konkrétně se jednalo o výsadbu 56 kusů vzrostlých stromů
a 182 ks keřů v následujících lokalitách – Štěpánov, Tupesy, Mělice, náměstí
17. listopadu, ulice 28. října, Studentská a Račanská ulice. Ve spolupráci
s mateřskou školkou a odbornou firmou byl na Den Země vysazen 1 ks platanu
v lokalitě dětského hřiště za čerpací stanicí PHM.
Z důvodu udržet a podpořit dobrý zdravotní stav stromů a jejich plnou funkčnost
během celého života, provedl odbor životního prostředí prostřednictvím odborné
firmy ořez dvou stromů v parku za Záložnou.
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OCHRANA OVZDUŠÍ

V kompetenci obecního úřadu obce s rozšířenou působností z hlediska ochrany
ovzduší jsou stacionární zdroje neuvedené v příloze číslo 2 k zákonu o ovzduší
č. 201/2012 Sb.


Závazné stanovisko (§ 11 odst. 3 zk. č. 201/2012 Sb.)
56 závazné stanovisko
Mgr. Jan Feranec

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, bylo:
 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
odpadů
nepodléhají
souhlasu“.
Shromažďování
nebezpečných
nebezpečných odpadů tedy v roce 2015 souhlasu již nepodléhá.
 vydána 1 výzva o umístění autovraku
 vydáno 143 vyjádření v rámci společných vyjádření odboru
 vydáno 28 sdělení a ostatních písemností k problematice životního
prostředí
 elektronicky zpracováno 220 ročních hlášení o produkci a nakládání
s odpady původců odpadů za rok 2014 a zasláno na MŽP a Krajský úřad
Pardubického kraje,
 řešeno 6 černých skládek
 provedeno 12 kontrolních akcí zaměřených na monitorování svozu
tříděného odpadu
 provedeny 4 kontroly dle zákona č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 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
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pomocí plastových nádob. Do systému je zapojeno celkem 1 427 ks nádob
na bioodpad umístěných u rodinných domů; bylo sebráno 565 t biologicky
rozložitelného odpadu. Ve sběrném dvoře SOP a.s. v ulici Pardubické a mobilními
svozy bylo občany města odevzdáno 8,4 t nebezpečných odpadů, 318 t
velkoobjemového odpadu, 41 t biologicky rozložitelného odpadu, dále 53 t
stavební suti a 11 t pneumatik. Probíhal svoz použitého textilu prostřednictvím
devíti bílých kontejnerů; sebráno a k dalšímu využití tak bylo předáno 34,3 t
použitého textilu. Rovněž probíhal svoz drobného použitého elektrozařízení
prostřednictvím tří červených stacionárních kontejnerů. V ulici Smetanově bylo
vybudováno jedno nové stanoviště na tříděný odpad; občané měli k dispozici 42
stanovišť tříděného odpadu. Byly doplněny nádoby nebo zvýšena frekvence svozu
nádob tříděného odpadu na některých stanovištích. V rámci tříděného sběru
dalších využitelných složek komunálního odpadu bylo občany pomocí nádobového
systému, prostřednictvím sběrných surovin a žáky v základních školách sebráno:
247,45 t papíru; 107,12 t skla; 141,18 t plastů; 5 t kompozitních obalů a 196,4 t
železa. Městem bylo dále předáno k dalšímu využití 106 t zeminy. V rámci
zpětného odběru bylo občany předáno 722 ks použitých velkých elektrozařízení.
Na skládku bylo odvezeno 1 735,44 t směsného komunálního odpadu.
Od kolektivních systémů v rámci tříděného odpadu a zpětného odběru použitých
elektrozařízení byla městu vyplacena odměna ve výši 1 259 377 Kč.
V roce 2015 odbor životního prostředí celkem vydal 143 společných vyjádření
k zamýšleným akcím.
Ing. Helena Klápová

Odbor správy majetku
Správa majetku a investiční činnost
Nejvýznamnější vybrané realizované akce v roce 2015

Místo
Název
Přelouč – ulice
instalace optických vláken do rozvodu
Československé armády metropolitní sítě mezi budovou městského
úřadu čp. 1665 a městského kina čp. 687
Přelouč – Flosova ulice výroba herních prvků pro dětské hřiště u nové
výstavby rodinných domů Na Obci
Přelouč – Foersterova
výstavba uličních vpustí v rámci rekonstrukce
ulice
kanalizace v části mezi ulicemi Smetanovou
a řadovými garážemi
Přelouč – Hradecká
výdlažba parkových cest a výsadba keřů
ulice
v části Městského parku za budovou
Občanské záložny
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Částka
v tis.
Kč
45
58
360
1 603

Přelouč – Hradecká
ulice
Přelouč – Havlíčkova
ulice
Přelouč – Hradecká
ulice

Přelouč – Jaselská ulice
Přelouč – Jaselská ulice
Přelouč – Jiráskova
ulice
Přelouč – Kladenská
ulice
Přelouč – Kladenská
ulice
Přelouč – Kladenská
ulice
Přelouč – Kladenská
ulice
Přelouč – Kladenská
ulice
Přelouč – Kladenská
ulice
Přelouč – Masarykovo
náměstí
Přelouč – Masarykovo
náměstí
Přelouč – Masarykovo
náměstí
Přelouč – Masarykovo
náměstí
Přelouč – Masarykovo
náměstí
Přelouč – Masarykovo
náměstí
Přelouč – Masarykovo
náměstí

propojení částí dříve realizovaných tras
metropolitní sítě mezi Sportovní a Hradeckou
ulicí
výstavba místa pro přecházení přes
Havlíčkovu ulici do Luční ulice u křižovatky
s Trstenickou ulicí
projektová dokumentace pro územní řízení,
stavební povolení a realizaci stavby chodníku
mezi přechody přes silnici na železniční
nadjezd a Hradeckou ulicí k vlakovému
nádraží
rekonstrukce dešťové kanalizace na pozemku
ČD a v komunikaci proti výrobnímu areálu
společnosti KIEKERT CS, s.r.o.
projektová dokumentace pro územní
rozhodnutí na rozšíření parkoviště u areálu
společnosti BISS, s.r.o.
instalace herních prvků pro děti a laviček
rekonstrukce sociálních zařízení
a instalačních rozvodů v prvním pavilonu dětí
mateřské školy čp. 1332
výstavba parkoviště pro zaměstnance
v areálu mateřské školy čp. 1332
stavební úpravy pro zřízení oddělení školní
družiny v budově základní školy čp. 494
odstavná plocha pro osobní automobily
a chodník u čp. 845 (pro mateřskou školu čp.
1332)
projektová dokumentace na rekonstrukci
chodníku a veřejného osvětlení podél areálu
mateřské školy mezi ulicemi Smetanovou
a Školní
studie umístění a řešení komunitního domu
pro seniory v místě po uvažované demolici
bývalé centrální kotelny na sídlišti U školy
rekonstrukce střechy historické budovy
základní školy čp. 50
klimatizace učeben ve dvorní přístavbě
budovy základní školy čp. 50
oprava oken tělocvičny ve dvorní přístavbě
budovy základní školy čp. 50
oprava fasády středního traktu budovy
základní školy čp. 45
rozvody internetu v budově Občanské
záložny čp. 44
provedení sanačních omítek v soklové části
věže budovy Občanské záložny čp. 44
úprava prostor pro výstavní činnost
městského muzea v budově Kulturního
a informačního centra města Přelouče čp. 26
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239
426
35

464
27
98
1 615
192
250
622
80

55
903
454
22
566
80
94
73

Přelouč – Nádražní ulice projektová dokumentace pro stavební
povolení a realizaci stavby na rekonstrukci
chodníku u budovy bývalé polikliniky čp. 268
Přelouč – náměstí 17.
regenerace IV. etapy panelového sídliště
Listopadu
(komunikace, chodníky, parkovací stání,
veřejné osvětlení, sadové úpravy)
Přelouč – Pardubická
snížení energetické náročnosti a úprava
ulice
interiéru kinosálu budovy městského kina čp.
687
Přelouč – Palackého
projektová dokumentace na propojení již
ulice
realizovaných částí metropolitní sítě
v Račanské ulici a v rámci IV. etapy
regenerace panelového sídliště Obránců míru
Přelouč – Přemyslova
úprava povrchu hřiště pro míčové hry
ulice
Přelouč – Račanská
instalace optických vláken do rozvodu
ulice
metropolitní sítě mezi Hálkovou ulicí
a chráněnými byty pro seniory ve Sluneční
ulici čp. 1414
Přelouč – Sladkovského projektová dokumentace pro stavební
ulice
povolení a realizaci stavby na rekonstrukci
chodníku z Václavského náměstí
k modlitebně Církve adventistů sedmého dne
Přelouč – Sluneční ulice oprava rozvodů teplé vody v čp. 1414 a čp.
1516, instalace madel do chodeb a nátěr
střechy u čp. 1414
Přelouč – Sluneční ulice projektová dokumentace pro snížení
energetické náročnosti domu s chráněnými
byty čp. 1414
Přelouč – Smetanova
projektová dokumentace a energetický audit
ulice
pro snížení energetické náročnosti budovy
základní školy čp. 1510
Přelouč – Sportovní
výstavba kotců pro odchycené psy v areálu
ulice
sportovního stadionu
Přelouč – Stantejského studie prostorového řešení ulice
ulice
Přelouč – Studentská
projektová dokumentace pro územní řízení
ulice
na 1. a 2. etapu a pro stavební povolení
a realizaci stavby pro 1. etapu regenerace
sídliště U školy
Přelouč – Školní ulice
projektová dokumentace a energetický audit
pro snížení energetické náročnosti budovy
základní školy čp. 1510
Přelouč – Školní ulice
rekonstrukce části chodníku v souvislosti
s výstavbou rozvodů CZT na sídlišti U školy
Přelouč – Školní ulice
propojení částí dříve realizovaných tras
metropolitní sítě na sídlišti U školy
Přelouč – ulice Za
projektová dokumentace pro územní
Fontánou
rozhodnutí, stavební povolení a realizaci
přístavby nového pavilonu v mateřské škole
čp. 935
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35
5 998
8 235
20

30
70

50

500
87
126
122
29
315

123
83
244
800

Přelouč – Zborovská
ulice
Přelouč
Přelouč
Přelouč
Přelouč
Přelouč
Přelouč
Přelouč
Přelouč
Přelouč
Přelouč
Přelouč
Přelouč
Přelouč
Klenovka
Klenovka
Lhota a Škudly
Lohenice
Lohenice
Lohenice
Mělice
Mělice
Mělice
Štěpánov

Štěpánov

zabezpečovací zařízení Hasičského domu
čp. 54
protipovodňová opatření (bezdrátový městský
rozhlas) včetně místních částí
výstavba a rozšíření stanovišť pro umístění
kontejnerů na separovaný odpad
oprava místních komunikací
dopravní značení a orientační systém
místních komunikací
údržba dětských hřišť včetně místních částí
údržba městských bytů
údržba a opravy obecního majetku včetně
místních částí
průkazy energetické náročnosti budov včetně
místních částí
projektové dokumentace ostatní
výkupy pozemků
inventarizace pozemků města za účelem
zjištění jejich neoprávněného užívání
splátky za nákup areálu pro umístění provozu
technických služeb a za stavbu nové budovy
městského úřadu
finanční podíl města na studii proveditelnosti
cyklostezek v rámci Svazku obcí Podhůří
Železných hor
oprava povrchu místní komunikace u čp. 71
oprava prasklin asfaltového povrchu
komunikace u fotovoltaické elektrárny
projektová dokumentace na výstavbu
veřejného osvětlení u bývalých družstevních
bytovek ve Lhotě
výstavba komunikace pro 9 rodinných domů
při výjezdu z obce směrem na Mělice
oprava povrchu místní komunikace
u bývalého areálu zemědělského družstva
demolice kůlny u obecního domu a zřízení
zpevněné plochy pro umístění kontejnerů
na separovaný odpad
výstavba dětského hřiště
instalace dopravních zrcadel při výjezdu
z místních komunikací na silnici III. třídy
projektová dokumentace na výstavbu
vodovodní přípojky do areálu u fotbalového
hřiště
variantní studie řešení odkanalizování obce
projektová dokumentace pro územní řízení,
stavební povolení a realizaci výstavby
a rekonstrukce chodníků a veřejného
osvětlení v celé obci
projektová dokumentace pro stavební úřad
na odstranění požární nádrže
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22
1 025
81
865
83
237
497
577
60
20
1 027
326
5 732
37
181
61
18
2 570
140
180
250
78
7
18
288

12

Štěpánov
Štěpánov
Tupesy
Tupesy

oprava povrchu komunikace „u okálů“
variantní studie řešení odkanalizování obce
oprava klubovny hasičů včetně zpevněné
plochy u bočního vstupu
úprava chodníku a dopravního zrcadla
při silnici III. třídy

30
18
131
16

Rok 2015 nedosahoval v počtu prováděných akcí a jejich finančních objemech let
předcházejících, které byly hodnoceny jako roky se značným nárůstem
investičních aktivit i zajišťovaných oprav majetku. Předpokládanou klíčovou akci
tohoto roku, celkovou rekonstrukci sportovního stadionu, se nepodařilo díky
neposkytnutí dotace realizovat. Z loňského roku přecházely a byly dokončeny
práce na snížení energetické náročnosti městského kina a protipovodňové
ochraně města. Stavební činnost se soustředila spíše na akce drobnějšího
rozsahu, zasahující všechny sféry majetku města. Z těch vybočovala svým
rozsahem pouze regenerace IV. části sídliště Obránců míru, která byla prováděna
i přes neposkytnutí státní dotace. Projektová činnost pro přípravu plánovaných
akcí na další období byla poměrně intenzivní, totéž lze hovořit o potřebných
výkupech pozemků. Jak již bylo zmíněno, dotační prostředky nás v tomto roce
takřka minuly, pokud do nich nezahrneme ty poskytnuté na akce přecházející
z roku 2014.
Podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, byla provedena 2 výběrová
řízení, obě v souvislosti se sportovním stadionem. Podle vnitřní směrnice úřadu
bylo provedeno celkem 12 výběrových řízení na zakázky malého rozsahu.
Jako největší investiční akce roku byla plánována celková rekonstrukce
fotbalového stadionu, to jest tribuny, fotbalového hřiště a atletické dráhy. Akce
s předpokládanou hodnotou přes dvacet miliónů korun by se bez finanční
spoluúčasti státu neobešla, ale i rozpočet města na ni pamatoval se značnou
částkou. Město se důkladně připravilo, včas vybralo zhotovitele prací, aby se
všechno v termínu stihlo, leč poskytovatel dotace v podobě Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy zveřejnil své rozhodnutí až v měsíci srpnu a přeloučský
stadion přišel zkrátka. Následné snahy o dílčí řešení ze strany města v podobě
zahájení alespoň rekonstrukce tribuny z vlastních prostředků byly vzhledem
k potížím s výběrovým řízením v podobě ústupu vybraných společností
od realizace stále torpédovány a práce byly fakticky zahájeny až v samém závěru
roku.
Další akcí většího rozsahu, přecházející z roku 2014, bylo snížení energetické
náročnosti městského kina. Zde opravdu město nemělo štěstí s výběrem
zhotovitele a tato stavba byla všemi zúčastněnými ze strany města, a to hlavně
stavebním dozorem, doslova protrpěna. Dokončena byla v hodině dvanácté
a uvedení všech technologií do provozu bylo skutečným hororem. Naštěstí vše
dopadlo a milovníci filmového umění tak mohli po prázdninách začít holdovat své
zálibě na nových sedačkách v pěkném moderním interiéru s dobrou akustikou
a klimatizací. Proinvestované finanční prostředky včetně těch dotačních činily
v tomto roce částku 8 235 000 Kč.
Na zadávací řízení pro výběr zhotovitele úpravy cest v Městském parku u pomníku
Jana Dítěte navázala realizační fáze. Při té dostaly cesty v této části parku nový
povrch ze zámkové dlažby a vyřešeny byly i po stránce bezpečnosti problematické
svahové cesty do spodní části parku. Akci završily v podzimních měsících výsadby
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keřů na svahových partiích v upravované části parku. Celkové náklady této akce
přesáhly částku 1 600 000 Kč.
V těsném souběhu s tímto zadávacím řízením proběhlo i to na výběr zhotovitele
propojení dešťové kanalizace v Jaselské ulici proti nové výrobní hale společnosti
KIEKERT-CS, s.r.o. Kořenům stromů se podařilo stávající kanalizační potrubí
zcela ucpat a nastala doba, kdy docházelo po každém dešti k zaplavování
komunikace a vznikaly problémy pro dopravu i zaměstnance výrobní společnosti.
Situaci se tehdy podařilo dočasně vyřešit vyfrézováním potrubí pomocí
speciálního kanalizačního robota, ale jednalo se o opatření dočasné. S novým
kanalizačním potrubím, provedeným ve 2. čtvrtletí roku nákladem 464 000 Kč, by
problémy obdobné těm popisovaným neměly hrozit.
Značných finančních prostředků z rozpočtu města si vyžádala i IV. etapa
regenerace panelového sídliště Obránců míru týkající se jeho části mezi náměstím
17. listopadu a Palackého ulicí. S financováním město původně počítalo
za pomoci státní dotace z programu regenerace panelových sídlišť, ten však začal
být utlumován a žádost města Přelouč podpořena nebyla. Rada města následně
rozhodla, že s ohledem na značnou administrativu spojenou s přípravou akce
bude tato realizována pouze z prostředků města. Probíhala v průběhu 2. pololetí
roku a zdejší obyvatelé se tak dočkali za částku téměř 6 000 000 Kč opravených
i nových chodníků a komunikace, zvýšení počtu tolik potřebných parkovacích
stání, nových přístřešků na kontejnery, nového veřejného osvětlení v LED
provedení a sportovního hřiště. Velkým kladem jistě je i komunikační propojení
do Palackého ulice místo vyšlapaných blátivých pěšin.
Jako v minulých letech tak i v tomto plynuly finanční prostředky do úprav
školských budov, ať těch mateřských, či pro základní školství. V průběhu prázdnin
byla provedena rekonstrukce střechy na budově čp. 50, ve které má své učebny
pro první stupeň základní škola na Masarykově náměstí. Střešní krytina položená
v průběhu rekonstrukce budovy v letech 1995 až 1998 jako tehdejší novinka
s deklarovanou životností minimálně 30 let se začala rozpadat a do budovy
zatékalo. Proto rekonstrukce provedená nákladem více než 900 000 Kč byla
nezbytná. V této budově se žáci rovněž dočkali, i když až ke konci roku, nákladem
více než 450 000 Kč nové klimatizace v učebnách umístěných ve dvorní přístavbě.
Jižní orientace z nich činila v letních měsících značně nepříjemné prostředí
a vedení školy o provedené řešení dlouho usilovalo. A do třetice se v této budově
dočkala nákladem 22 000 Kč opravy i okna v tělocvičně, neboť zde sportující
veřejnost s nimi vždy nenakládala tím optimálním způsobem. Konec školního roku
a období prázdnin postihla stavební činnost i hlavní budovu této školy v čp. 45.
Zde probíhala oprava opadaných omítek na věži s hodinami a obnova fasádního
nátěru celého středového traktu budovy do Masarykova náměstí. Finanční náklady
této akce včetně obnovy hrotového systému pro ochranu budovy proti holubům
byly téměř 566 000 Kč.
V budově prvního stupně základní školy Smetanova v Kladenské ulici čp. 494
se podařilo stavebně zajistit zřízení dalších prostor pro školní družinu, jejíž jedno
oddělení bylo umístěno v provizorních prostorách. Odstranění nosné zdi mezi
dvěma menšími místnostmi bylo ze statického hlediska i způsobu provedení
skutečným oříškem a až statik z Hodonína disponující stavební kapacitou byl
schopen se tohoto úkolu zhostit. V tomto případě se podařilo předpokládané
náklady dokonce ušetřit a veškeré i dokončující práce jsme pořídily za částku
250 000 Kč. Družina tak od měsíce dubna funguje i v nových prostorách. Pro tuto
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školu byly prováděny i některé drobnější práce, jako oprava hromosvodové
soustavy na střeše a demontáž ocelových šatnových příček včetně stavebních
oprav s tím souvisejících v budově čp. 1509, úprava elektrického rozvaděče
v budově čp. 1510 a doplnění madel u schodiště v budově čp. 494. V souvislosti
uvažovaným snížením energetické náročnosti školních budov čp. 1509 a čp. 1510
byly vypracovány nákladem téměř 250 000 Kč potřebné projektové dokumentace
a energetické audity. Zvláště stav oken v obou budovách volá po brzkém řešení
a vynaložení těchto prostředků bylo nutné.
V mateřské škole v Kladenské ulici byla dokončena v průběhu letních měsíců
rekonstrukce sociálních zařízení včetně rozvodů vody a ústředního vytápění
na 1. pavilonu dětí. S tou se původně počítalo v roce 2014, ale značné prostředky
vynaložené na odstraňování statických poruch na 2. a 3. pavilonu dětí ji
neumožnily z časových i finančních důvodů v plánované době realizovat. Nyní
jsou pavilony dětí po této stránce v pořádku, ale práce budou muset s ohledem na
požadavky hygienické služby pokračovat v letošním roce i v hospodářském
pavilonu. Pro zaměstnance školy bylo v závěru roku vybudováno přímo v jejím
areálu parkoviště osobních automobilů. Finanční náklady prací provedených
v mateřské škole v roce 2015 přesáhly částku 1 800 000 Kč.
Také do mateřské školy v ulici Za Fontánou plynuly finanční prostředky města,
tentokrát ne za stavební, ale za projektové práce. V souladu se záměrem na její
rozšíření musely být vypracovány potřebné stupně projektové dokumentace.
Některé byly využity jako součást podané žádosti o stavební povolení již v závěru
loňského roku. Za projektovou dokumentaci město vynaložilo částku téměř
800 000 Kč. Vlastní realizace tohoto záměru však bude záviset na skutečnosti,
zda se městu podaří získat na jeho uskutečnění dotaci. Příslušná výzva
z programu IROP byla již vyhlášena.
V oblasti výstavby a oprav komunikací bylo rovněž realizováno několik akcí
menšího charakteru. Jednou z nich bylo zřízení odstavné plochy v Kladenské ulici
u bývalého dělnického (pionýrského) domu čp. 845. Ta by měla sloužit rodičům
přivážejícím své děti do mateřské školy pro krátkodobé odstavení jejich vozidla,
neboť v současnosti parkují na silnici a po zprovoznění požární stanice
Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, umístěné na blízkém sídlišti,
by mohly nastávat problémy zasahujícím vozidlům s průjezdností v blízkosti
mateřské školy. I s k ní přidruženým chodníkem dosáhly stavební náklady částky
622 000 Kč a práce probíhaly ve 4. čtvrtletí roku. Další akcí tohoto charakteru bylo
zřízení místa pro přecházení v Havlíčkově ulici. To by mělo vyřešit přístup pro pěší
z této ulice do Luční ulice, který byl dosud možný pouze po silnici III. třídy
z prostoru křižovatky. Zde byly práce dokončeny v samém závěru roku za finanční
částku 426 000 Kč. Pro rekonstrukci chodníků v Kladenské ulici u areálu mateřské
školy byla nákladem téměř 80 000 Kč vypracována projektová dokumentace, na
vlastní realizaci vzhledem ke značným nákladům však v tomto roce již nedošlo.
Pro rekonstrukci a rozšíření parkoviště v Jaselské ulici u provozovny společnosti
BISS, s.r.o., byly zahájeny nákladem 27 000 Kč projekční práce v podobě
dokumentace pro územní rozhodnutí. Následně budou pokračovat dalšími
potřebnými stupni. Při příležitosti rekonstrukce teplovodních rozvodů společností
ČEZ Energo, s.r.o., na sídlišti U školy byla realizována náhrada betonových
dlaždic za zámkovou dlažbu u části chodníku ve Školní ulici. Finanční prostředky
na to vynaložené dosáhly výše 83 000 Kč.
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Na protipovodňová opatření, realizovaná formou bezdrátového městského
rozhlasu, byla v tomto roce vynaložena částka 1 025 000 Kč. Jednalo se hlavně
o dotační prostředky, ty města z nich činily cca 7%.
Pokračoval další rozvoj metropolitní sítě města. V rámci realizace již zmiňovaných
teplovodních rozvodů na sídlišti U školy nám bylo umožněno položit potřebnou síť,
napojující na stávající soustavu budovu školy ve Školní ulici čp. 1509, mateřskou
školu v Kladenské ulici čp. 1332, ale hlavně došlo k propojení se stávajícími, dříve
položenými rozvody na tomto sídlišti a v současné době již existuje trasa
metropolitní sítě z budovy městského úřadu až na sídliště na Hodinářce. Další
ucelená trasa vznikla propojením stávajícího rozvodu ve Sportovní ulici
s rozvodem v Hradecké ulici, takže zde existuje trasa z budovy městského úřadu
na autobusové nádraží s odbočkou až do ulice K. H. Máchy u základní umělecké
školy. Spolu s projektovými dokumentacemi na tyto akce a projektovou
dokumentací na plánované propojení rozvodů sítě z Račanské ulice do ulice
Palackého bylo na metropolitní síť v tomto roce vynaloženo více jak 620 000 Kč.
V této souvislosti je na místě zmínit i realizované rozvody pro internet v prostorách
Občanské záložny, sloužící městské knihovně a Kulturnímu a informačnímu centru
města Přelouče, které byly pořízeny nákladem téměř 80 000 Kč.
Při rekonstrukci kanalizační sítě ve Foersterově ulici, realizované společností
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., jsme byli nuceni zřídit nové uliční vpusti,
protože došlo k zásadní změně trasy kanalizačního potrubí v komunikaci.
Vynaložené finanční prostředky na tuto akci činily částku téměř 360 000 Kč.
Do rozšíření zpevněných ploch pro umístění kontejnerů na separovaný odpad
realizovaných v ulicích Smetanova, Palackého, Veverkova a Sportovní bylo
v rámci samotné Přelouče investováno více jak 80 000 Kč. Další prostředky
na tento účel putovaly do místní části Lohenice.
I bytový fond města spotřeboval značné množství finančních prostředků.
Ty na běžnou údržbu a revize v bytech činily téměř 270 000 Kč. Dalších 230 000
Kč si vyžádala nutná rekonstrukce jednoho bytu po jeho dlouholetém užívání
spojeném s v něm provedenými neoprávněnými zásahy jednou nájemnicí. Tyto
vynaložené prostředky budou na ní samozřejmě právně vymáhány. Proběhla
rekonstrukce rozvodů užitkové vody v seniorských bytech čp. 1414 a čp. 1516
ve Sluneční ulici, díky které se podařilo vyřešit dlouhodobé problémy
s jejím používáním trápící tamní nájemníky. I s nátěrem střechy na čp. 1414
a instalací madel do chodeb tamtéž si jen tato popsaná údržba u těchto dvou
bytových domů vyžádala částku téměř 500 000 Kč.
Na drobné opravy a údržbu ostatních budov v majetku města byly vynaloženy
finanční prostředky v rozsahu přesahujícím částku 577 000 Kč.
Samozřejmě nebylo zapomínáno ani na naše malé spoluobčany. Dětská hřiště
vyžadují stálou péči, opravy, nátěry, ale dochází i k jejich rozvoji. Tím je míněno
dětské hřiště v Jiráskově ulici a výroba hracích prvků pro plánované hřiště
Na obci. Pro ty starší sportovce byl rekonstruován neudržovaný povrch hřiště
pro míčové hry v Přemyslově ulici. Vše sečteno dosahuje částky téměř 393 000
Kč.
Vzhledem k prodeji budovy čp. 47 na Masarykově náměstí, kde byly po řadu let
umístěny ve dvorní části kotce pro odchycené psy, muselo být hledáno nové místo
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pro tyto nalezence. Našlo se ve Sportovní ulici v nevyužívané části pozemku
sportoviště, kde vznikly nákladem přesahujícím 120 000 Kč nové kotce s výběhy.
Pro letošní rok zbývá zřízení přípojky vody a dovybavení prostor.
Na opravy komunikací a chodníků v samotné Přelouči bylo vynaloženo téměř
865 000 Kč. Jednalo se hlavně o úpravu povrchů komunikací tryskovou metodou,
drobnější opravy chodníků, úpravy vjezdů k nemovitostem a podobné práce. Další
prostředky na tento účel pak byly použity v místních částech.
Na budově Občanské záložny na Masarykově náměstí byly v soklové části věže
odstraněny nevzhledně působící degradované omítky a nahrazeny novými
sanačními. Zde pomohlo částí finančních prostředků i ministerstvo kultury
a uhradilo formou dotace částku 55 000 Kč, další finanční prostředky ve výši téměř
40 000 Kč uhradilo samo město.
Jen nedaleko odsud, v budově čp. 26, kde sídlí Kulturní a informační centrum
města Přelouče, došlo nákladem 73 000 Kč k rozšíření prostor pro výstavní
činnost městského muzea. Několik výstav konaných v průběhu roku dokládá
účelnost vynaložení těchto prostředků.
V souvislosti s přestěhováním krajských hasičů z hasičského domu ve Zborovské
ulici čp. 54 do nového sídla ve Studentské ulici bylo započato s vybavením objektu
zabezpečovacím zařízením, neboť zde potom nebude již stálá služba, která by
na objekt dozírala. Vzhledem ke zpoždění ve stěhování byla vynaložena na tento
účel pouze část prostředků ve výši necelých 22 000 Kč, zbytek připadne na letošní
rok.
Pro splnění zákonných povinností města v oblasti hospodaření s energiemi bylo
zajištěno vypracování průkazů energetické náročnosti budov pro objekty čp. 1414
ve Sluneční ulici, čp. 433 v ulici za Fontánou, v domě dětí a mládeže čp. 752
ve Veverkově ulici, v kulturním zařízení čp. 19 v Klenovce, obecním domě čp. 56
ve Lhotě a v hospodě čp. 17 v Lohenicích. Na toto byly vynaloženy finanční
prostředky ve výši téměř 60 000 Kč.
Do oblasti stavebních projektů pro připravované akce na další období, které zde
ještě nebyly uvedeny, je nutné zařadit projektovou dokumentaci pro územní řízení
na 1. a 2. etapu a pro stavební povolení a realizaci stavby na 1. etapu regenerace
sídliště U školy, pořízenou za částku téměř 315 000 Kč, projektovou dokumentaci
pro stavební povolení a realizaci stavby na chodník v Nádražní ulici u budovy
bývalé polikliniky za částku 35 000 Kč, studii řešení ulice Stantejského za částku
29 000 Kč, studii řešení komunitního domu pro seniory v místě zrušené kotelny
na sídlišti U školy za částku téměř 55 000 Kč, projektovou dokumentaci
pro stavební povolení a realizaci stavby na opravu chodníku ve Sladkovského ulici
za částku téměř 50 000 Kč, projektovou dokumentaci pro územní řízení, stavební
povolení a realizaci stavby na nové spojení přechodů v Hradecké ulici
u rybářského domu za částku 35 000 Kč, studii na řešení kanalizace ve Štěpánově
a Mělicích za částku přesahující 36 000 Kč, podíl na studii proveditelnosti
cyklostezek, zadávané Svazkem obcí Podhůří Železných hor, za který bylo
uhrazeno 37 000 Kč, projektovou dokumentaci pro provedení stavby na snížení
energetické náročnosti domu s pečovatelskou službou čp. 1516 ve Sluneční ulici
za částku 87 000 Kč a několik dalších projektových dokumentací drobnějšího
charakteru. Za tyto všechny zde uvedené byla uhrazena částka ve výši téměř
726 000 Kč.
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V tomto roce byly vkládány finanční prostředky i do výkupu pozemků. Za částku
47 000 Kč byla vykoupena část pozemků pro cyklostezku Přelouč – Lhota,
za částku 215 000 Kč byl vykoupen pozemek od Českých drah, s. o., v Jaselské
ulici proti nové výrobní budově společnosti KIEKERT-CS, s.r.o., za částku téměř
600 000 Kč byl vykoupen pozemek na sídlišti 17. listopadu, na kterém se následně
provedlo v rámci IV. etapy regenerace sídliště sportovní hřiště. Spolu s dalšími
náklady za ostatní drobné výkupy, kolky a vklady byla do této oblasti směřována
finanční částka ve výši 1 027 000 Kč.
Na podnět vedení města byla provedena rozsáhlá inventarizace městských
pozemků. Specializovaná společnost tyto za částku 326 000 Kč prověřila
a zrekapitulovala jejich neoprávněné užívání jinými subjekty. To se týká
jak pozemků u rodinných domů, tak pozemků zemědělských. Nyní bude
pracováno na nápravě zjištěného stavu, nicméně lze konstatovat, že tyto
prostředky byly vynaloženy efektivně a brzy se městu v podobě odkupů
či nájemného bohatě vrátí.
Co se týká ostatních vynaložených finančních prostředků investičního charakteru,
tak byla uhrazena splátka společnosti SVOS, spol. s r.o., za nákup nynějšího sídla
Technických služeb města Přelouče ve výši 5 000 000 Kč a další část pozastávky
za výstavbu nové administrativní budovy Městského úřadu Přelouč společnosti
Metrostav, a. s., ve výši 732 000 Kč.
Finanční prostředky plynuly i do místních částí. Pro Lhotu byla vypracována
projektová dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení v části u bývalých
družstevních bytovek za částku přesahující 18 000 Kč, v Lohenicích byla
vybudována ve druhé polovině roku komunikace pro 9 rodinných domů
s nákladem včetně projektové dokumentace a geologického průzkumu 2 570 000
Kč, prozatím jen ve spodních vrstvách a bez obrubníků, v rozsahu potřebném
pro kolaudaci domů, rovněž v této části byla provedena oprava povrchu
komunikace ke kravínu nákladem téměř 140 000 Kč a dále zde byla provedena
demolice kůlny u obecního domu, kde na uvolněném pozemku vzniklo místo
pro kontejnery na separovaný odpad, vše za částku 180 000 Kč, v Klenovce byl
opraven povrch komunikace u čp. 71 za částku téměř 181 000 Kč, mezi
Klenovkou a Štěpánovem byla provedena oprava spojovací komunikace za částku
téměř 61 000 Kč, pro Štěpánov byla pořízena projektová dokumentace na opravu
chodníků a veřejného osvětlení za částku přesahující 288 000 Kč a projektová
dokumentace na odstranění požární nádrže za částku 12 000 Kč, zde byla rovněž
opravena komunikace u okálů za částku téměř 30 000 Kč, v Mělicích bylo
vybudováno nové dětské hřiště za částku téměř 250 000 Kč, osazena dopravní
zrcadla při výjezdu z místních komunikací na silnici III. třídy nákladem téměř
78 000 Kč a vypracován projekt pro vodovodní přípojku do areálu u fotbalového
hřiště za částku 6 500 Kč. V Tupesích byla provedena oprava klubovny hasičů
včetně zpevněné plochy u bočního vstupu nákladem téměř 131 000 Kč a upraven
chodník a dopravní zrcadlo při silnici III. třídy za částku 16 000 Kč. Pro všechny
místní části byly prováděny drobné práce a opravy dle požadavků předsedů jejich
výborů či komisí.
Celková prostavěnost na investičních akcích a údržbě majetku města za rok 2015
činila částku 39 697 000 Kč.
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Bytová agenda

Ke dni 31. 12. 2015 bylo u městského úřadu zaevidováno:
 24 žádostí na velikost bytu 1 + 1
 36 žádostí na velikost bytu 2 + 1
 07 žádosti na velikost bytu 3 + 1
 67 žádostí celkem
Během roku 2015 bylo uspokojeno 5 žadatelů. Oproti roku 2015 došlo
k celkovému nárůstu žádostí o přidělení bytu o 9 žádostí.
Miroslav Manžel, vedoucí odboru

Technické služby města Přelouče
Příspěvková organizace Technické služby města Přelouče zajišťuje výkon činností
při správě a údržbě majetku města v rozsahu stanoveném zřizovací listinou
a při plnění dalších požadavků ze strany vedení města, odborů správy majetku
a životního prostředí, Městské policie, představitelů místních samospráv
a po odsouhlasení zřizovatelem i ze strany občanů, resp. zástupců sdružení
vlastníků bytových domů. Případnou volnou kapacitou poskytuje služby
v omezeném rozsahu dalším subjektům v rámci tzv. hospodářské činnosti
za úplatu v povoleném rozsahu dle platného ceníku.
Pro rok 2015 stanovil zřizovatel organizaci tyto závazné ukazatele:

průměrný přepočtený počet pracovníků
provozní dotace
limit mzdových prostředků
plán odpisů

33,50
14 860 tis. Kč
6 270 tis. Kč
1 296 tis. Kč

Organizace hospodařila počátkem roku 2015 s vyrovnaným rozpočtem ve výši
16 670 tis. Kč. Od 1. 4. 2015 byla na základě doporučení zřizovatele ukončena
spolupráce s externí účetní firmou a po výběrovém řízení obsazena
systemizovaná funkce účetního ekonoma v organizaci. Z tohoto důvodu byly
upraveny zřizovatelem závazné ukazatele počtu pracovníků a limitu mezd
na hodnoty 34,25, resp. 6 485 tis. Kč a zvýšen provozní příspěvek na vybavení
nového pracovního místa. Koncem roku byl na základě zákonné úpravy platových
tarifů platných od 1. 11. 2015 zřizovatelem dále upraven limit mzdových
prostředků na hodnotu 6 511 tis. Kč a plán odpisů na konečných 1 320 tis. Kč.
Neplánované náklady na zákonnou úpravu mezd a zvýšení odpisů na v běžném
roce pořízenou techniku byly pokryty v rámci stávajícího příspěvku na provoz.
Po druhém rozpočtovém opatření pracovala organizace s přebytkovým rozpočtem
ve výši 16 848 tis. Kč na straně nákladů, proti plánovaným výnosům ve výši
16 990 tis. Kč. Na konci hodnoceného období byl vykázán kladný hospodářský
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výsledek ve výši 563 tis. Kč. Podrobné ekonomické výsledky jsou zpracovány
v ročním rozboru hospodaření a uloženy u zřizovatele.
V hodnoceném roce byly prováděny standardní činnosti v oblasti údržby zeleně,
veřejného osvětlení (VO), oprav, čištění, letní a zimní údržby komunikací, včetně
oprav a čištění dešťových vpustí, kontroly a opravy dětských hřišť, údržby, obnovy
a osazování stanoveného svislého a vodorovného dopravního značení, péče
o místní pohřebiště a likvidace „černých“ skládek. Průběžně probíhaly práce
na aktualizaci a editaci pasportů v oboru veřejného osvětlení a dopravního
značení v rámci jednotné pasportizace majetku města. V oblasti mobilního sběru
a přepravy odpadů bylo v roce 2015 přepraveno a uloženo na skládku BWM
Chvaletice 345 t odpadu z úklidu města a z místního pohřebiště za cca 445 tis. Kč
a 460 t stavební suti na skládku firmy STAMAT za 73 tis. Kč. Cca 300 t dřevní
hmoty ze svozu roští od občanů a údržby městské zeleně si zdarma odvezla
a využila firma Dřevoodpady Choltice. Zhruba 250 t biomateriálu z údržby
travnatých ploch bylo převezeno na zemědělskou kompostárnu ve Spytovicích.
Z významnějších akcí zajišťovaných organizací v roce 2015 je možno zmínit
rozsáhlejší stavební opravu kruhového objezdu, včetně úprav VO, zpevnění
komunikací „U Rybníčku“ a v místní části Mělice, radikální úpravu dřevin v parku
pod Záložnou a přípravu, dopravu a osazení vánočního stromu na Masarykově
náměstí. Jako každoročně bylo v průběhu roku zajišťováno technické zabezpečení
kulturních, sportovních a ostatních akcí pořádaných městem, resp. městskými
a neziskovými organizacemi.
Celkové náklady na běžné a střední opravy movitého majetku v roce 2015 dosáhly
částky cca 1 330 tis. Kč.
Z investičního fondu organizace byly v roce 2015 realizovány plánované investice
v objemu 925 tis. Kč. Prostou reprodukcí byl pořízen přístroj na trasování
a vyhledávání poruch na kabelovém vedení sítě veřejného osvětlení za 140 tis. Kč
a doplněn vozový park organizace (za dvě prodaná vyřazená vozidla Multicar
M25) dovezeným a opraveným starším komunálním nosičem nástaveb Multicar
M26 Multitalent v hodnotě 786 tis. Kč. Zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2015
činil 1 635 tis. Kč.
V roce 2015 byl organizaci převeden na základě smlouvy o bezúplatném převodu
další zřizovatelem nevyužitý drobný hmotný majetek v hodnotě 89 006,13 Kč
a pro zajištění činností nakoupen drobný majetek v celkové pořizovací ceně
216 217 Kč. Celkem se tedy hodnota drobného hmotného majetku zvýšila
o 305 223,13 Kč. Na základě posudků o neopravitelnosti a protokolů o fyzické
likvidaci byl v roce 2015 vyřazen drobný majetek v hodnotě 81 386,45 Kč.
Na úseku doplňkové hospodářské činnosti byly v hodnoceném období volnou
kapacitou poskytovány drobné služby občanům, obcím, fyzickým i právnickým
osobám regionu v rozsahu povoleném zřizovací listinou, především v oblasti
dopravy materiálu, prací a služeb s technikou, drobných stavebních prací, prodeje
zbytkových stavebních hmot (písku, použité dlažby, dřeva), oprav veřejného
osvětlení, pronájmu dopravního značení a zimní údržby komunikací,
s ekonomickými výsledky odpovídajícími objemu a charakteru poskytovaných
služeb. Na ČOV v Přelouči bylo vyvezeno a uloženo na základě objednávky
a za úplatu od občanů a místních firem 390 m 3 splašků ze žump a septiků. Tržby
v doplňkové činnosti v roce 2015 dosáhly hodnoty 815 tis. Kč a podílely se 4,78 %
na celkových výnosech organizace, proti nákladům ve výši 688 tis. Kč. Zisk z této
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činnosti ve výši 127 tis. Kč bude převeden spolu s kladným
hospodaření v hlavní činnosti do rezervního fondu organizace.

výsledkem

K 1. 1. 2015 bylo v organizaci zaměstnáno 26 stálých pracovníků a jeden
pracovník na základě smlouvy s úřadem práce (ÚP). Na sezónní činnosti poskytl
ÚP v průběhu roku dalších 9 pracovníků v rámci dotovaných pracovních míst,
s kterými byl postupně uzavřen pracovní poměr na dobu určitou. V rámci běžné
fluktuace odešli z organizace dva zaměstnanci, kteří byli nahrazeni z řad
pracovníků veřejně prospěšných prací. Od 1. dubna nastoupila nová pracovnice
na pozici účetní ekonom. Na základě požadavku Probační a mediační služby
Pardubice (MPS) vykonávalo v organizaci v průběhu roku 5 osob náhradní výkon
trestu obecně prospěšných prací. Celkem tyto osoby odpracovaly v průběhu roku
457 hodin.
Pracovní neschopnost (PN) v organizaci činila v roce 2015 6,04% z celkového
fondu pracovní doby, převážně pro dlouhodobou PN dvou zaměstnanců.
K 31. 12. 2015 bylo v evidenci organizace celkem 28 stálých zaměstnanců
a 3 pracovníci na základě smluv s ÚP. Průměrný roční přepočtený počet
pracovníků dosáhl hodnoty 33,16 a organizace tak splnila zřizovatelem stanovený
limit. Závazný limit mzdových prostředků v hodnotě 6 511 tis. Kč byl, při čerpání
ve výši 6 380 tis. Kč, rovněž dodržen. Průměrná měsíční hrubá mzda na jednoho
pracovníka dosáhla v roce 2015 výše 15 466 Kč.
Na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byli zaměstnanci v průběhu roku
podrobeni pravidelným preventivním lékařským prohlídkám dle stanoveného
harmonogramu. Rovněž byla provedena předepsaná školení na úseku BOZP
a PO, včetně školení řidičů, strojníků pracovních strojů, vazačů, obsluhy
zvedacích a plynových zařízení, pracovníků zimní údržby komunikací 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 hasicích přístrojů.
V rámci veřejnosprávní kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole
proběhl v organizaci v listopadu 2015 nezávislý interní audit, zaměřený
na efektivní nakládání s veřejnými prostředky v oblasti rozpočtu, účetnictví
a hospodaření organizace v období roku 2014, resp. do konce III. Q 2015.
Kontrola zjistila částečné formální nedostatky v oblasti inventur majetkových účtů,
účtování opravných položek a majetkových karet. Ke zjištěným skutečnostem
přijala organizace příslušná doporučená opatření a doložila zřizovateli.
Karel Šilhavý, ředitel
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OSADNÍ VÝBORY

Klenovka
Osadní výbor měl první rok svého volebního období. Po řádných volbách byli
zvoleni noví zastupitelé. Výbor se sešel celkem 9x a účast na těchto zasedáních
byla téměř vždy 100%. V tomto roce byla úroveň i rozsah akcí, na kterou byli
občané 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 byla uskutečněna brigáda na přípravu akce pálení čarodějnic u nového
hřiště.
Místní nohejbalový oddíl Klondajk Klenovka se zredukoval na jedno družstvo,
které obsadilo 3. místo v okresní soutěži.

Akce organizované osadním výborem:












novoroční utkání v hokejbale
zimní turnaj ve stolním tenise
pálení čarodějnic
brigády v obci
pravidelné sečení vybraných travnatých ploch
pěší výlet do Choltic s prohlídkou zámku v rámci dětského dne
táborák pro děti při příležitosti ukončení prázdnin
mikulášská besídka
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 nového místního rozhlasu
příprava nového veřejného osvětlení
oprava části komunikace v obci

Spolupráce s MěÚ, TS a městskou policií je na dobré úrovni. Věřím, že se najde
dostatek finančních prostředků na realizaci dalších projektů v naší obci.
Lukáš Zeman, předseda OV
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Lohenice
Osadní výbor v Lohenicích se sešel ke svým formálním i neformálním jednáním
celkem 7x ve složení Zbyněk Štolpa, Radek Hutla, Rostislav Koubek, Miroslav
Moravec, Roman Salfický, Kateřina Cápayová, Miroslav Doležel. Na těchto
schůzích bylo projednáváno zajištění níže uvedených akcí a řešeny návrhy
a požadavky jednotlivých členů OV a také od našich občanů.
Akce organizované, spolupořádané nebo podporované OV:















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

Akce provedené městem:










nové osvětlení na obecním úřadě
dodělání vnitřních parapetů na obecním úřadě
oprava cesty od bytovky podél kravína
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 2015 se všemi složkami MěÚ v Přelouči
věříme, že tato spolupráce bude v letošním roce ještě na lepší úrovni a všechny
slíbené a neuskutečněné akce budou letos dokončeny.
Zbyněk Štolpa, předseda OV
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Mělice
Osadní výbor Mělice v tomto volebním období pracuje se 7 členy:
Aleš Kouba, Jaroslav Kopecký, Jana Pejřilová , Lucie Šedivá, Lubomír Vojtíšek,
Miroslav Vokál, Petr Šedivý.
Osadní výbor se sešel 8x 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
pálení čarodějnic s průvodem masek a opékáním párků, plus dětské
soutěže o ceny
úprava prostranství okolo dětského hřiště
dětský karneval a karneval pro dospělé
pravidelné sečení travnatých ploch
dětský den a opékání párků
spolu s SDH Mělice jsme byli spoluorganizátory 7. ročníku soutěže
historických hasičských stříkaček
uspořádání pohádkového lesa
na obecní úřední desce pravidelně vyvěšujeme aktuální informace,
fotografie a také hlášení místního rozhlasu
vánoční výzdoba obecních budov a okolí
mikulášská besídka s nadílkou

Akce organizované městským úřadem:















jarní úklid, vyřezání náletových porostů a sekání trávy
oprava veřejného rozhlasu
2x ročně svoz velkoobjemového odpadu a větví
vybudování dětského hřiště
revize plynových topidel v obecních domech
kontrola hasičských přístrojů,
inventura majetku
výměna zářivek na veřejném osvětlení
zimní údržba místních komunikací
revize komínů na obecních budovách
ochrana stromků proti okusu zvěří
zatravnění dětského hřiště a jeho okolí
instalace zrcadel a dopravního značení

Akce neuskutečněné (převedeno na příští rok):








oprava místních komunikací
kanalizace a chodníky
prodloužení veřejného osvětlení k mostu
omezení vjezdu kamionů do obce (nainstalování dopravních značek)
oprava fasády na obecní budově
oprava střechy na budově obecního úřadu
Aleš Kouba, předseda OV
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KOMISE MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY

Štěpánov
Komise místní samosprávy měla 6 členů, v roce 2015 bylo uspořádáno 11 schůzí,
vždy se 100% účastí. V průběhu roku byly vyvěšovány na úřední desce informace
pro občany. Na schůzích komise místní samosprávy Štěpánov bylo projednáno
také zajištění níže uvedených akcí:
Akce organizované komisí místní samosprávy:










Zajištění revize komínů pro občany
Setkání žen u příležitosti svátku MDŽ
Dětský den na hřišti včetně opékání buřtů na hřišti
Na dětském hřišti rozsvícení dýní „akce Halloween“ s průvodem masek
Rozsvícení vánočního stromu
Mikulášská nadílka
Postřik chodníků v obci proti trávě chemickým postřikem
Nátěr dřevěné konstrukce altánku na dětském hřišti

Akce organizované městem a technickými službami:











•
•

Instalace bezdrátového rozhlasu v obci
Příprava projektové dokumentace na opravu chodníků a veřejného
osvětlení
Inventura obecního majetku
Oprava povrchu komunikace podél č.p. 40-43
Zametání vozovky v obci zametacím vozem
Čištění kanálových šachet v obci
Sekání trávy na veřejných prostranstvích a dětském hřišti
Opravy veřejného osvětlení v obci
Pravidelné svozy (2x ročně) nebezpečného a velkoobjemového odpadu
2x ročně odvoz křovin a větví
Obnova okrasných keřů na dětském hřišti
Frézování a likvidace pařezů.

Členové komise místní samosprávy Štěpánov hodnotí spolupráci s městským
úřadem a technickými službami kladně. V roce 2016 by měla proběhnout v obci
rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení podle již zhotovené projektové
dokumentace.
Ludmila Turynová, předsedkyně KMS
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Tupesy
Do třicátého roku od integrace obcí s městem Přelouč, vstoupily místní části
přípravou voleb do osadních výborů a komisí místních samospráv.
Po rekonstrukci osvětlení, elektrického vedení a místního rozhlasu v roce
minulém, nebyla začátkem roku po několik měsíců jiná možnost informování
obyvatel obce, než doručováním zpráv pozvánkami a jinými tiskopisy, zejména
při přípravě voleb a dalších akcí, které se pro naší malou obec staly již tradičními.
Kandidátní listina se po vyhlášení voleb zanedlouho zaplnila potřebným počtem
kandidátů. Tři nové, začínající členy, na poslední chvíli doplnila dvojice starších
občanů, a jak se v průběhu roku ukázalo, bylo to to nejlepší, co se mohlo stát.
Po velkém, investicemi naplněném loňském roce jsme neočekávali žádných
velkých přídělů do naší obce a byli jsme vděčni za každou, i malou pomoc
či opravu.
Naší brigádnickou činností jsme, hlavně v podzimních měsících, přispěli
k dokončení některých oprav a úklidu veřejných prostranství. Spolupráce
s Technickými službami se stala již tradicí a na požádání je doplněna novými
službami. Sekání trávy, svoz větví, zametání vozovek v obci, a v neposlední řadě
i svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, se staly součástí života v obci.
Ostatní společenské akce se uskutečňovaly během roku tak, jak jsme si je
za ta léta minulá zvykli pořádat - za podpory a spolupráce místního Sboru
dobrovolných hasičů a po novu s jezdeckým spolkem „Vrbová stáj“. Za jejich
pomoci je každá akce obohacena nejednou novou soutěží a jinou činností.
Mezinárodní den žen - 8. březen, svátek žen celého světa, za jejich práva, práci,
život a rodinu - předání květiny s přáním každé ženě v obci.
Pálení „čarodějnic“ - poslední dubnový večer - zapálení hranice s čarodějnicí
za dovádění převlečených živých čarodějnic malých i velkých, a večer pak
pokračoval dětskou soutěží za tmy a blikání světýlek záhadných bytostí.
Dětský den - obvyklé setkání u vodní nádrže, kde byly připraveny hry a soutěže
nejen pro ty nejmenší, ale i pro ty dříve narozené, včetně celé komise
samosprávy, která předvedla skákání v pytli. Obohacením programu byla jízda
na vozíku taženém poníkem a lukostřelba.
Průběh prázdnin byl zpestřen dvěma akcemi jezdeckého spolku „Vrbová stáj“jízda a soutěže na koních - malých i velkých.
Rozloučení s prázdninami - obvyklé soutěže a hry pro děti a dospělé - na závěr
v podvečerních hodinách posezení s „country“ kapelou, kterou jsme si vyslechli
v podzimním čase při posezení a hodnocení brigádnické činnosti a jiných akcích.
Závěr roku, tak jako vždy, patřil vánoční besídce na obecním úřadě s malým
občerstvením - domácím vánočním cukrovím, s několika soutěžemi, harmonikou
a malým ohňostrojem.
S přáním mnoho úspěchů, zdraví a pohody se přítomní spokojeně rozcházeli
do svých domovů a bylo to krásné zakončení roku 2015.
Petr Šurkala, předseda KMS
64

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ MĚSTA
Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 1/2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Přelouče včetně
nakládání se stavebním odpadem.
Obecně závazná vyhláška města Přelouč č. 2/2015,
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně
a čistoty veřejných prostranství.
Obecně závazná vyhláška města Přelouč č. 3/2015,
jíž se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat sázkové hry podle § 2
písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50
odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění
pozdějších předpisů.
Obecně závazná vyhláška města Přelouč č. 4/2015,
o regulaci provozní doby pohostinských provozoven.
Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 5/2015,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 3/2000
o povinném hubení obtížných hlodavců (potkanů, krys, myší) na území města
Přelouče a místních částí.
Obecně závazná vyhláška města Přelouč č. 6/2015,
kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Přelouč.
Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 7/2015,
jíž se stanoví čas, ve kterém lze provozovat sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i),
l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších
předpisů.
Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 8/2015,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 1/2006
o závazných částech územního plánu města Přelouče.
Obecně závazná vyhláška č. 9/2015,
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.
Obecně závazná vyhláška města Přelouč č. 10/2015,
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně
a čistoty veřejných prostranství.
Obecně závazná vyhláška města Přelouč č.11/2015,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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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






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),



Svazek obcí Pardubická labská
(Cílem je realizace projektu „Cyklostezka Pardubice – Týnec nad Labem,
Labská stezka Pardubickým krajem“ – od 13. 11. 2015).



Honební společenstvo Přelouč



Honební společenstvo Řečany nad Labem



Honební společenstvo Jankovice



Honební společenstvo Břehy – Lohenice



Honební společenstvo Semín



Honební společenstvo Valy



Honební společenstvo Lipoltice



Honební společenstvo Choltice, Veselí, Jedousov



Honební společenstvo Živanice
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ORGÁNY MĚSTA, ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MĚSTEM A ORGANIZACE
S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA

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

Městský úřad
STAROSTA MĚSTA

MÍSTOSTAROSTA

TAJEMNÍK

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
Obchodní korporace
s majetkovou účastí
města

Tepelné zdroje, s.r.o.
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Pardubická plavební, a.s.
Přístav Pardubice, a.s.
Hydrolabe, s.r.o
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přímá nadřízenost
přímé řízení činnosti
koordinační činnost
výkon zřizovatelské nebo
zakladatelské činnosti

