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Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje „Zprávu o činnosti města, jeho orgánů
a zařízení v roce 2019“.

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 2019 je plněním ustanovení článku 12 platného jednacího řádu
schváleného na ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne 30. 10. 2018.
„Zpráva“ je sestavena na základě dílčích materiálů vypracovaných starostkou,
místostarostou, vedoucími pracovníky městského úřadu, městské policie,
ředitelem TS a předsedy komisí místních samospráv a osadních výborů
v místních částech města.
Podle článku 12 odst. 2 jednacího řádu hlasuje zastupitelstvo města o schválení
nebo o odmítnutí zprávy. Ke zprávě není možné podávat pozměňující
a doplňující návrhy, lze k ní podat návrh na doprovodné usnesení.
Rada města projednala „Zprávu na své 43. schůzi dne 8. června 2020 (usnesení
RM 43/25/2020) a doporučila ji zastupitelstvu města ke schválení.
Zastupitelstvo města výše uvedenou „Zprávu“ projednalo a schválilo na svém
XI. zasedání dne 23. června 2020 (usnesení XI./16/2020 – I.).
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ORGÁNY MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
(21 členů)

RADA MĚSTA
(7 členů - zastupitelů)
zastupitelé uvolnění

výbory zastupitelstva
komise rady města:

pro výkon funkce:
• Starostka
• Místostarosta

•

Bezpečnostní a dopravní

•

Pro rozvoj města

•

Sbor pro občanské zále-

města:
• Finanční
• Kontrolní

žitosti (SPOZ)

• Majetkový

•

Sociální a zdravotní

• Osadní výbor

•

Školská a kulturní

•

Sportovní

•

KMS Lhota – Škudly

•

KMS Štěpánov

•

KMS Tupesy

Klenovka
• Osadní výbor
Lohenice
• Osadní výbor
Mělice

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Zastupitelstvo města je nejvyšším orgánem v oblasti samostatné působnosti. Jeho
výhradní rozhodovací pravomoci jsou vymezeny v § 84 a § 85 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích. Jedná se zejména o rozhodování v majetkoprávních záležitostech města, nakládání s finančními prostředky města či vydávání obecně závazných vyhlášek.
Svolávání a průběh zasedání zastupitelstva je upraven jednacím řádem, všechna zasedání zastupitelstva jsou veřejná.
Funkce člena zastupitelstva je veřejnou funkcí, člen zastupitelstva vykonává svůj
mandát osobně a je oprávněn předkládat zastupitelstvu, radě, výborům i komisím
návrhy na projednání, či požadovat od zaměstnanců města zařazených do městského
úřadu informace o věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce. Zastupitelstvo
města Přelouče má 21 členů, kteří jsou povinni zúčastňovat se zasedání zastupitelstva. V průběhu roku 2019 došlo ke změně ve složení zastupitelstva. Dne
7. 10. 2019 byla starostce doručena rezignace MUDr. Ilony Součkové na mandát
členky zastupitelstva města. Tentýž den byly starostce doručeny i rezignace pana
Martina Židka na postavení prvního náhradníka Koalice občanů Přelouče, a rezignace
PaedDr.
Milana
Součka,
druhého
náhradníka
téže
kandidátní
listiny.
Dnem 8. 10. 2019 nastoupil na uvolněný mandát třetí náhradník kandidátní listiny
Koalice občanů Přelouče pan Martin Chyba, který se ujal výkonu mandátu člena zastupitelstva města po složení slibu na zasedání zastupitelstva dne 22. 10. 2019.
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Dne 22. 1. 2019 se zastupitelé sešli na neveřejném pracovním jednání, na kterém
jim architekti Ing. arch. Pavel Mudruňka, Ing. arch. Tomáš Med, Ph.D.
a Ing. arch. Jan Kovář prezentovali svoje návrhy zástavby lokality Na Hodinářce,
kde by na pozemcích města měly vyrůst nové bytové domy. Do dalšího „užšího“ výběru návrhů zástavby zastupitelé vybrali návrhy Ing. arch. Meda a Ing. arch. Mudruňky s tím, že svoje návrhy dopracují dle připomínek a návrhů zastupitelů.
Dne 2. 4. 2019 se konalo další pracovní neveřejné jednání zastupitelů, na kterém
svoje upravené studie zástavby lokality Na Hodinářce prezentovali Ing. arch. Med
a Ing. arch. Mudruňka. Zastupitelé se závěrem většinově shodli, že vítězným návrhem je návrh Ing. arch. Mudruňky.
V průběhu roku 2019 se uskutečnilo celkem 6 řádných veřejných zasedání Zastupitelstva města Přelouče, na kterých bylo přijato celkem 397 usnesení. Přijatá usnesení
jsou pravidelně zveřejňována na stránkách města.
PŘEHLED O ÚČASTI ZASTUPITELŮ NA ZASEDÁNÍCH V ROCE 2019
Jméno

Přítomen

Bc. Irena Burešová

6x

RSDr. Jaroslav Čapský

5x

Ing. Pavel Hrdý

6x

Martin Chyba

Omluven

1x

2x

mandát od 8. 10. 2019

Mgr. Zuzana Jánská

6x

Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph.D.

6x

MVDr. Tomáš Konečný

6x

Ing. Lukáš Kuchyňka

5x

1x

Ing. Mgr. Zdeňka Kumstýřová

4x

2x

Martin Macháček

6x

Ing. Ivan Moravec

6x

Ing. Martin Moravec, Ph.D.

6x

Miroslav Nedbal

6x

Mgr. Lubor Pacák

6x

Vít Priessnitz

6x

Mgr. Vlastimil Rambousek

6x

Mgr. Šárka Sovová

6x

MUDr. Ilona Součková

3x

mandát do 7. 10. 2019

1x

Martin Šmíd

6x

Mgr. Petr Veselý

5x

1x

Mgr. Ivan Vrága

5x

1x

MVDr. Zdeněk Zeman

4x

2x

4

RADA MĚSTA
Rada města je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti
odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města
rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Rada města připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva města a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Její rozhodovací pravomoci jsou vymezeny v § 102 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, dále rozhoduje
o ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu, nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo. Schůze rady se konají
dle potřeby, zpravidla každý druhý týden, jsou neveřejné a řídí se jednacím řádem.
Jako své iniciativní a poradní orgány rada zřídila komise, návrhy a stanoviska komisí
mají pro rozhodování členů rady pouze doporučující charakter. Ze zákona rada plní
funkci zřizovatele příspěvkových organizací města.
V roce 2019 se rada města sešla celkem k 25 schůzím, na kterých přijala 1 063
usnesení (k dispozici na webových stránkách města).
PŘEHLED O ÚČASTI ČLENŮ RADY MĚSTA NA SCHŮZÍCH V ROCE 2019
Jméno

Přítomen

Omluven

Bc. Irena Burešová

24x

1x

Ing. Mgr. Zdeňka Kumstýřová

17x

8x

Martin Macháček

20x

5x

Ing. Ivan Moravec

25x

Mgr. Lubor Pacák

22x

3x

Ing. Pavel Hrdý

24x

1x

Mgr. Petr Veselý

17x

8x

Bc. Irena Burešová, starostka

VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURA
ŠKOLSTVÍ
Město Přelouč je zřizovatelem škol a školských zařízení v oblasti předškolního
a základního vzdělávání. Jsou to příspěvkové organizace města s právní subjektivitou.
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PŘEHLED ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ MĚSTA
Počet tříd
(oddělení)

Počet dětí

Provozní výdaje
hrazené z rozpočtu
města v tis. Kč

ZŠ Masarykovo náměstí

19

465

2 902

ZŠ Smetanova

23

534

3 045

MŠ Za Fontánou

4

97

980

MŠ Kladenská

9

235

2 910

4 obory

684

290

72 útvary

667

280

1 165

1 750

Základní umělecká škola
Dům dětí a mládeže
Školní jídelna
(počet strávníků)

Stále pokračuje trend postupného zvyšování počtu žáků v přeloučských základních
školách, který se proti předcházejícímu školnímu roku projevil navýšením o 20 dětí.
V mateřských školách máme v současné době dostatečnou kapacitu pro umístění
přeloučských dětí. Z celkového počtu 1 165 strávníků ve školní jídelně jich 280 dochází do výdejny na Masarykově náměstí.
Také v minulém roce byly uděleny tituly „Reprezentant školy“ pro nejlepší žáky přeloučských základních škol.

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PŘELOUČE
Příspěvková organizace Kulturní a informační centrum města Přelouče zajišťuje služby dle jednotné klasifikace turistických informačních center České republiky, organizuje a podporuje kulturní dění ve městě, provozuje městské kino a spravuje muzejní
sbírky města. Pro občany a návštěvníky města zajišťuje poskytování informací, 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 2019 se uskutečnilo celkem 107 kulturních akcí různého charakteru. Jako
každý rok byl velký zájem o letní středeční koncerty na Masarykově náměstí, kterých
se uskutečnilo 11 a konalo se také 5 tanečních zábav v parku za školou. Nejnavštěvovanější byly akce: Udílení cen za Dabing, Pálení čarodějnic, Polanského Přelouč,
Rozsvícení vánočního stromu a Vánoční zpívání. S úspěchem se také setkalo uspořádání masopustních oslav. Z divadelních přestavení lze jmenovat Penzion ponorka,
Divotvorný hrnec, Hodina duchů, Natěrač, Hledání ztraceného ráje, Naostro a Přízrak. V minulém roce koncertovali v Přelouči interpreti Jakub Smolík, František Nedvěd, Ladislav Křížek. Uskutečnil se i koncert vážné hudby Prague cello quartet a koncert k výročí 17. listopadu s Pardubickým komorním orchestrem. Toto výročí jsme
oslavili také koncertem s názvem Sametovej bigbít, kde zahrály přeloučské kapely
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Dechitaki, Polymetal, Acoustic band a Jahody. Dobrou zábavu si diváci užili při talk
show, kde se o zábavu postarali Lukáš Pavlásek, Zdeněk Izer, Simona Babčáková,
Martin Zounar a Martina Randová. V městském kině se v roce 2019 uskutečnilo 177
filmových představení, které navštívilo 9 237 diváků. To je průměrně 52 diváků
na jeden film. Při letním promítání v parku za školou se uskutečnily 4 představení
celkem pro 328 diváků. V rámci muzejní činnosti byly pořádány přednášky, výstavy,
jedna komentovaná procházka městem a dvě prohlídky vodní elektrárny. Z výstav
přišlo nejvíce návštěvníků na dlouho chystanou výstavu o beatové a rockové hudbě
na Přeloučsku v letech 1964-1989. Velkým tématem roku 2019 bylo 30. výročí
tzv. sametové revoluce – na toto téma jsme přichystali menší panelovou výstavu,
která byla od října 2019 do ledna 2020 umístěná ve vestibulu MÚ. Úspěšná byla
sbírkotvorná činnost – získali jsme do sbírek zhruba 920 zajímavých exponátů
od fotografií a pohlednic, přes tisky, zvukové nosiče a knihy, až po předměty větších
rozměrů. Významným přírůstkem jsou jistě další nové archeologické nálezy
z Přeloučska. Naše sbírkové exponáty jsme zapůjčili na výstavy v Chlumci nad Cidlinou, do Moravského zemského muzea v Brně či do Českého muzea stříbra v Kutné
Hoře. Vydali jsme brožuru „Slavní přeloučští rodáci a obyvatelé (od středověku
do konce 19. století)“ a po několika dotiscích vyšlo i opravené vydání starší brožury
„Město Přelouč. Historie, památky, osobnosti“.
Značný ohlas mělo znovuobjevení starověkých figurek z našich sbírek, začátkem roku 2019 jsme se díky tomu dostali též do celorepublikových médií (noviny, rozhlas).
Hned dvakrát u nás natáčela Východočeská televize a natočili jsme také dva delší
pořady o přeloučské historii pro Český rozhlas Pardubice. Speciálním počinem bylo
dokončení a instalace naučné stezky „Pamětní stromy města Přelouče“, kterou jsme
připravili ve spolupráci s Odborem životního prostředí MÚ Přelouč a firmou EKOSFER.
Je jistě škoda, že již od roku 1989 v našem městě chybí stálé expozice muzea. Není
totiž příliš známo, že v muzejních sbírkách máme zhruba 9 900 inventárních čísel,
tedy asi 50 000 předmětů z období od prvohor až po současnost. Je to výsledek práce místních muzejníků za posledních 117 let.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘELOUČ
PŘEHLED ÚDAJŮ O KNIHOVNÍM FONDU A ČTENÁŘÍCH
Knihovní fond

Knihovní jednotky - celkem

58 113

Naučná literatura

17 141

Krásná literatura

40 972

Nové knihy

1 944

Vyřazené svazky
Čtenáři

515

Registrovaní čtenáři - celkem
Čtenáři do 15 let

Výpůjčky

1 403
486

Obsloužených čtenářů

28 211

Počet výpůjček - celkem

93 953
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Knihovna plní funkci regionální knihovny pro své pobočky Tupesy, Lohenice, Štěpánov, Klenovku, Mělice a pro obecní knihovny Břehy a Valy. Město přispělo ze svého
rozpočtu na provoz částkou 2,51 mil. Kč a Krajská knihovna Pardubice 37 800 Kč.
Na nákup knih a časopisů použila knihovna částku 416 567 Kč. Knihovna se účastní
řady celorepublikových projektů a nabízí programy uživatelům všech věkových skupin od nejmenších dětí až po zájemce důchodového věku. Pečlivým výběrem nově
vydaných knih udržuje a dále buduje kvalitní knižní fond, aby bylo možné uspokojit
všechny požadavky čtenářů. Také v roce 2019 pracovnice knihovny nešetřily energií
a nápady, když pro dětské i dospělé návštěvníky knihovny připravovaly soutěže, výstavy, besedy, přednášky a další chvályhodné aktivity. Celkem zorganizovaly
pro veřejnost 297 kulturních a vzdělávacích akcí, které navštívilo 4 444 účastníků.
Věříme, že se obyvatelé našeho města konečně dočkají vybudování nových prostor
pro důstojné umístění naší knihovny.

Ing. Ivan Moravec, místostarosta

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTA PŘELOUČE
o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů za rok 2019

Výroční zpráva města Přelouče
o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
2019

I. Obecné shrnutí
a) počet podaných žádostí
V roce 2019 bylo doručeno 16 žádostí o poskytnutí informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V celém rozsahu bylo vyhověno 16 žádostem, a to formou poskytnutí informace přímo.
b) nejčastější formy podání
V roce 2019 obdrželo město Přelouč 9 žádostí podaných elektronickou poštou, 5 žádostí podaných písemně prostřednictvím provozovatele poštovní licence a 2 žádosti
podané prostřednictvím datové schránky. Všechny žádosti jsou evidovány dle výše
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zmíněného vnitřního předpisu č. 08/13. Žádosti podané telefonicky evidovány nejsou
a odpověď je poskytována obratem, stejnou formou, jakou byla přijata žádost.
Do výroční zprávy nejsou zahrnuty poskytnuté informace, které svým charakterem
nenaplňují definici podle zákona 106/1999 Sb., mezi něž patří:
1.

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

2.
3.
II.

Statistické údaje

Tabulka č.1. 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

16

Počet vydaných odpovědí v plném rozsahu

16

Počet vydaných odpovědí v částečném rozsahu

0

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

Počet vydaných sdělení o odložení žádosti

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

Počet poskytnutých výhradních licencí

0

Počet stížností podaných podle § 16a

0

Počet zpoplatněných žádostí o informaci

0

Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumávaných soudem

0

Tabulka č.2. Počet a obsah žádostí tematicky členěné podle kompetencí odborů Městského úřadu
v Přelouči
Útvar
Místostarosta
Odd. pohledávek
a přestupků

Počet
žádostí

Předmět dotazu

1

Užívání služeb moderátora

1

Dotaz k přestupkům na úseku reklamy
Kácení dřevin, reálné výdaje za svoz komunálního odpa-

Odbor životního
prostředí

4

du, výskyt a lov zvěře druhu sika japonský a jelen Dybowského, informace při vydávání koordinovaného stanoviska, seznam řízení podle lesního zákona

Odbor správy
majetku
Odbor stavební

1

4

Investiční projekty města na rok 2019
Počet vedených vyvlastňovacích řízení, poskytnutí dokumentů ke kolaudačnímu řízení, poskytnutí závazných sta-
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novisek KHS, oprava akvaduktu v Semíně,
Odbor dopravy
Odbor živnostenský
Odd. personální

III.

2

2
1

Informace o registru vozidel, poskytnutí dokumentů
ze spisu
Kopie podnětu k provedení kontroly, protokolu z kontroly,
informace o nadřízeném orgánu živnostenského úřadu
Mzdové náklady na pracovníky památkové péče

Počet a obsah vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části

V roce 2019 nevydalo město Přelouč žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její
části.
IV.

Počet podaných odvolání

V roce 2019 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 2019 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 2019 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
VII.

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

V roce 2019 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
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
zveřejněny 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 Výroční zprávy o činnosti města za jednotlivé kalendářní roky.

Zpracovala: Mgr. Veronika Dofková

V Přelouči dne 12. 2. 2020

Tuto výroční zprávu v oblasti poskytování informací vzala na vědomí rada města Přelouč
na své schůzi konané dne 17. 2. 2020, usnesením č. 34/3/2020.
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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 plynulost provozu na pozemních komunikacích,
odhaluje přestupky a jiné správní delikty projednávané v působnosti města,
podílí se na prevenci kriminality ve městě.

Personální obsazení
U Městské policie Přelouč bylo v roce 2019 v pracovním poměru 13 strážníků.
V červnu 2019 bylo v přímém výkonu 12 strážníků. V období od července do září vykonávalo přímý výkon služby 11 strážníků. Od října do prosince bylo v přímém výkonu 12 strážníků. Příčinou byla dlouhodobá pracovní neschopnost dvou strážníků.

Výkon služby
Výkon služby je nepřetržitý ve dvousměnném provozu. Denní směna se skládá
z dvou až tří strážníků. Na noční směnu je složení v počtu tří strážníků. Jeden je stanoven jako dozorčí služba a dva strážníci jsou zařazeni do hlídkové služby. Území
města a jeho místních částí je rozděleno na rajony, které jsou svěřeny konkrétním
strážníkům.
Dozorčí služba organizuje samotný výkon služby, obsluhuje městský kamerový dohlížecí systém, zapisuje události, apod. Strážníci určení do hlídkové služby provádějí
průběžně kontrolu města, dohlížejí na dodržování obecně závazných právních předpisů a plní úkoly přidělené dozorčí službou. Denní směna se soustředí především
na pochůzkovou činnost. Výkon nočních směn je prováděn v kombinaci pěších a motorizovaných hlídek. V nočních hodinách je větší pravděpodobnost nutnosti operativního zásahu a proto musí hlídka disponovat služebním automobilem.
Městská policie vykonává také svou činnost v okolních obcích na základě veřejnoprávních smluv. Jedná se o obec Břehy, Valy, Bezděkov, Choltice a Sopřeč. V obci
Břehy je vykonáván výkon služby v plném rozsahu 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.
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CELKOVÝ POČET UDÁLOSTÍ ŘEŠENÝCH MP PŘELOUČ ZA ROK 2019
Celkový počet událostí

4 281

Přestupky

1 993

Kontroly osob a vozidel

118

Hlášené závady

70

Nálezy

83

Žádosti správních orgánů

33

Odchyt zvířat

22

PCO

800

Ostatní (přijaté oznámení, žádosti PČR, IZS, injekční stříkačky,…)

1 162

POČET PŘESTUPKŮ ŘEŠENÝCH MP PŘELOUČ
Přestupky v dopravě

1 174

Rychlost

460

Majetkové přestupky

38

Občanské soužití

14

Veřejný pořádek

97

Ostatní

41

CELKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE
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.
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
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spolupráce probíhá s odborem sociálně právní ochrany dětí, např. výše zmiňované
besedy na školách. Spolupráci s ostatními odbory města mohu hodnotit také kladně.

Leoš Slavík, DiS., velitel MP

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Městský úřad nadále zajišťoval výkon rozhodnutí volených orgánů a vykonával funkci
úřadu obce s rozšířenou působností (ORP) pro správní obvod s cca 25 500 obyvateli
ve 42 obcích. 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. 2019 bylo
v městském úřadu zařazeno celkem 88 zaměstnanců, z toho 73 úředníků.
V přepočteném stavu se jedná celkem o 83,6 úvazku. V tomto počtu jsou
i zaměstnanci, kteří vykonávají činnosti „neúřednického charakteru“. Jedná se například o správce sportovní haly, uklízečky ve sportovní hale, pracovnice pečovatelské
služby, apod.
Z 88 zaměstnanců je 60 (68%) žen a 28 (32%) mužů. Průměrný věk zaměstnanců
je 49 let.

Délka pracovního poměru zaměstnanců na
úřadu
35
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Počet zaměstnanců
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do 5 let

Vzdělanostní struktura zaměstnanců
vysokoškolské a vyšší
odborné

32

středoškolské

52

vyučení

Počet zaměstnanců

4

0

20

40

60

Ing. Ivana Lejhancová, tajemnice MěÚ.

ODBOR FINANČNÍ

HOSPODAŘENÍ MĚSTA PŘELOUČE

POROVNÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA PŘELOUČE V ROCE 2019 S PŘEDCHOZÍMI LÉTY (V TIS. KČ).
2017

2018

2019

Příjmy

183 619

256 301

223 997

Výdaje

187 084

231 640

229 624

-3 465

24 661

-5 627

Přebytek rozpočtu

Příjmy do rozpočtu města v roce 2019 činily 223,997 mil. Kč a výdaje 229,624 mil.
Kč. Schodek rozpočtu činí 5,627 mil. Kč a je pokryt financemi uspořenými v minulých
letech. Město ke svému hospodaření nevyužívá žádný úvěr.
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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:
21,889 mil. Kč

PŘEHLED DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE ÚČELŮ V ROCE 2019
UZ

Označení účelové dotace

13011

OSPOD

13015

výkon sociální práce

14004
15974

Přiděleno Kč

Vyčerpáno Kč

Rozdíl Kč

2 770 000,00

2 770 000,00

0,00

759 290,00

759 290,00

0,00

požární ochrana

50 000,00

50 000,00

0,00

OP Životní prostředí

38 720,00

38 720,00

0,00

IROP – snížení energetické
náročnosti

926 161,20

926 161,20

0,00

33063

výzkum, vývoj, vzdělávání

3 155 640,00

3 155 640,00

0,00

34070

kulturní akce

50 000,00

50 000,00

0,00

98018

sčítání domů, lidí a bytů

18 130,00

0,00

18 130,00

98348

volby do Evropského parlamentu

421 000,00

370 147,69

50 852,31

X

celkem ze státního rozpočtu

8 188 941,20

8 119 958,89

68 982,31

17968
17969

PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH PARDUBICKÝM KRAJEM V ROCE 2019
UZ

Označení účelové dotace

Přiděleno Kč

Vyčerpáno Kč

Rozdíl
Kč

hasiči

55 000,00

55 000,00

0,00

vybavení dopravního hřiště

60 200,00

60 200,00

0,00

358 722,00

358 722,00

0,00

kultura - ZUŠ

15 000,00

15 000,00

0,00

kultura – dabing, cena
Fr. Filipovského

70 000,00

70 000,00

0,00

Potraviny a materiální pomoc
- MŠ

13305

poskytování sociálních služeb

1 004 000,00

1 004 000,00

0,00

X

Celkem z rozpočtu Pardubického kraje

1 562 922,00

1 562 922,00

0,00
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PŘÍJMY Z OSTATNÍCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ (V KČ)
veřejnoprávní smlouvy - městská policie

141 000

veřejnoprávní smlouvy - evidence obyvatel

8 400

veřejnoprávní smlouvy - přestupky

65 000

veřejnoprávní smlouvy - sociálně-právní ochrana dětí

21 973

příspěvky od obcí na pečovatelskou službu

97 374

Celkem

333 747

STRUKTURA PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V LETECH 2017 – 2019 (V TIS. KČ)
2017
Daňové příjmy

2018

2019

144 087

160 232

175 394

Nedaňové příjmy

11 522

11 863

14 512

Kapitálové příjmy

956

2 877

454

27 054

81 329

33 637

183 619

256 301

223 997

2017

2018

Přijaté dotace
Příjmy celkem

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

124 314

132 497

149 770

62 770

99 143

79 854

187 084

231 640

229 624

2017
Financování
(přebytek/schodek)
rozpočtu

2019

2018

-3 465

24 661

2019
-5 627

K rozpočtu roku 2019 bylo schváleno šest rozpočtových opatření, v nichž byly
do rozpočtu zařazovány postupně jednotlivé akce oprav a investic.
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FINANČNÍ PROSTŘEDKY K 31. 12. 2019
ZŮSTATKY BANKOVNÍCH ÚČTŮ K 31. 12. 2019 (V KČ)
ZBÚ - základní běžný účet (neúčelové finance)

47 952 359,53

Sociální fond

740 478,92

Fond životního prostředí

352 732,16

Depozitní účet - účet cizích prostředků

1 435 992,03

Celkem:

50 454 562,64

POROVNÁNÍ VOLNÝCH NEÚČELOVÝCH FINANČNÍCH ZDROJŮ V LETECH 2017 – 2019 (V TIS. KČ)

Volné finanční zdroje

2017

2018

2019

28 836

53 258

47 883

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Město Přelouč bylo v roce 2019 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 2019 z rozpočtu města celkem
39,954 mil. Kč.
Všechny údaje jsou uvedeny v Kč.
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,
Obránců míru 1714,
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

Provozní
příspěvek
od zřizovatele

Hospodářský
výsledek HČ

Hospodářský
výsledek VČ

Hospodářský
výsledek
celkem

3 045 000,00

2 081,21

0,00

2 081,21

2 902 000,00

-17 172,00

17 172,00

0,00

280 000,00

19 519,31

0,00

19 519,31

290 000,00

95 186,66

83 629,00

178 815,66

1 750 000,00

-15 317,59

114 968,00

99 650,41

980 000,00

29 452,08

0,00

29 452,08

2 910 000,00

19 303,00

0,00

19 303,00

2 510 000,00

-13 149,95

0,00

-13 149,95

5 277 000,00

-53 791,23

55 294,02

1 502,79

20 010 000,00

-67 131,34

105 614,08

38 482,74

39 954 000,00

-1 019,85

376 677,10

375 657,25
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Příspěvkové organizace zpravidla vykazují každoročně tzv. zlepšený hospodářský
výsledek, který je převáděn po ukončení roku do rezervních fondů. Jedná se
o úspory z dotací města a případnou vedlejší hospodářskou činnost.
Ing. Zdeňka Volfová, vedoucí odboru

ODBOR SOCIÁLNÍ

VÝKON SOCIÁLNÍ PRÁCE
Na území ORP Přelouč se snažíme o vytvoření fungující sítě sociálních služeb.
S poskytovateli sociálních služeb je navázána úzká spolupráce. Sociální služby jsou
propagovány a občané jsou seznamováni s jejich nabídkou. I nadále ale platí,
že pro některé obyvatele obcí v rámci ORP Přelouč jsou některé služby hůře dostupné. V rámci komplexního poskytování základního sociálního poradenství pracovníci
odboru sociálního poskytují informace o sociálních dávkách, službách a návazných
institucích, které jsou relevantní v situaci klienta. V rámci depistáže sociální pracovníci vyhledávají jedince či skupiny osob ohrožené sociálním vyloučením nebo jinou
sociální událostí v jejich sociálním prostředí, jde především o včasné zachycení problému. Osoby ve finanční tísni mohou využívat materiální a potravinovou pomoc,
kterou získáváme v rámci projektu FEAD. Napříč všemi cílovými skupinami se řeší
tíživá bytová situace obyvatel. I když jsme vybudovali dva náhradní byty určené
k přechodnému bydlení na dobu maximálně 6 měsíců, nemůžeme následně nabídnout jinou formu vhodného bydlení. Klienti jsou tak nuceni opět využívat azylové
domy a ubytovny, neboť není šance získat jiné dostupné bydlení, a tak i nadále není
vyřešena jejich bytové situace. Bytová situace v našem regionu je o to víc ztížená,
neboť zde máme vysoký počet zahraničních dělníků, kteří obsadili lůžka na ubytovnách a zároveň i byty nabízené k pronájmu. Díky vysoké poptávce na byty vzrůstá
i cena pronájmů a tuto cenu nejsou naši klienti schopni zaplatit ani za podpory sociálních dávek. Vysoký počet zahraničních dělníků, vč. jejich rodinných příslušníků přináší i další problémy (zdravotní, problémy dětí ve školách, apod.). Usilujeme o vybudování alespoň třech sociálních bytů, již máme vytipovanou lokalitu.
V roce 2019 byla poskytnuta pomoc celkem 682 klientům. Počet intervencí v roce
2019 byl 1010. V rámci činnosti sociálního kurátora byla poskytnuta pomoc celkem
24 klientům.

ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
V roce 2019 na oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) činil počet
případů 146 Om a 53 NOm.
Spisy Om - zkratka pro „ochranu mládeže“ spis nezletilého dítěte vedený na místně
příslušném úřadu. Místní příslušnost úřadu se řídí místem trvalého pobytu dítěte.
Spisy NOm - zkratka pro „nepříslušnou ochranu mládeže“ jedná se o nezletilé dítě,
které nemá trvalé bydliště v obvodu úřadu, kde se fakticky zdržuje. Zdejší úřad vyři-
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zuje záležitosti tohoto dítěte na dožádání úřadu, který je místně příslušný, popřípadě
jiného orgánu nebo instituce.
Oddělení SPOD evidovalo 52 osob vykonávající náhradní rodinnou péči a 54 dětí bylo
svěřených do náhradní rodinné péče. Kurátor pro mládež evidoval celkem 19 klientů,
poradenství poskytl 34 klientům.
V rámci sociálně-právní ochrany dětí se konaly případové konference, které pozitivně
ovlivňují vývoj nezletilých dětí. OSPOD Přelouč se v roce 2019 zapojil
do Resocializačního programu pro děti ohrožené rizikovým způsobem života. Hlavním
cílem projektu je preventivní působení směrem k rizikovým dětem a snaha o odvrácení těchto jedinců od dalšího rizikového chování, které by mohlo vést až ke spáchání trestného činu. Tohoto programu se v roce 2019 zúčastnilo 15 dětí.
Je podporována náhradní rodinná péče (účelem náhradní rodinné péče je vytvoření
příznivého rodinného prostředí dětem, jimž se takové péče nedostává nebo nemůže
dostávat v původní rodině). Pracovníci OSPOD Přelouč zorganizovali Den otevřených
dveří v rámci týdne pěstounství. Tato akce byla určena pro všechny, koho problematika pěstounské péče zajímá, nebo uvažuje o tom být pěstounem. Byly rozdávány
propagační materiály, promítal se film o pěstounství a následně proběhla diskuse
na toto téma. Ke konci roku byla zorganizovaná sbírka pro sociálně slabé rodiny, kdy
děti z přeloučských škol poskytly vánoční dárky dětem z těchto rodin.
OSPOD se podílí na zavádění Cochemské praxe v obvodu Okresního soudu
v Pardubicích, informuje veřejnost a předává zkušenosti s Cochemským modelem.
Pracovnice OSPOD spolupracují se státními, či nestátními subjekty, provádějí poradenství, pořádají přednášky, vyhledávají ohrožené děti a poskytují jim krizovou intervenci.
Mimo běžné agendy výkonu státní správy se oddělení dlouhodobě podílí v rámci prevence kriminality na projektu "Právo pro každý den". V roce 2019 proběhl další ročník stejnojmenné soutěže a nejúspěšnější soutěžící naše město reprezentovali
v krajském kole soutěže.

ODDĚLENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Oddělení pečovatelské služby v roce 2019 zajistilo službu 78 klientům. Služba byla
poskytována v Přelouči a v jejich místních částech, a občanům z 9 obcí na území ORP
Přelouč, se kterými je uzavřena Smlouva o spolupráci mezi obcemi ve formě poskytování pečovatelské služby. Služba byla poskytována převážně starším seniorům,
kteří jsou odkázáni na pomoc druhé osoby, ale i imobilním klientům nebo klientům
trpící stařeckou demencí.
V roce 2019 pečovatelská služba odpracovala 360 dní (2 476 hodin), včetně sobot,
nedělí a svátků. Služba byla zajištěna i ve večerních hodinách (250 dní). Celkem bylo
provedeno 22 579 úkonů.
Nebyla podána žádná stížnost a nebyl odmítnut žádný zájemce o službu. V roce 2019
nebyly řešeny žádné nouzové a havarijní situace. V roce 2019 celkem službu ukončilo 26 uživatelů. Z toho 5 uživatelů nastoupilo do pobytové služby, 13 uživatelů zemřelo, 5 uživatelů ukončilo na vlastní žádost a třem uživatelům byla služba ukončena
ze strany organizace. Pečovatelská služba v roce 2019 byla i nadále poskytována
dle individuálních potřeb klientů, tj. i v odpoledních a večerních hodinách.
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V roce 2019 se Pečovatelská služba Přelouč zapojila do projektu „Žít doma“, který je
spolufinancován Evropskou unií a je organizován Institutem sociální práce, z.s. Je
připraven systém sebehodnocení a následného projednání externími hodnotiteli. Výstupem tohoto procesu bude reflexe naší cesty a sestavení plánu k naplnění vize „Žít
doma“. Sebehodnocení nám poskytne možnost reflektovat současné nastavení naší
služby, vize a plány do budoucna a k identifikaci oblastí, na které bychom měli zaměřit pozornost v dalším období. Informace získané ze sebehodnocení dále využijeme
pro sestavení plánu rozvoje služby.
Pečovatelská služba poskytuje kromě základních úkonů i některé fakultativní služby,
a to dle požadavků a aktuálních potřeb klientů, nebo jsou předávány kontakty
na konkrétní poskytovatele. Klienti si můžou také zdarma zapůjčit kompenzační pomůcky. V rámci komplexního poskytování služby zaměstnanci pečovatelské služby
úzce spolupracují se zainteresovanými institucemi, jako je například sociální odbor
MěÚ Přelouč, obecní úřady v rámci ORP, úřad práce, zdravotnická zařízení, pobytové
služby, terénní služby, praktičtí a odborní lékaři a další. Stěžejní je ale spolupráce
s rodinou uživatele služby.
Pečovatelská služba Přelouč umožňuje realizaci stáže pro studenty a pracovníky
v sociálních službách.
Zaměstnanci pečovatelské služby průběžně zajišťují 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 ul.
Sluneční 1516 (20 bytů) a dům s byty zvláštního určení v ulici Sluneční 1414
(34 bytů).
V roce 2019 odbor sociální evidoval 58 žádostí o byt 1+1 event. 1+kk a 11 žádostí
o byt 2+1 event. 2+kk. V roce 2019 bylo přiděleno 5 bytů o velikosti 1+1 a 2 byty
o velikosti 2+1.
BEZBARIÉROVÉ BYTY

V roce 2019 nebyl přidělen bezbariérový byt.
KOMISE SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ

Komise sociálně zdravotní se v roce 2019 sešla celkem 7x. Na svých zasedáních členové komise řešili otázku přidělení bytů zvláštního určení a provedli s tím související
šetření v rodinách žadatelů o byt. Ve spolupráci s odborem správy majetku se členové komise vyjadřovali k přidělení obecních bytů, jednalo se převážně o žadatele,
se kterými současně pracuje i sociální pracovník na obci. Schvalovali přidělení nouzového signalizačního zařízení a vyjadřovali se k žádostem poskytovatelů sociálních
služeb o dotaci z rozpočtu města. Dále se zabývali bytovou situací v našem regionu
Z podnětu KSZ byly zřízeny dva byty určené k přechodnému bydlení na dobu maximálně 6 měsíců.

Blanka Konvalinová, DiS, vedoucí odboru
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ODBOR SPRÁVY MAJETKU

SPRÁVA MAJETKU A INVESTIČNÍ ČINNOST

AKCE REALIZOVANÉ V ROCE 2019
Místo

Název

Přelouč – ulice
B. Němcové

celková rekonstrukce komunikace, chodníků
a veřejného osvětlení včetně části Veverkovy ulice u Domu dětí a mládeže, čp. 752
přeložka kabelů společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
z důvodu jejich umístění po provedení rekonstrukčních pracích v komunikaci
rekonstrukce chodníku od čp. 238 po evangelický
kostel včetně veřejného osvětlení
projektová dokumentace pro stavební povolení
a provádění stavby na rekonstrukci chodníku
v části mezi ulicemi Pardubická a Žižkova
rekonstrukce chodníku v části mezi ulicemi
Pardubická a Žižkova, u parku U sokolovny
odkoupení rozvodů veřejného osvětlení, realizovaného soukromým subjektem v rámci výstavby
technické a dopravní infrastruktury pro rodinné
domy v dané lokalitě
doplnění a rozšíření stávajícího dětského hřiště

Přelouč – ulice Českobratrská
Přelouč – ulice Československé armády

Přelouč – ulice Divišova

Přelouč – ulice Flosova
Přelouč – ulice Hradecká
Přelouč – ulice Choceňská

Přelouč – ulice Jaselská

Přelouč – ulice Jižní

Částka
v tis. Kč
10 332

136

1 333
44

301
840

290

posouzení intenzity dopravy v centru města

34

repase kamenného obkladu městské kašny

45

výstavba komunikace k domu čp. 1811

819

projektová dokumentace pro stavební povolení
na stavební úpravy nebytových prostor v 1. n.p.
domu čp. 877
rozšíření stávajícího parkoviště a výstavba nového parkoviště a autobusových zastávek proti
hlavnímu vstupu do areálu společnosti KIEKERT
CS, s.r.o.
rekonstrukce parkoviště u areálu společnosti
BISS, s.r.o.
výstavba veřejného osvětlení v Jaselské ulici,
v části u bývalých kasáren a areálu společnosti
BISS, s.r.o.
projektová dokumentace pro stavební povolení
a provádění stavby na celkovou rekonstrukci komunikace, chodníků, parkovacích stání, části dešťové kanalizace a veřejného osvětlení v této ulici
zpevnění nosné konstrukce potrubí v kolektoru
pod železniční tratí
čištění a monitoring dešťové kanalizace

130

3. etapa regenerace sídliště U školy (rekonstrukce
chodníků, parkovacích stání, veřejného osvětlení,
úprava ploch pro sportovní vyžití, doplnění her-
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5 900

2 750
639

487

108
99
8 368

ních prvků a městského mobiliáře)
oplocení dětského hřiště u domu čp. 1365-1368
Přelouč – ulice K. Čapka

Přelouč – ulice K. H. Máchy
Přelouč – ulice Kladenská

Přelouč – Masarykovo
náměstí

projektová dokumentace pro stavební povolení
a provádění stavby na rekonstrukci chodníků
a veřejného osvětlení a pokládku chrániček metropolitní sítě města
projektová dokumentace pro územní rozhodnutí,
stavební
povolení
a
provádění
stavby
na rekonstrukci chodníků u domu čp. 1134
a veřejného osvětlení v přilehlé lokalitě bytových
domů
stavební úpravy budovy základní umělecké školy
čp. 325
projektová dokumentace pro stavební povolení
a provádění stavby na rekonstrukci chodníků
a zřízení přechodů pro chodce
výměna části vstupních bran a branek v oplocení
areálu mateřské školy čp. 1332
statické podepření základů a oprava podlahy
vstupní části druhého pavilonu mateřské školy čp.
1332
rekonstrukce části chodníků v areálu mateřské
školy čp. 1332
odstranění přestárlých dřevin a nová výsadba
stromů a keřů v areálu mateřské školy čp. 1332
projektová dokumentace pro územní rozhodnutí,
stavební povolení a provádění stavby na výstavbu
sportovního hřiště v areálu mateřské školy čp.
1332
projektová dokumentace pro stavební povolení
a provádění stavby na úpravu půdních prostor
budovy základní školy čp. 494 pro zřízení odborných učeben a tříd školní družiny
projektová dokumentace pro územní rozhodnutí,
stavební povolení a provádění stavby na venkovní
sportovní hřiště s běžeckým oválem u budovy
základní školy čp. 494
realizace statických úprav pro zabezpečení stability stropní konstrukce nad 2.n.p. v budově základní školy čp. 494
revitalizace zahrady u domu čp. 845 (výstavba
sportovního hřiště, instalace workoutové sestavy,
instalace herních prvků pro nejmenší děti, sadové
úpravy a výsadba nových stromů a keřů)
rekonstrukce střešní krytiny budovy čp. 25

56
377

79

276
177

140
325

740
211
48

388

378

575

749

367

výměna vstupních stěn z Masarykova náměstí
u budovy čp. 25 a čp. 26
odlehčení stropní konstrukce budovy čp. 26

138

stavba pergoly pro školní družinu v areálu
u budovy základní školy čp. 50
výměna střešní krytiny na budově základní školy
čp. 45
výměna oken v budově základní školy čp. 45

130
1 063

oprava krovu střechy na budově základní školy

186

22

80

4 575

čp. 45

Přelouč – náměstí 17.
listopadu
Přelouč – ulice Nerudova
Přelouč – ulice Obránců
míru
Přelouč – ulice Okružní
Přelouč – ulice Pardubická

Přelouč – ulice Pražská

Přelouč – ulice Prof.
Pleskota
Přelouč – ulice Přemyslova

Přelouč – ulice Račanská
Přelouč – ulice Smetanova

Přelouč – ulice Sportovní

projektová dokumentace pro stavební povolení
a provádění stavby na rekonstrukci stropu učebny
hudební výchovy v budově základní školy čp. 45
průzkumné práce a realizace statických úprav
pro zabezpečení stability stropní konstrukce nad
učebnou hudební výchovy v budově základní školy čp. 45
rekonstrukce
rozvodů
zdravotní
techniky
a sociálních zařízení pro ženy v budově Občanské
záložny čp. 44
projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby na výstavbu
chodníku a veřejného osvětlení u domu čp. 1235
výstavba zpevněné plochy ze zámkové dlažby
u budovy kuželny čp. 1610
projektová dokumentace pro stavební povolení
a provádění stavby na rekonstrukci budovy školní
jídelny čp. 1714
studie dostavby komunikace k napojení na ulici
Luční
výstavba parkovacích stání u domů čp. 1502
a čp. 1520
oprava střechy ambitů na katolické části místního
hřbitova včetně úhrady části potřebného materiálu
oprava pomníků pruských vojáků na městském
hřbitově
výroba a osazení nových vjezdových vrat
na městský hřbitov
oprava účelové komunikace na pozemku p.č.
1842/2 v k.ú. Přelouč (z točny u bývalé rozvodny
elektro k železniční trati)
rekonstrukce osvětlení přechodů pro chodce
u křižovatek s Havlíčkovou a Jiráskovou ulicí
studie výjezdu z parkoviště u domu čp. 1632

57

103

635

72

38
75

48
985
494

29
38
328

120
42

projektová dokumentace pro stavební povolení
a provádění stavby na celkovou rekonstrukci komunikace, chodníků a veřejného osvětlení
výstavbu parkovacích stání u domu čp. 381

125

přeložka kabelů společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
z důvodu jejich umístění po výstavbě nové komunikace pod jejím povrchem
rekonstrukci chodníku od čp. 186 po čp. 207

203

rekonstrukce sociálních zařízení v budově základní školy čp. 1509
projektová dokumentace pro stavební povolení
a realizaci stavby na rekonstrukci chodníku
a veřejného osvětlení
stanovení míry zatížitelnosti mostku přes vodoteč
Švarcavu u hokejbalového hřiště
zřízení
odběrného
místa
elektro
pro připravovanou
výstavbu
kluziště
u hokejbalového hřiště

23

220

1 667
1 963
68

71
125

Přelouč – ulice Sluneční

Přelouč – Sokolovské
náměstí
Přelouč – ulice Školní
Přelouč – ulice Tyršova

Přelouč – ulice Trutnovská
Přelouč – ulice Veverkova

Přelouč – ulice Za Fontánou

Přelouč – ulice Za tratí
Přelouč – ulice Zborovská

Přelouč – ulice Žižkova

projektová dokumentace pro provádění stavby
na rekonstrukci oplocení tenisových kurtů
projektová dokumentace pro územní rozhodnutí,
stavební povolení a provádění stavby na výstavbu
sektorů pro skok daleký a vrh koulí na sportovním
stadionu
oprava střechy domu čp. 1337 a 1338

102

rekonstrukce povrhu hokejbalového hřiště

654

rekonstrukce části oplocení u hokejbalového
a rugbyového hřiště
stavební úpravy v prostorách pečovatelské služby
v domě čp. 1516
repase elektroinstalace a opravy hydrauliky výtahu v domě čp. 1516
úprava středové části kruhové křižovatky
přístřešek u vstupu do budovy základní školy čp.
1510
celková rekonstrukci komunikace a chodníků
včetně veřejného osvětlení, rozšíření možnosti
parkování osobních automobilů
projektová dokumentace pro stavební povolení
na rekonstrukci komunikace
oprava přístupového schodiště k bytovým domům
v ulici Jana Dítěte
stavební úpravy budovy Domu dětí a mládeže čp.
752
projektová dokumentace pro stavební povolení
a realizaci stavby na rekonstrukci komunikace,
chodníků a veřejného osvětlení
výměna oken v domě sociálního bydlení čp. 433
rekonstrukce rozvaděčů elektro v domě sociálního
bydlení čp. 433
dodávka a montáž přístřešku na kola u domu sociálního bydlení čp. 433
opravy společných prostor v domě sociálního bydlení čp. 433
rekonstrukce osvětlení tělocvičny v budově sportovní haly čp. 1611
úprava sklápění košů pro basketbal v tělocvičně
budovy sportovní haly čp. 1611
rekonstrukce dřevěné mostovky lávky přes Labe
na Slavíkovy ostrovy
projektová dokumentace pro stavební povolení
a provádění stavby na výstavbu přístupové účelové komunikace k domu čp. 48 včetně rekonstrukce veřejného osvětlení
výstavba přístupové účelové komunikace k domu
čp. 48 včetně rekonstrukce veřejného osvětlení
nátěr střechy a povrchová úprava podlah
v garážích Hasičského domu čp. 54
projektové dokumentace pro společné řízení
k povolení stavby a na provádění stavby pro 1.
etapu regenerace sídliště U sokolovny

24

22
42

73
310
173
90
57
3 717

144
236
38
189

385
96
45
63
518
49
279
83

1 421
217
271

Přelouč

oprava komunikací

1 499

dopravní značení místních komunikací
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údržba dětských hřišť včetně místních částí, opravy a doplnění městského mobiliáře mimo jinde
uvedeného
údržba městských bytů

381

údržba a opravy obecního majetku včetně místních částí jinde neuvedeného
údržba veřejné zeleně
náklady související s městskými lesy
náhradní výsadba stromů
k odstranění
výkupy pozemků ostatní

Klenovka

za

stromy

593
1 122
123
58

určené

67
600

doplatek za rekonstrukci chodníku jakožto bezbariérové trasy mezi vlakovým a autobusovým nádražím (týká se též Nádražní ulice) včetně veřejného osvětlení, realizovaného v roce 2018
doplatek za zateplení budovy s pečovatelskou
službou čp. 1516, realizovaného v roce 2018
projektová dokumentace pro územní rozhodnutí
a stavební povolení na protipovodňová opatření
na potoku Švarcava
dílčí část studie výstavby bytových domů
a technické a dopravní infrastruktury Na Hodinářce
rekonstrukce části ovládacích rozvaděčů a nátěr
stožárů veřejného osvětlení
vypracování 1. části generelu splaškové kanalizace města
rozvody optických vláken v rámci metropolitní
sítě města (připojení kamerových bodů)
odchyt divokých holubů v centru města
(na budově ZŠ čp. 45 a budově městského úřadu)
splátka opatření, provedených na budovách města metodou EPC
zpracování posudku pro výměnu svítidel veřejného osvětlení v rámci programu MPO EFEKT 2020
údržba a opravy sportovního areálu pod parkem

2 508

vypracování biologického posudku pro projekt
revitalizace městského parku
výdaje související se žádostmi o dotace
a vyhodnocování dotací
zajištění vypracování dokumentu „Program rozvoje obce“ jakožto podmínky pro možnost získání
dotačních prostředků na rozvojové aktivity města
výstavba části splaškové kanalizace, dotčené realizací dopravní infrastruktury pro lokalitu „Třešňovka“
realizace 3. etapy výstavby veřejného osvětlení
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úhrada použití vyššího standardu svítidel veřejného osvětlení pro připravovanou lokalitu výstavby 33 rodinných domů
výstavba plochy pro míčové hry u tenisového

25

364
497

468

332
908
193
64

694
54
170

74
100

1 113

3 674
281

85

hřiště
Lhota a Škudly

Lohenice

Mělice

Štěpánov

Tupesy

doplatek za výstavbu cyklostezky včetně jejího
osvětlení mezi Přeloučí a Lhotou, realizované
v roce 2018
doplatek za výstavbu chodníků a veřejného
osvětlení, realizovaných ve Lhotě v roce 2018
výstavba kanalizačních přípojek pro jednotlivé
nemovitosti občanů
prodloužení stoky „L“ splaškové kanalizace
ve Lhotě
realizace 2. etapy rekonstrukce veřejného osvětlení ve Lhotě
realizace veřejného osvětlení u bytových domů
čp. 58 a čp. 59
projektová dokumentace pro stavební povolení
a realizaci stavby na rekonstrukci chodníku ve
Lhotě u silnice III/03323, v části u zástavby rodinnými domy
projektová
dokumentace
na
odbahnění
a rekonstrukci rybníka a výstavbu vzdouvacího
stupně na Brložském potoce ve Škudlech
zajištění vypracování oddělovacích geometrických
plánů pro majetkové vypořádání pozemků pod
novými chodníky ve Lhotě
dokončení výstavby multifunkčního sportovního
hřiště
rekonstrukce podlahy ve společenském sále domu
čp. 17
vybavení společenského sálu domu čp. 17 novým
nábytkem
vynětí pozemků v areálu Břízky z lesního fondu
projektová dokumentace na rekonstrukci části
veřejného osvětlení
projektová dokumentace pro provedení stavby
na výstavbu splaškové kanalizace s převedením
odpadních vod do Lohenic
projektová dokumentace na výstavbu kanalizačních přípojek pro jednotlivé nemovitosti občanů
projektová dokumentace pro provedení stavby
na výstavbu chodníků a rekonstrukci veřejného
osvětlení u silnice III/32220 směrem na Lohenice
projektová dokumentace pro územní souhlas
na výstavbu kanalizačních přípojek pro jednotlivé
nemovitosti občanů
projektová dokumentace na sadové úpravy

1 985

2 799
3 281
26
2 613
196
96

209

24

796
473
128
153
74
598

224
90

136

10

oprava podlahy v klubovně hasičů

109

projektová dokumentace na opravu požární nádrže
rekonstrukce sakrální stavby (křížku)

166

výšková úprava mříží uličních vpustí v silnici číslo
III/32211

80

26

15

Rok 2019 byl pro Odbor správy majetku značně náročný. Bylo to dáno nejen množstvím zajišťovaných či realizovaných akcí, ale i skutečnostmi, které se objevily
až v průběhu roku a ovlivnily jeho činnost. Výše vynaložených finančních prostředků
sice nedosáhla té úrovně jako v roce 2018, kdy se realizovala řada významných stavebních akcí za pomoci dotačních prostředků, které převýšily finanční prostředky investované v tomto roce městem, ale rozdíl mezi nimi nebyl tak propastný a zajistit
veškeré vytčené cíle v této finanční výši na akcích menšího rozsahu vyžadovalo
pro všechny pracovníky odboru velké úsilí.
Akcí s největším objemem vynaložených prostředků byla rekonstrukce ulice Boženy
Němcové. Ta byla zahájena již v závěru minulého roku a provázely ji problémy spojené s nekvalitní prací jednoho ze zhotovitelů rekonstrukcí inženýrských sítí, které pracím na vlastní rekonstrukci ulice předcházely. Nicméně se veškeré problémy
a nedostatky podařilo vyřešit a vzniklo kvalitní dílo, které zde bydlícím obyvatelům
veškeré předcházející útrapy spojené s dlouho probíhající stavební činností jistě vynahradilo. Nákladem 10,332 mil. Kč byly zrekonstruovány chodníky i vozovka, přibylo velké množství tolik potřebných parkovacích stání a v nočních hodinách ulici osvětluje nové moderní veřejné osvětlení se svítidly v LED provedení s dálkovým ovládáním jejich provozu.
Svou výší vynaložených finančních prostředků 8,368 mil. Kč rekonstrukci ulice
B. Němcové doháněla 3. etapa regenerace sídliště U školy. Tou byla završena řadu
let trvající postupná regenerace panelových sídlišť v Přelouči. Obyvatelé části Jižní
ulice se dočkali zrekonstruovaných chodníků, zrekonstruovaných a nových parkovacích stání, sportovních hřišť, nového mobiliáře, sadových úprav s výsadbou stromů
a rovněž též nového veřejného regulovatelného LED osvětlení.
Pokud budeme sestupovat po pomyslném žebříčku finanční výše realizovaných akcí,
tak bude následovat s 5,9 mil. Kč úprava stávajícího parkoviště, výstavba nového
parkoviště a autobusové zastávky v Jaselské ulici. S rozšiřující se výrobou ve společnosti KIEKERT CS, s.r.o., požadavky na parkování vozidel zaměstnanců strmě stoupají a město touto stavbou alespoň částečně přispívá k jejich zmírnění. Vlastní stavební práce předcházela řadu let trvající příprava s výkupy a dražbou potřebných
pozemků, s přeložkami elektrických kabelů vysokého napětí i drážních kabelů
a s demolicí stávajícího objektu. Svou roli zde sehrály i problémy s pořízením projektové dokumentace z důvodu špatné komunikace a přístupu ze strany projektanta
akce. Na tomto místě je vhodné uvést další stavební akci města spojenou s možností
parkování zaměstnanců společnosti KIEKERT CS, s.r.o., kdy rekonstrukcí parkoviště
u areálu společnosti BISS, s.r.o., vznikla nákladem 2,75 mil. Kč další parkovací místa.
Další finančně významnou akcí byla výměna oken v budově základní školy
na Masarykově náměstí čp. 45. Zde bylo vyslyšeno volání vedení školy po řešení stavu oken, která byla za hranicí své životnosti a rozhodně nepřispívala
k ekonomickému vytápění budovy školy. Nákladem 4,575 mil. Kč tak škola získala
nová okna a přiřadila se k jiným školním budovám ve městě, kde proběhla výměna
oken již dříve. U této školní budovy rovněž probíhala výměna střešní krytiny, jejíž
neustálé opravy přesáhly únosnou mez. Ta však nemohla být v celém rozsahu dokončena, neboť v průběhu prací byly zjištěny statické poruchy v jedné části budovy,
ovlivňující její dokončení. To bude úkol k vyřešení v roce 2020, po jehož splnění budou ukončeny i stavební práce na střeše školy. Průzkumné práce a statické zajištění
zjištěných poruch si vyžádaly náklad ve výši 103 tis. Kč. S rekonstrukcí střešní krytina byla spojena i oprava krovu střechy, která proběhla před pokládkou části střešní
krytiny a vyžádala si náklad ve výši 186 tis. Kč.
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Pokud jsme již v oblasti školních budov, zdržíme se zde krátce a uvedeme některé
stavební akce z této oblasti. Tou nejvýznamnější byla rekonstrukce sociálních zařízení v budově základní školy ve Smetanově ulici čp. 1509 s nákladem 1,963 mil. Kč,
která navázala na již dříve provedenou obdobnou rekonstrukci v budově školy
ve Školní ulici a na loňské snížení energetické náročnosti obou budov s výměnou otvorových výplní, zateplením obvodového pláště a se vzduchotechnickým větráním
učeben. Touto akcí byly rekonstrukční práce na budovách školy ukončeny. Netýká se
to však budovy školy v Kladenské ulici čp. 494, kde byly v rámci přípravy projektu
na využití půdních prostor zjištěny statické poruchy stropu nad 2. n.p., které budou
muset být řešeny v roce 2020. Realizace statických úprav pro dočasné zajištění stability stropní konstrukce si vyžádala náklad ve výši 575 tis. Kč.
Rovněž na předškolní a umělecké školství město nezapomíná. V mateřské škole
v Kladenské ulici byla provedena nákladem 740 tis. Kč rekonstrukce části areálových
chodníků, za 325 tis. Kč došlo ke statickému podepření základů a k rekonstrukci podlahy vstupní části 2. pavilonu, hodnotu 211 tis. Kč mělo odstranění přestárlých dřevin v areálu školy a nová výsadba stromů a keřů, za 140 tis. Kč byla vyměněna část
vstupních bran a branek do areálu školy. Na základě požadavku vedení mateřské
školy probíhaly i další práce drobnějšího charakteru. V základní umělecké škole
v ulici K. H. Máchy čp. 325 probíhaly stavební práce za účelem odstranění některých
nedostatků budovy a jejich hodnota dosáhla výše 276 tis. Kč.
Co se týká mimoškolních aktivit, zaměřilo se město na revitalizaci zahrady u domu
čp. 845 v Kladenské ulici. V něm sídlí skautská organizace, klub Sluníčko pro maminky s těmi nejmenšími dětmi a sportovní organizace se zaměřením na bojová umění.
Vzniklo na ní nové sportovní hřiště, byla zde instalována workoutová sestava, své
místo zde našlo i malé dětské hřiště a celý prostor i jeho okolí doplnila vhodná výsadba stromů a keřů. Investované finanční prostředky ve výši 749 tis. Kč ocení při
využívání zahrady nejen všechny zde sídlící organizace, ale i ostatní občané města.
Rovněž pro děti byla určena částka 290 tis. Kč na doplnění a rozšíření dětského hřiště ve Flosově ulici, dalších 381 tis. Kč bylo uhrazeno za údržbu a opravy stávajících
dětských hřišť a městského mobiliáře.
Již tradičně investuje město finanční prostředky do rekonstrukcí svých komunikací.
Těch byla celá řada, mimo již uvedených to byla rekonstrukce Tyršovy ulice
za 3,717 mil. Kč, rekonstrukce chodníku v Račanské ulici za 1,667 mil. Kč, výstavba
přístupové účelové komunikace k domu čp. 48 ve Zborovské ulici za 1,421 mil. Kč,
rekonstrukce chodníku v Českobratrské ulici za 1,333 mil. Kč, výstavba parkovacích
stání u domů čp. 1502 a čp. 1520 v Pardubické ulici za 985 tis. Kč, výstavba komunikace k domu čp. 1811 v Choceňské ulici za 819 tis. Kč, oprava účelové komunikace
na pozemku p.č. 1842/2 v Pražské ulici za 328 tis. Kč, rekonstrukce chodníku u parku v ulici Československé armády za 301 tis. Kč či výstavba parkovacích stání u domu čp. 381 v Přemyslově ulici za 220 tis. Kč. Ve Veverkově ulici bylo opraveno přístupové schodiště k domům v ulici Jana Dítěte za 236 tis. Kč. Do běžných oprav
ostatních komunikací a chodníků pak byla investována částka 1,499 mil. Kč.
Obnova a rekonstrukce veřejného osvětlení je jedním ze stěžejních úkolů v investiční
politice města. Ta je součástí veškerých rekonstrukcí městských komunikací, pokud
je s nimi spojeno veřejné osvětlení, a provázela tak řadu již zde uvedených rekonstrukcí komunikací. U samostatných staveb pouze veřejného osvětlení došlo v roce
2019 k realizaci 2. etapy rekonstrukce veřejného osvětlení ve Lhotě za 2,613 mil. Kč
a zde rovněž k výstavbě veřejného osvětlení u bytových domů čp. 58 a čp. 59
za 196 tis. Kč, k realizaci 3. etapy veřejného osvětlení v Klenovce za 1,674 mil. Kč,
k výstavbě veřejného osvětlení v Jaselské ulici u bývalých kasáren a areálu společ28

nosti BISS, s.r.o., za 639 tis. Kč a k rekonstrukci osvětlení přechodů pro chodce
v Pražské ulici za 120 tis. Kč. V Divišově ulici bylo odkoupeno od soukromého investora nově vystavěné veřejné osvětlení za 840 tis. Kč, v Klenovce pak bylo uhrazeno
soukromému investorovi výstavby technické infrastruktury pro lokalitu 34 rodinných
domů za instalaci svítidel dle koncepce veřejného osvětlení města 281 tis. Kč.
Na rekonstrukci ovládacích rozvaděčů a nátěr stožárů bylo Odborem správy majetku
vynaloženo 332 tis. Kč, další prostředky hradily ze svých fondů Technické služby
města Přelouče.
Péče o budovy města je běžnou součástí práce odboru, ať se jedná o běžnou údržbu
nebo práce investičního charakteru. Z těch významnějších je na místě uvést výměnu
střešní krytiny na budově čp. 25 na Masarykově náměstí za 367 tis. Kč a výměnu
vstupních stěn u této budovy a sousední budovy čp. 26 za 138 tis. Kč, rekonstrukce
rozvodů zdravotní techniky a sociálního zařízení pro ženy ve 2. n.p. budovy Občanské záložny za 635 tis. Kč, která posunula tento prostor do standardů 21. století,
rozpracovaná rekonstrukce krovu a střešní krytiny hřbitovních ambitů za 494 tis. Kč,
zpevnění nosné konstrukce potrubí v kolektoru pod železniční tratí v Jaselské ulici
za 108 tis. Kč, oprava střech domu čp. 1337 a čp. 1338 ve Sportovní ulici za 102 tis.
Kč, rekonstrukce povrchu hokejbalového hřiště za 654 tis. Kč, stavební úpravy v prostorách domu s pečovatelskou službou ve Sluneční ulici čp. 1516 za 310 tis. Kč,
ve kterém rovněž proběhla repase elektroinstalace a oprava hydrauliky výtahu
za 173 tis. Kč, v domě sociálního bydlení v ulici Za Fontánou čp. 433 se uskutečnily
práce v celkové výši 589 tis. Kč, které se týkaly výměny oken, rekonstrukce rozvaděčů elektroinstalace, oprav ve společných prostorách domu a zhotovení přístřešku
na kola k této budově, za částku 518 tis. Kč byla provedena rekonstrukce osvětlení
ve sportovní hale, kde bylo rovněž za 49 tis. Kč upraveno sklápění košů, za 279 tis.
Kč byla provedena rekonstrukce dřevěné mostovky lávky přes Labe na Slavíkovy
ostrovy, za 217 tis. Kč byl proveden nátěr střechy a podlah v garážích Hasičského
domu čp. 54 ve Zborovské ulici, za 130 tis. Kč byla postavena pergola pro školní
družinu u budovy základní školy na Masarykově náměstí čp.50 a za 193 tis. Kč byly
provedeny rozvody optických vláken v rámci výstavby metropolitní sítě města. Další
značné částky byly vynakládány do údržby dalších objektů, ať zde specifikovaných,
například do městských bytů (593 tis. Kč) nebo sportovního areálu pod parkem
(170 tis. Kč), nebo nespecifikovaných (1,122 mil. Kč).
V místních částech nebyly v roce 2019 vynaloženy finanční prostředky v takovém
objemu, jako tomu bylo v jiných letech. Z těch významnějších mimo již výše uvedené veřejné osvětlení se jedná o výstavbu části splaškové kanalizace v Klenovce
za 1,113 mil. Kč, související s developerským projektem v „Třešňovce“, a plochy
pro míčové hry za 85 tis. Kč, výstavbu kanalizačních přípojek ve Lhotě a Škudlech
pro jednotlivé nemovitosti občanů za 3,381 mil. Kč, dokončení výstavby multifunkčního sportovního hřiště v Lohenicích za 796 tis. Kč, kde rovněž proběhla rekonstrukce podlahy ve společenském sále domu čp. 17 za 473 tis. Kč a jeho vybavení novým
nábytkem za 128 tis. Kč a oprava podlahy v klubovně hasičů v Tupesech za 109 tis.
Kč, kde byly rovněž za částku 80 tis. Kč upraveny problematické mříže na uličních
vpustích u silnice III. třídy.
Pro přípravu oprav a investičních akcí v následujícím období byly vkládány značné
finanční prostředky do pořizování projektových dokumentací. K těm významnějším
patří mimo projekty pro již realizované akce projektová dokumentace na stavební
úpravy nebytových prostor 1. n.p. v budově čp. 877 v Choceňské ulici za 130 tis.
Kč, projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci Jaselské ulice včetně veřejného osvětlení a části stoky splaškové kanalizace za 487 tis. Kč, projektová dokumen-
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tace na rekonstrukci chodníků, veřejného osvětlení a výstavbu metropolitní sítě ulici
Karla Čapka za 347 tis. Kč, projektová dokumentace pro rekonstrukci chodníků
a výstavbu veřejného osvětlení u domu č.1134 v ulici Karla Čapka za 79 tis. Kč, projektová dokumentace na rekonstrukci chodníků a zřízení přechodů pro chodce
v Kladenské ulici za 177 tis. Kč, projektová dokumentace na úpravu půdních prostor
v budově základní školy v Kladenské ulici čp. 494 za 388 tis. Kč, projektová dokumentace sportovního hřiště s běžeckým oválem u sportovní haly v Žižkově ulici
za 378 tis. Kč, projektová dokumentace pro výstavbu chodníku a veřejného osvětlení
u domu čp. 1235 na náměstí 17. listopadu za 72 tis. Kč, první fáze projektové dokumentace na rekonstrukci školní jídelny v ulici Obránců míru čp. 1714 za 75 tis. Kč,
projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci komunikace a veřejného osvětlení
v Přemyslově ulici za 125 tis. Kč, projektová dokumentace na rekonstrukci chodníku
a veřejného osvětlení ve Smetanově ulici za 68 tis. Kč, projektová dokumentace
na rekonstrukci Trutnovské ulice za 144 tis. Kč, projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci Veverkovy ulice včetně veřejného osvětlení za 189 tis. Kč, projektová dokumentace na 1. etapu regenerace sídliště U sokolovny za 271 tis. Kč, projektová dokumentace na protipovodňová opatření na potoku Švarcava za 497 tis. Kč,
projektová dokumentace na sportovní stavby (sportovní hřiště v mateřské škole
v Kladenské ulici 1332, sektory pro skok daleký a vrh koulí a oplocení tenisových
kurtů na sportovním stadionu) za 112 tis. Kč, projektová dokumentace
na rekonstrukci chodníku ve Lhotě u silnice č. III/03323 za 96 tis. Kč, projektová
dokumentace na rekonstrukci rybníka a stavidla ve Škudlech za 209 tis. Kč, projektová dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení v Lohenicích za 74 tis. Kč,
projektová dokumentace na realizaci kanalizace v Mělicích s převedením odpadních
vod do Lohenic za 598 tis. Kč, projektová dokumentace na kanalizační přípojky
v Mělicích za 224 tis. Kč, projektová dokumentace na výstavbu chodníku v Mělicích
směrem na Lohenice za 90 tis. Kč, projektová dokumentace na kanalizační přípojky
ve Štěpánově za 136 tis. Kč a projektová dokumentace na opravu požární nádrže
v Tupesech za 166 tis. Kč.
V rámci pozemkové agendy byly provedeny výkupy pozemků za 600 tis. Kč.
Za částku 153 tis. Kč byly vyjmuty pozemky z lesního fondu v areálu „Břízky“
v Lohenicích. Náklady vynaložené v souvislosti s městskými lesy činily 58 tis. Kč, ty
spojené s údržbou veřejné zeleně a náhradní výsadbou stromů byly ve výši 190 tis.
Kč. Na dopravní značení místních komunikací bylo vynaloženo 216 tis. Kč. Za dílčí
část studie výstavby bytových domů a technické infrastruktury „Na Hodinářce“ bylo
uhrazeno 468 tis. Kč, za vypracování 1. části generelu splaškové kanalizace města
pak 908 tis. Kč. Dokument „Program rozvoje obce“, nutný pro získání dotačních prostředků z fondů EÚ prostřednictvím MAS Železnohorský region, byl pořízen
za 100 tis. Kč. Za nutné přeložky kabelů rozvodné sítě, které kolidují se staveními
záměry města, byla společnosti ČEZ Distribuce, a.s., uhrazena částka 339 tis. Kč.
Za odchyt divokých holubů ve městě bylo zaplaceno 64 tis. Kč.
V oblasti dotací byla práce odboru zaměřena na vyřizování administrativy spojené
s již realizovanými dotačními akcemi v minulém období a na přípravu podkladů
pro využití nových dotačních možností. Výdaje vztahující se k dotacím města činily
částku 74 tis. Kč. Se žádostí do programu na rekonstrukci svítidel veřejného osvětlení EFEKT 2020 pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu nebylo město úspěšné,
jiné žádosti o investiční dotace nebyly ze strany města pro rok 2019 připravovány.
Z hlediska veřejných zakázek byly provedeny v roce 2019 dle zákona o zadávání veřejných zakázek dvě zadávací podlimitní řízení, dle vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu bylo provedeno patnáct zadávacích řízení.
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Celková prostavěnost na investičních akcích a údržbě majetku města za rok 2019
činila částku 88,35 mil. Kč a byla o cca 15 mil. Kč nižší než v roce 2018. Oproti počtu
99 položek, vykazovaných v jejich přehledu v roce 2018, je v přehledu roku 2019
vykazováno 135 položek, což je nárůst cca 36 %.
BYTOVÁ AGENDA

Ke
27
23
10
60

dni 31.
žádostí
žádostí
žádosti
žádostí

12. 2019 bylo u městského úřadu zaevidováno:
na velikost bytu 1 + 1,
na velikost bytu 2 + 1,
na velikost bytu 3 + 1,
celkem.

Během roku 2019 byl uspokojen jeden žadatel. Dva žadatelé byli vyřazeni z evidence
vzhledem k neuhrazeným pohledávkám města. Tři žádosti byly řešeny krizovým bydlením. Oproti roku 2018 došlo k celkovému zvýšení evidovaných žádostí o přidělení
bytu o patnáct žádostí.

Miroslav Manžel, vedoucí odboru

ODBOR STAVEBNÍ
ČINNOST ODBORU
Odbor stavební vykonává státní správu v přenesené působnosti na úseku územního
plánování a stavebního řádu (podle stavebního zákona), ochrany a nakládání s vodami (zákon o vodách), silničního hospodářství a provozu na pozemních komunikacích (zákon o pozemních komunikacích a zákon o provozu na pozemních komunikacích) a ochranu památkové péče (podle zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění).
Personální obsazení odboru je stanoveno organizačním řádem Městského úřadu Přelouč, dle platného znění je stanoven na 12 pracovníků.
Současné obsazení – vedoucí odboru, obecný stavební úřad tři pracovníci, silniční
hospodářství tři pracovníci, vodní hospodářství dva pracovníci, z nichž jeden současně vykonává činnost státní památkové péče.
Úsek územního plánování se po celý rok 2019 potýkal s nedostatečným personálním
obsazením – z tří plánovaných pracovníků vykonávali činnost půl roku dva pracovníci, zbytek pouze jeden. Po celý rok bylo vypisované výběrové řízení, na základě kterého se přihlásil pouze jeden pracovník.
Všichni pracovníci provádějící výkon státní správy mají odpovídající vzdělání a podle
požadavků i vykonali zkoušku odborné způsobilosti.
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SPRÁVNÍ ÚZEMÍ
Státní správu vykonával odbor na území obce s rozšířenou působností (ORP). Území
zahrnuje 42 obcí (67 katastrálních území). Rozloha správního území je 257,26 km2
a dle údajů ministerstva vnitra bylo v území přihlášeno 24 319 obyvatel (stav
k 31. 12. 2019).
Vymezení správního území je shodné s předchozími roky.
Základní činnost obecného stavebního úřadu – pro projednávání umístění a povolení
staveb – vykonává činnost na území 17 obcí (30 katastrálních území). Stavební zákon novelou účinnou od 1. 1. 2018 rozšířil pro vyjmenované činnosti působnost
obecného stavebního úřadu na celé území ORP.
Za rok 2019 odbor přijal cca 1700 žádostí a dalších podání, z kterých vyplývá výkon
správní činnosti. Tento počet opět převýšil počet podání proti předchozím rokům.
V roce 2019 byly provedeny kontroly krajským úřadem na úseku silničního hospodářství a obecného stavebního úřadu – obě s výsledky bez zásadních chyb
a nedostatků.

ČINNOST PODLE JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ V ROCE 2019
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. Významnou stavbou bylo zahájení nového mostu mezi obcemi Valy a Mělice.
Vykonával agendu orgánu státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích (stanovení místní a přechodné úpravy) ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Přelouč.
Z hlediska speciálního stavebního úřadu jsou povolovány menší stavby dopravního
charakteru v Přelouči a místně příslušných obcích.

DOPRAVNÍ ÚŘAD
Vede agendu provozovatelů a řidičů taxislužby (vydává oprávnění řidičů TAXI, zapisuje vozidla do evidence vozidel TAXI, vydává průkazy řidičů taxislužby, zapisuje
údaje do registru dopravců).
K 31. 12. 2019 je v správním území (převážně ale v Přelouči) evidováno 14 dopravců
taxislužby s celkem 28 vozidly (vydáno 7 nových registrací). Ve správním území je
celkem 94 řidičů držitelem průkazu řidiče vozidel TAXI. V roce 2019 bylo zaevidováno 30 nových řidičů. Dvěma řidičům byl z moci úřední průkaz odebrán.
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Úsek silničního hospodářství administruje městskou autobusovou dopravu. Ta je provozována prostřednictvím dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. na základě nové
smlouvy uzavřené na konci roku 2017 – na desetileté období.
Řeší agendu spojenou s provozem městské autobusové dopravy – schvalování jízdních řádů, rozhodování o změnách licence na provozování městské autobusové dopravy, evidování připomínek ke změnám městské autobusové dopravy. Eviduje
a vyřizuje stížností 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
a bezpečnostní komise.

plánům,

stavbám,

vedení

agendy

dopravní

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

174

Uzavírky

34

Připojení komunikací a sousedních nemovitostí

18

Stavební povolení

21

Ohlášení stavby

1

Existence pozemní komunikace

1

Místní a přechodná úprava provozu na PK

155

Přestupky–nízko rychlostní vážení vozidel (za období listopad, prosinec)

10

Byť je výčet úkonů srovnatelný s předchozími roky, je vyřizování žádostí časově náročnější, přibývá administrativních úkonů.
Nově přibylo projednávání přestupků u právnických osob za porušení zákona
o pozemních komunikacích zjištěných nízko rychlostním kontrolním vážením.
Za období dvou měsíců (listopad a prosinec) byly uloženy pokuty ve výši 74 tis. Kč.
Problematické je projednávání přestupků u zahraničních společností.

33

ÚSEK STAVEBNÍHO A ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (OBECNÝ STAVEBNÍ ÚŘAD)
Úsek územního a stavebního řízení vykonával v přenesené působnosti činnost obecného stavebního úřadu. Základním předpisem je stavební zákon, který s účinností
od 1. 1. 2018 prošel zásadní novelou. V zákonem stanovených případech rozšířil působnost našeho úřadu na celé území obce s rozšířenou působností.
Z hlediska činnosti převažují souhlasy pro obytné budovy (a stavby doplňující) fyzických osob – územní souhlasy a ohlášení staveb – novostaveb nebo stavební úpravy
stávajících budov. Správní řízení pro umístění a povolení staveb jsou méně častá.
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, výpisy z evidence katastrálních úřadů, bez snímků z pozemkových map.
Edituje (zadává) údaje do registru územní identifikace, adres a nemovitostí
RUIAN/ISUI pro nově dokončené budovy.
ZÁKLADNÍ VÝČET VYBRANÝCH ÚKONŮ ZA KALENDÁŘNÍ ROK:
Počet vydaných rozhodnutí o umístění stavby (ve správním řízení), územních
souhlasů a společných územních souhlasů s povolením ohlášené stavby
Samostatná stavební povolení (ve správním řízení) a vydání souhlasů
Společná povolení (ve správním řízení) pro samostatné stavby anebo soubor
staveb
Kolaudační souhlasy a užívání staveb, vč. povolení změn, zkušební provoz,
předčasné užívání staveb
Odstranění staveb, kontrolní prohlídky a řešení nepovolených staveb a jiné
úkony spojené s kontrolou staveb – např. pasporty apod.
Přestupky

186
33
23
142
58
10

Vyjádření, stanoviska, ověření dokumentace stavby a jiná opatření

165

Editace v evidenčním systému informačního systému územní identifikace –
registr územní identifikace, adres a nemovitostí – novostavby, kontrolní činnost a jiné úkony

276

Úsek obecného stavebního úřadu 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 2019 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. Proti předchozímu roku došlo k nárůstu podání a z nich vyplývající správní činnosti. Např. o 40 %
u stavebních povolení a ohlášení, o 70 % u různých vyjádření a sdělení. Zvýšil se
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počet činností - např. u technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly z 5 v roce
2018 na 63 v roce 2019.
Vodoprávní úřad vedl další úkony spočívající ve vydání opatření, vyjádření
a stanovisek ke stavbám, projednávání manipulačních a provozních řádů.
Pro město Přelouč a pro území obce s rozšířenou působností je pověřen činností
v oblasti ochrany před povodněmi. V roce 2019 žádná povodeň nevznikla.

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE:
Stavební povolení a ohlášení
(celkem):

108
Stavby vodovodů

2

Stavby kanalizací

3

Stavby ČOV, kanalizace,
domovní ČOV

36

Studny – vč. nakládání s vodami

65

Malé vodní nádrže

1

Stavby ostatních vodních děl

1

Kolaudace a souhlasy s užíváním

40

Vyjádření a sdělení

221

Nakládání s vodami

109

Další rozhodnutí vodoprávního úřadu:
(MŘ, KŘ, HP, kategorie TBD, platnost
SP, atd.)
Zastavení, postoupení a odložení podání
Přestupky a správní delikty (pokuty)

63
7
(Uložená pokuta byla ve výši
100 tis. Kč)

Ověřené pasporty

1
5

ÚSEK ÚZEMNÍHO PLÁNU (ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ)
V roce 2019 úsek územního plánování vykonával 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 2019 byl ukončen proces projednávání u těchto územních plánů:
•
•

Územní plán Zdechovice
Územní plán Vyšehněvice, Změna č.1
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V roce 2019 probíhalo projednávání rozpracovaných územních plánů, proces nebyl
ukončen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Územní
Územní
Územní
Územní
Územní
Územní
Územní
Územní
Územní
Územní

plán
plán
plán
plán
plán
plán
plán
plán
plán
plán

Břehy, změna č.2
Jankovice
Jedousov
Kladruby nad Labem
Přelouč, změna č.2 a 3
Semín, změna č.1
Strašov, změna č.1
Trnávka
Újezd u Přelouče
Choltice, změna č.1

V průběhu roku 2019 nebyla sepsána zpráva o uplatňování územních plánů
(u žádného nebyla dosažena lhůta násobku 4 let od vydání).
Úřad průběžně vydával vyjádření k územnímu plánu a nově závazná stanoviska
ke stavbám ve svém správním území – tato povinnost vyplynula z novely stavebního
zákona, platné od 1. 1. 2018. Za uvedený rok bylo vydáno 298 vyjádření a stanovisek.
V roce 2019 nebyly aktualizovány územně analytické podklady z personálních důvodů. Obsazení umožňovalo plnit pouze nejnutnější činnosti. Byla vypsána výběrová
řízení, městský úřad oslovil vysoké školy příslušného směru, nabízel volná místa
na odborných serverech. Tímto způsobem se podařilo zajistit jednoho pracovníka
s odpovídající kvalifikací a v závěru roku novou kolegyni, která nastoupila na poloviční úvazek a dokončuje dále vysokou školu.

ÚSEK STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE
Správní orgán vykonává činnost ochrany kulturních památek ve svém správním
území celé obce s rozšířenou působností.
Krajinná památková zóna Kladrubské Polabí – veškerá stavební činnost a úprava
dřevin v území krajinné památkové zóny podléhá projednání a vydání závazných
stanovisek orgánem památkové péče. Správní orgán vydává závazná stanoviska
ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Pardubicích. To bylo hlavní činností i v roce 2019.
Krajinná památková zóna byla vyhlášena opatřením obecné povahy č. 1/2015 Ministerstva kultury ČR na konci roku 2015. Památková zóna zasahuje na území několika
obcí okolo Kladrub nad Labem.
Další činností byla ochrana movitých a nemovitých kulturních památek zapsaných
v ústředním seznamu. Po projednání s NPÚ vydává k záměrům závazná stanoviska,
kterými stanoví podmínky pro jejich obnovu.
Úsek památkové péče dohlížel v roce 2019 na několik obnov významných kulturních
památek, hlavní byly stavební úpravy domů č.p. 3 a 20 v Kladrubech nad Labem,
které bezprostředně sousedí s areálem národního hřebčínu. Dalšími stavbami byly
obnova nemovité kulturní památky ve Chvaleticích č.p. 124 – stará škola autora ar36

chitekta Karla Řepy, fara ve Svinčanech, zámek v Cholticích. Novými stavbami,
u kterých správní orgán dohlížel, jsou pivovar (rodný dům arch. Josefa Gočára)
a kostel sv. Jana Křtitele v Semíně.
ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE:
Závazná stanoviska vydaná k záměrům v krajinné památkové zóně

36

Závazná stanoviska k obnově nemovité kulturní památky

16

Závazná stanoviska vydaná k obnově movité kulturní památky – jednalo
se o restaurování kočárů ze sbírky národního hřebčínu

0

Úsek památkové péče (spolu s úsekem územního plánu), se shodně jako
v předchozím roce, účastnil jednání v souvislosti s projednáváním nominace Krajiny
pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem pro zápis
do seznamu světového dědictví, následně při přípravě dalších strategií rozvoje území, rozvoje cestovního ruchu apod.

Lubomír Novotný, vedoucí odboru

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

MATRIKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

uzavřeny 34 sňatky
vystaveno 57 úmrtních listů
vystaveny 22 druhopisy matričních dokladů
sepsáno 7 podkladů pro vydání matričních dokladů Zvláštní matrikou Brno
vydána 2 vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
sepsány 4 podklady pro osvědčení o státním občanství ČR
vydáno 78 potvrzení o změně údajů zapisovaných do OP
zapsáno 36 rozvodů do matričních knih
založeno 46 záznamů o rozvodech a jiných matričních změnách do sbírek listin
vedeno 12 správních řízení
sepsáno 69 určení otcovství
vydáno 5 veřejných listin o identifikaci fyzické a právnické osoby
provedeny 3 kontroly na matričních úřadech
provedeno 1397 vidimací a legalizací
organizováno 13 vítání s novými občánky města
nahlížení do matrik 15 x
vybráno 66 460 Kč na správních poplatcích

37

EVIDENCE OBYVATEL
Počet obyvatel města k 31. 12. 2019
(st. příslušnost ČR)

8 726

přistěhováno

248

přestěhováno

179

odstěhováno

214

úmrtí

90

narozeno

96

zpracováno čísel jednacích

104

vyhotoveno sestav změn

83

oznámení vlastníkům nemovitostí

73

správní řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

21

vybráno na správních poplatcích

18 450
OBČANSKÉ PRŮKAZY

počet podaných žádostí o OP

2 624

vyřízeno odcizení

34

vyřízeno ztrát

211

skartováno OP

2 086

vydáno potvrzení o OP

525

vyřízeno poškození nebo zničení OP

10

uděleno pokut v Kč celkem

10 400
CESTOVNÍ DOKLADY

počet vyřízených žádostí o CP celkem

1 426

vyřízeno odcizení a ztrát CP

70

vybráno na blokových pokutách

300

Vybráno na správních poplatcích za OP a CP

731 000

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
PLNĚNÍ ÚKOLŮ HOPKS (HOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ PRO KRIZOVÉ STAVY)

V souladu s ustanovením § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 241/2000 Sb.,
o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o HOPKS“), a na základě poznatků získaných při kontrolní činnosti v roce
2018, vydával krajský úřad k naplnění ustanovení zákona o HOPKS několik úkolů.
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Krajský úřad uložil úřadům obcí s rozšířenou působností (dále jen „ORP“), aby se
ve své činnosti zaměřily zejména na aktualizaci plánu nezbytných dodávek (dále jen
„PDN ORP“), spolupráci s příslušným územním odborem HZS Pardubického kraje při
výběru a aktualizaci údajů o dodavatelích nezbytných dodávek (dále jen „ND“),
zejména při odstranění neplatných položek a dodavatelů, kteří jsou nevýznamní jako
dodavatelé ND, průběžné provádění aktualizace dokumentace o HOPKS a způsobu
plnění regulačních opatření v podmínkách ORP podle § 21 zákona o HOPKS s využitím „Metodického pokynu pro přípravu a realizaci regulačních opatření v systému
HOPKS“, prohloubení znalosti Metodiky pro vyžadování věcných zdrojů za krizové
situace (dále jen „Metodika“) a získání praktických návyků využívání informačního
systému pro koordinaci a podporu procesů při řešení požadavků na věcné zdroje
za krizových situací (dále jen „IS KRIZKOM“), profesní vzdělávání pracovníků úřadů
ORP, kteří mají problematiku hospodářských opaření pro krizové stavy ve své pracovní náplni.
ÚKOLY PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY STÁTU

V souladu s Plánem činnosti Krajského vojenského velitelství Pardubice na rok 2019,
se uskutečnilo v únoru pracovní jednání ředitele Krajského vojenského velitelství
se starostkou obce Přelouč.
Dne 23. 4. 2019 se uskutečnila pracovní porada pro tajemníky bezpečnostních rad
konaná Krajským úřadem Pardubického kraje. Cílem porady bylo doplnění informací
ke zpracování Dílčího plánu obrany obce s rozšířenou působností. V průběhu měsíce
května – července byl DPO zpracováván referentem krizového řízení. Dne
30. 7. 2019 byl vypracovaný DPO podepsán starostou ORP Přelouč a dne
11. 12. 2019 schválen bezpečnostní radou.
INSTRUKTÁŽNĚ METODICKÉ ZAMĚSTNÁNÍ KŘ

Ve dnech 14. – 15. 5. 2019 se pracovník krizového řízení zúčastnil dvoudenního odborného zaměření pořádaného Krajským úřadem Pardubického kraje na téma Mapová podpora krizového řízení u obcí s rozšířenou působností.
5. 6. 2019 se pracovník krizového řízení zúčastnil ukázky uložení pohotovostních zásob Správy státních hmotných rezerv a techniky Hasičského záchranného sboru, která se konala ve Zbirohu. Součástí byly odborné přednášky o technice a možnostech
využití a následně prohlídka celého areálu včetně vystavené speciálně dopravené
techniky z jednotlivých pracovišť HZS.
Ve dnech 12. – 13. 9. 2019 se uskutečnila na Fakultě logistiky a krizového řízení UTB
v Uherském Hradišti mezinárodní konference s názvem „Krizové řízení a řešení krizových situací“.
Dne 18. 12. 2019 se uskutečnila pracovní porada tajemníků BR Pardubického kraje,
kde byly vyhodnoceny úkoly roku 2019 a poskytnuty aktuální informace v oblasti
krizového řízení.
KONTROLA KRÚ A HZS PK

Dne 31. 5. 2019 proběhla kontrola výkonu přenesené působnosti Krajským úřadem
Pardubického kraje a HZS Pardubického kraje. Obsahem kontroly KÚ bylo plnění
úkolů stanovených zákony 241/2000 Sb. a 222/1999 Sb. Žádné závady nebyly zajiš-
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těny. Vzhledem k tomu, že ORP Přelouč za kontrolované období nenavrhla jediného
dodavatele nezbytné dodávky, bylo přislíbeno zjednat v této oblasti nápravu a neprodleně byla sjednána první ze dvou povinných ročních schůzí se zodpovědným pracovníkem HZS Pk. Obsahem kontroly HZS bylo plnění úkolů stanovených zákonem
č. 240/2000 Sb., kdy nebyly zjištěny žádné závady a některé údaje byly nově doplněny a upřesněny.
ZABEZPEČENÍ PROTIPOVODŇOVÉHO MATERIÁLU

V roce 2019 byl doplněn stav povodňového materiálu o 1000 ks dvoukomorových
pytlů. 80 ks pytlů JSDH napytlovala pro okamžité použití. Tyto naplněné pytle byly
zabaleny do fólie, pod kterou byl vložen kontakt na pracovníka krizového řízení.
V současnosti máme 6 900 ks pytlů.

CVIČENÍ ŠTÁB 2019

Ve dnech 22. – 24. 10. se v Pardubickém kraji uskutečnilo štábní cvičení orgánů krizového řízení obcí s rozšířenou působností Pardubického kraje pod názvem „ŠTÁB
2019“. Cvičení bylo nařízeno hejtmanem Pardubického kraje v souladu
s ustanovením § 14 odst. 1 a 2 a § 18 odst. 3 písm. C) zákona č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení. Cvičení ŠTÁB 2019 bylo již 3. cvičením s tímto námětem, avšak
v letošním roce zatím největší svým rozsahem. Tématem byla reakce na živelní pohromu – rozsáhlou povodeň, který svými dopady zasáhla území celého Pardubického
kraje a při níž bylo nezbytné požádat hejtmana o vyhlášení stavu nebezpečí a nařídit
vybraná krizová opatření. Dne 13. 11. se uskutečnilo vyhodnocení tohoto cvičení.
ORP Přelouč splnila veškeré požadavky plynoucí ze cvičení bez výhrad a v pořádku.

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 2019
Počet členů

15

Asistence při veřejných akcích
pálení čarodějnic, ohňostroj

2

Účast a dozor na preventivně výchovných akcích.
událostí celkem
požár
technický zásah
dopravní nehody
zálohy na stanici
plané poplachy

25
14
7
1
2
1

Luděk Novák, vedoucí odboru

40

ODBOR DOPRAVY

NA ÚSEKU REGISTRU ŘIDIČŮ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

v registru řidičů vedeno 20 612 evidenčních karet (spisů) řidičů a 872 neřidičů
přijato 2 026 žádostí o vydání řidičského průkazu České republiky
vydáno 2 108 řidičských průkazů České republiky a 119 náhradních potvrzení
vydáno 126 Mezinárodních řidičských průkazů
vydáno 0 náhradních potvrzení průkazu profesní způsobilosti řidiče
uznáno 131 nových profesních způsobilostí řidiče
vydáno 112 paměťových karet řidičů a 21 paměťových karet podniku
provedeno 336 výpisů z evidenčních karet řidičů a 47 výpisů z bodového
hodnocení
skartováno 1 728 veřejných listin a 158 spisů řidičů z důvodu úmrtí
zavedeno 270 nových evidenčních karet (spisů) řidičů
vydáno 440 rozhodnutí o udělení 1307 skupin řidičského oprávnění
přijato 293 a odesláno 125 evidenčních karet (spisů) řidičů
zavedeno 1191 rozhodnutí a 2 620 přestupků v silniční dopravě
odňato 135, vráceno 84 a pozastaveno 0 řidičské oprávnění
vedeno 173 správních řízení ve věci podmínění, zrušení podmínění a omezení
řidičského oprávnění
uděleno 2 933 bodů za dopravní přestupky vydáno 9 oznámení o dosažení 12
bodů
provedeno 7 odpočtů 3 bodů na základě potvrzení o ukončení školení bezpečné jízdy
zapsáno 117 dopravně psychologických vyšetření
vyřízeno 3 535 dokumentů ve spisovém uzlu „Ginis“
provedeno 31299 transakcí v programu registru řidičů „Eliška“
vybráno na poplatcích 357 290 Kč

NA ÚSEKU ZKUŠEBNÍCH KOMISAŘŮ BYLO ZA ROK 2019 PROVEDENO:
•
•
•
•
•

1 740 zkoušek z odborné způsobilosti pro získání ŘO
40 zkoušek profesní způsobilosti řidiče
53 přezkoušeni z odborné způsobilosti
544 400 Kč vybráno na správních poplatcích za vykonání závěrečných zkoušek
k 31. 12. 2019 bylo u Městského úřadu v Přelouči registrováno 8 autoškol.

606 žadatelů vykonalo závěrečnou zkoušku
Celkem bylo provedeno:
• 752 zkoušek testem
• 988 zkoušek u OÚV a praktické jízdy
53 žadatelů vykonalo přezkoušení
Celkem bylo provedeno:
• 61 zkoušek testem
• 98 zkoušek u OÚV a praktické jízdy
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NA ÚSEKU REGISTRU VOZIDEL BYLY PROVEDENY V ROCE 2019 NÁSLEDUJÍCÍ ÚKONY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24 023 operací v centrálním registru vozidel
1 228 první registrace vozidel
2 964 změn vlastníka a provozovatele
650 vozidel trvale vyřazeno (zánik vozidla)
591 vozidel vyřazeno z provozu
278 ukončení vyřazení z provozu
15 registračních značek na přání
118 registračních značek na nosič
180 výměna registračních značek
79 vývoz do zahraničí
38 903 vozidel evidováno celkem v roce 2019 v centrálním registru za ORP
Přelouč
23 764 vozidel ve statutu provozované
13 293 vozidel ve statutu zániku
1095 vozidel ve statutu vyřazeno z provozu

Za rok 2019 bylo celkem vybráno na správních poplatcích 3 476 250 Kč.
Za poplatky na sběr a využití autovraků bylo vybráno celkem 562 000 Kč.
K 31. 12. 2019 byly evidovány u Městského úřadu v Přelouči 2 stanice měření emisí.

NA ÚSEKU DOPRAVNÍCH PŘESTUPKŮ A VEDENÍ SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍ PRO ROK 2019:
Za rok 2019 bylo na úseku dopravních přestupků zaevidováno celkem 255 oznámení.
Z roku 2018 přešlo k vyřízení 56 věcí.
V roce 2019 bylo vyřízeno 257 věcí (postoupeno, odloženo, zastaveno, příkazem na
místě, ukončeno v příkazním řízení, ukončeno rozhodnutím). Na rok 2020 přechází k
dořešení 54 věcí.
Bylo podáno 6 odvolání do rozhodnutí správního orgánu. Z tohoto počtu bylo odvolacím orgánem 1x rozhodnutí potvrzeno, 1x vráceno k novému projednání, 1x zastaveno, 3x doposud nerozhodnuto.
Za projednané přestupky bylo na pokutách vyměřeno 1 504 400 Kč a na nákladech
správního řízení 47 tis. Kč.
Celkem bylo ve správním řízení uloženo 60 osobám správní trest zákazu činnosti řízení motorových vozidel.
Za rok 2019 bylo ve správním řízení řešeno 82 oznámení:
• vyřízeno 35 žádostí o upuštění od zbytku správního trestu zákazu činnosti řízení motorových vozidel,
• u 41 osob bylo rozhodnuto o zadržení řidičského průkazu, 13x v souvislosti
s trestným činem, 28x s přestupkovým jednáním (zejména za řízení motorového vozidla po předchozím požití alkoholických nápojů a návykových látek),
• u 4 osob nebylo rozhodnuto o zadržení řidičského průkazu (řidičský průkaz
vrácen),
• 2 námitková řízení ve věci dosažení 12 bodů (2x podáno odvolání - 1x odvolání zamítnuto, 1x doposud nerozhodnuto).

JUDr. Miroslav Šimák, vedoucí odboru
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ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ

AGENDA ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKÁNÍ
V oblasti agendy živnostenského podnikání došlo od 1. 7. 2019 novelou č. 143/2019
Sb. ke změně nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností. Novela reaguje na změny živnostenského zákona, jiných právních předpisů a na požadavky
z praxe.
Další změnou ve vztahu k živnostenskému podnikání je změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky a některých zákonů, zákonem č. 176/2019 Sb., který
nabyl účinnosti dne 1. 8. 2019. Touto novelou dochází ke změně také živnostenského
zákona, kdy se pro účely tohoto zákona považuje za občana členského státu EU občan třetí země, který má na území České republiky nebo jiného státu EU povolen
pobyt za účelem vědeckého výzkumu, studia, stáže nebo dobrovolnické služby
v Evropské dobrovolné službě.
Odbor živnostenský ke dni 31. 12. 2019 evidoval 5 118 podnikatelů s platným živnostenským oprávněním, z toho 4 567 fyzických osob, 100 zahraničních fyzických
osob, 451 právnických osob a 8 248 živnostenských oprávnění, z toho 6 140 aktivních oprávnění. V roce 2019 ve správním obvodu odboru živnostenského bylo zapsáno 134 nových podnikatelů fyzických osob, z toho 6 fyzických osob zahraničních
a založeno 26 nových právnických osob. V systému rejstříku živnostenského podnikání bylo vydáno 3 254 dokumentů, z toho mimo jiné 433 výpisů z živnostenského
rejstříku jako průkaz živnostenského oprávnění, 24 výpisů a potvrzení ze živnostenského rejstříku na žádost, 315 vyrozumění o přerušení a o pokračování
v provozování živnosti a 345 vyrozumění o zápisu změn týkajících se provozoven
a ostatních změn, 160 rozhodnutí a 5 usnesení ve správním řízení. Na správních poplatcích bylo za 324 zpoplatněných úkonů zaplaceno 202 580 Kč.
Odbor živnostenský v tomto roce obdržel 13 trestních příkazů a rozsudků. Ve dvou
případech byla shledána souvislost spáchaného trestného činu s podnikáním
a pro ztrátu bezúhonnosti byla jednomu podnikateli živnostenská oprávnění zrušena
a jednomu podnikateli bylo pozastaveno provozování živnosti.
Celkem bylo v roce 2019 vedeno 159 správních řízení, z toho 51 řízení o udělení nebo změně koncese, 78 o zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele,
8 o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost, 17 o sankčním zrušení živnostenského oprávnění, 1 o pozastavení provozování živnosti a 4 řízení
o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo. V 15 případech byla uložena
účastníkům řízení povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou ve výši
1 tis. Kč, protože řízení bylo vyvoláno porušením právní povinnosti.
V rámci kontrolní činnosti bylo v roce 2019 provedeno celkem 61 úkonů předcházejících kontrole - místních zjištění v provozovně nebo sídle podnikatele a 102 kontrol
podnikatelské činnosti podle § 60a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kdy 29 kontrol bylo provedeno přímo v provozovně, ostatní na živnostenském úřadě. Kontroly byly provedeny
u 32 právnických osob, 88 fyzických osob, z toho bylo 8 zahraničních fyzických osob
a 1 nepodnikající fyzická osoba.
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Kontroly probíhaly na základě plánu kontrol a podaných podnětů a stížností
ke kontrole podnikatelské činnosti. Odbor živnostenský v roce 2019 obdržel celkem
8 podnětů včetně anonymních, od občanů a orgánů státní správy. Kontrolami byla
prošetřena důvodnost všech podaných podnětů, 1 podnět byl také postoupen KHS.
V návaznosti na plán kontrol bylo dále při 10 kontrolách v provozovně sledováno
při prodeji tabákových výrobků a alkoholických nápojů dodržování zákona č. 65/2017
Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v rozsahu oprávnění
daných zákonem. U 7 podnikatelů bylo ověřeno, že podnikatel zajistil výkon živností
pro masérské služby, kosmetické služby, pedikúru a manikúru, pouze fyzickými
osobami splňujícími odbornou způsobilost dle přílohy č. 5 k živnostenskému zákonu.
Kontrola zákona o ochraně spotřebitele se uskutečnila v provozovně u 5 subjektů.
Kontroly 3 subjektů se týkaly podnikání v oblasti vyhrazených technických zařízení.
V letních měsících odbor živnostenský svoji kontrolní činnost zaměřil na písníky Mělice, Lohenice. Na písnících bylo provedeno 8 místních zjištění a 7 kontrol, kdy bylo
sledováno plnění povinností stanovených živnostenským zákonem a zvláštními právními předpisy v oblasti poskytování ubytovacích služeb a občerstvení.
Kontrolami v roce 2019 bylo zjištěno 34 porušení povinností stanovených živnostenským zákonem, z toho neoznámení zahájení a ukončení provozování činnosti
v provozovně živnostenskému úřadu předem bylo zjištěno v 18 případech, neoznačení sídla podnikatele bylo zaznamenáno ve 14 případech a neoznačení provozovny
ve 2 případech. Zjištěná porušení živnostenského zákona byla řešena uložením pokuty příkazovým blokem na místě, pokud již nezanikla odpovědnost za přestupek. Bylo
uloženo 27 pokut příkazem na místě, celkem ve výši 6 100 Kč.
K ověření splnění povinnosti dané živnostenským zákonem bylo 9 zjištění postoupeno k případnému dalšímu řízení místně příslušnému živnostenskému úřadu podle
sídla kontrolované osoby.

AGENDA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKATELŮ
K 31. 12. 2019 bylo evidováno celkem
fyzických osob a 28 právnických osob.
za rok 2019 vybráno 5 015 Kč, a to
a za vydání výpisu z EZP. Dále byla v
zemědělských podnikatelů z evidence.

162 zemědělských podnikatelů: z toho 134
Na správních poplatcích bylo u této agendy
za zápis nových zemědělských podnikatelů
roce 2019 vystavena 4 usnesení o vyřazení

Odbor živnostenský je provozovatelem informačního systému evidence zemědělského podnikatele. Na žádost je možné vydat z evidence zemědělského podnikatele výpis nebo potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý
zápis není.
Na úseku agendy zemědělského podnikatele dle zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, byla v souvislosti s kontrolou podnikatele dle živnostenského zákona
provedena 1 kontrola.
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AGENDA HAZARDNÍCH HER
Dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, je na území města Přelouče povoleno umístění herního prostoru dvěma provozovatelům na 3 adresách, kde bylo
ke konci roku 2019 provozováno 82 koncových zařízení technické hry. Celkový počet
provozovaných zařízení během roku poklesl. Začátkem roku 2019 bylo provozováno
97 koncových zařízení.
V roce 2019 bylo vydáno 6 rozhodnutí o změně povolení k umístění herny. Za přijetí
žádosti o změnu povolení bylo na správních poplatcích zaplaceno 15 tis. Kč a příjem
města Přelouče za rok 2019 z daně z hazardních her činil 10 339 966,92 Kč.

KONTROLY NADŘÍZENÉHO ORGÁNU:
Na úseku agendy živnostenského podnikání, zemědělských podnikatelů a hazardních
her nebyla v roce 2019 na odboru živnostenském provedena žádná kontrola Krajským úřadem Pardubického kraje.

CZECH POINT
V roce 2019 bylo odborem živnostenským provedeno celkem 20 úkonů na žádost,
z nichž některé byly osvobozeny od správního poplatku. Za služby Czech POINT bylo
vybráno celkem 1 730 Kč.
Pro výkon státní správy bylo vyhotoveno 31 výpisů z rejstříku trestů a 2 konverze
dokumentu.

VIDIMACE A LEGALIZACE
K 31. 12. 2019 bylo provedeno celkem 16 ověření (vidimace a legalizace) dle zákona
č. 21/2006 Sb. Na správních poplatcích bylo vybráno celkem 570 Kč.

Jitka Lorencová, vedoucí odboru

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V roce 2019 nedošlo na odboru životního prostředí ke změně počtu pracovníků. Odbor pracuje ve složení: vedoucí odboru Mgr. Jan Feranec, zástupce vedoucího odboru
Ing. Helena Klápová, Jana Cepková, Bc. František Novotný a Zdeňka Šandová.
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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:
5 rozhodnutí
dělení lesních pozemků, kdy výměra dílu klesne pod 1 ha podle § 12 odst. 3
lesního zákona:
1rozhodnutí
odnětí a omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) podle § 13
odst. 1 a § 15 až 18 lesního zákona:
3 rozhodnutí o dočasném odnětí PUPFL
3 rozhodnutí o trvalém odnětí PUPFL
1 usnesení o postoupení žádosti o omezení PUPFL
závazná stanoviska k zásahu do PUPFL či 50m ochranného pásma lesa podle
§ 14 odst. 2 lesního zákona:
42 závazných stanovisek
stanovení způsobu a rozsahu zabezpečovacích opatření před škodami z PUPFL
podle § 22 odst. 1 lesního zákona:
1 rozhodnutí
náhrada nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřeviny podle § 24
odst. 2 lesního zákona:
2 podání požadavku na náhradu nákladů po provedení kontroly zalesnění MZD
lesní hospodářské plány a osnovy podle § 24 a 25 lesního zákona:
1 povolení změny LHO (navýšení závazného ustanovení těžby nahodilé)
výjimka ze stanovených lhůt k zalesnění holin a zajištění lesních porostů podle
§ 31 odst. 6 lesního zákona:
3 povolení výjimky
1 nepovolení výjimky
těžba převyšující 3m³ na ha a rok podle § 33 odst. 3 lesního zákona:
2 stanoviska
výjimka ze zákazu těžby mýtní úmyslné v porostech mladších 80 let podle
§ 33 odst. 4 lesního zákona:
1 rozhodnutí
změna odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 5 lesního zákona
2 sdělení
pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6
lesního zákona:
1 rozhodnutí
náhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6
až 8 lesního zákona:
4 podání požadavku na náhradu nákladů činnosti odborných lesních hospodářů
lesní hospodářská evidence podle § 40 lesního zákona:
3 sdělení (předání lesní hospodářské evidence příslušnému orgánu k dalšímu
zpracování)
kontrolní činnost podle § 51 lesního zákona (bez navazujících úkonů):
2 protokoly o kontrole
1 sdělení o povinnosti činit opatření k ochraně lesa
1 sdělení (podání podnětu)
rozhodnutí o opatření k odstranění zjištěných nedostatků podle § 51 lesního
zákona:
1 příkaz
přestupky podle § 54 a 55 lesního zákona:
4usnesení o odložení věci
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•

1 příkaz
2 usnesení o postoupení věci
ostatní činnost orgánu státní správy lesů:
4 sdělení (Zelená zpráva, výkaz o odnětí PUPFL, zalesňování, spolupráce se
správními orgány)

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
• vyjádření k lovu zvěře spárkaté podle § 36 odst. 5 zákona o myslivosti, která
nemá stanoveny minimální a normované stavy:
1 vyjádření
• myslivecká evidence podle § 38 zákona o myslivosti:
1 zpracování myslivecké statistiky za myslivecký rok 2018
• snížení stavů zvěře podle § 39 zákona o myslivosti:
8 rozhodnutí
• lovecké lístky podle § 47 zákona o myslivosti:
4 loveckých lístků pro české občany
4 lovecké lístky pro cizince
• výdej plomb a lístků o původu zvěře podle § 49 zákona o myslivosti:
17 předávacích protokolů
• kontrolní činnost podle § 61 zákona o myslivosti (bez navazujících úkonů):
1 protokol o kontrole
• přestupky podle § 63 a 64 zákona o myslivosti:
1 usnesení o předání věci orgánu činnému v trestním řízení
1 sdělení
• ostatní činnost orgánu státní správy myslivosti:
3 sdělení (sdělení Policii ČR o termínech konání společných lovů)
Ve vztahu k rozhodnutí vydanému podle ustanovení § 6 zákona o myslivosti byla
ve dnech od 10. 04. 2019 do 14. 04. 2019 ve spolupráci s Magistrátem města Pardubice, Městským úřadem Holice a Českomoravskou mysliveckou jednotou, z.s. okresním mysliveckým spolkem Pardubice uspořádána chovatelská přehlídka trofejí,
jež proběhla v budově „Radnice Sezemice“.

RYBÁŘSTVÍ
v souvislosti se zákonem č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva,
rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů
(zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno:
•

ustanovení rybářské stráže podle § 14 až 18 zákona o rybářství:
4 ustanovení rybářské stráže (nová rybářská stráž)
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•

1 ustanovení rybářské stráže (změna obvodu působnosti)
rybářské lístky:
164 rybářských lístků

V rámci vykázané činnosti za rok 2019 nejsou uváděny počty záznamů, protokolů
o kontrole s navazujícím správním řízením, dílčích procesních dokumentů,
tj. oznámení o zahájení řízení, protokolů, usnesení o lhůtách apod., tak jako běžná emailová sdělení. Vykázaná činnost je vázána k obsahu spisů a dokumentů uzavřených v roce 2019.

OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU (ZPF), STÁTNÍ SPRÁVA ZEMĚDĚLSTVÍ,
VETERINÁRNÍ PÉČE – JANA CEPKOVÁ
•

•

•

zákon na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb.:
řešeno 7 podnětů k projednání přestupků:
z toho bylo v příkazním řízení uloženo 6 pokut (celkem 40 tis.Kč)
vydáno 1 napomenutí
ochrana ZPF zákon č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
2 souhlasy ke změně kultury dle § 2 zákona
2 souhlasy k umístění sedimentů na ZPF dle § 3a odst. 1
132 souhlasy k odnětí půdy ze ZPF dle § 9 odst. 8
2 vyjádření k návrhu trasy vedení dle § 7 odst. 4
8 rozhodnutí v pochybnostech dle § 1 odst. 4
46 rozhodnutí o platbě odvodů dle § 11 odst. 2
provedeny 4 kontroly na zemědělských pozemcích.
vydána 1 pokuta ve výši 20 tis. Kč
1 věc předána na stavební odbor k řešení
dále byla vydána 1 výzva k posekání zapleveleného pozemku

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY – MGR. JAN FERANEC
•
•
•
•

zásah do významného krajinného prvku (§ 4 odst. 2 zák. č.114/1992 Sb.)
7 závazných stanovisek
pokuty (§ 88 a § 87 zák. č.114/1992 Sb.)
3 rozhodnutí
ochrana krajinného rázu (§ 12 odst. 2 zák. č.114/1992 Sb.)
2 závazná stanoviska
kácení zeleně rostoucí mimo les
Vydáno 27 rozhodnutí dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále zákon)
4 závazná stanoviska dle § 8 odst. 6 zákona
přijato 19 oznámení o kácení dle § 8 odst. 2 a 4 zákona.

V roce 2019 vydal odbor životního prostředí povolení ke kácení celkem 136 ks stromů a 2 321m2 ploch se souvislým porostem dřevin; 2 stromy a 90 m2 souvislého
porostu nepovolil; 4 řízení byla zastavena. Z celkového počtu bylo 95 stromů a převážná většina ploch zapojeného porostu dřevin povoleno pro město Přelouč,
a to převážně z důvodu připravovaných staveb (revitalizace parku a vodního toku
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Švarcava, výstavba školního hřiště a parkovišť), minimálně potom z důvodu špatného zdravotního stavu nebo nevhodného umístění. Za provedené kácení byla žadatelům uložena náhradní výsadba v počtu 205 ks stromů a 533 keřů.
Ve spolupráci s mateřskou školkou, knihovnou a odbornou firmou byly na Den Země
vysazeny 4 ks javoru červenolistého, a to v ulici Kladenské.
V roce 2019 byl vyhlášen Program doplnění dřevin městské zeleně. Cílem Programu
doplnění dřevin městské zeleně je zvýšení počtu dřevin a zlepšení jejich zdravotního
stavu ve městě Přelouči a blízkém okolí. Celkem v roce 2019 v Programu doplnění
dřevin městské zeleně bylo vysazeno 1 260 dřevin.
Byla realizována naučná stezka Přeloučské pamětní stromy. Naučnou stezku realizoval Odbor životního prostředí MÚ Přelouč a Kulturní a informační centrum města Přelouče v roce 2019.
Stávající síť budek byla v říjnu 2019 nově rozšířena na celkový počet 31 ks šesti typů
budek, instalována byla zároveň nová informační cedule o cílových druzích. Současně
byla provedena kontrola obsazenosti jednotlivých typů dříve instalovaných budek.
Výsledky této kontroly jsou obsahem zprávy, která je umístěna na webových stránkách města.

OCHRANA OVZDUŠÍ - MGR. JAN FERANEC

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

závazné stanovisko (§ 11 odst. 3 zák. č. 201/2012 Sb.
124 závazných stanovisek
pokuty podle § 23 odst. 1 písm. a) zák. č. 201/2012 Sb.
0 příkazy/rozhodnutí
upozornění s výzvou o regulaci tmavosti kouře a zápachu podle § 17 odst. 2
zák. č.201/2012 Sb.
1 upozornění

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – ING. HELENA KLÁPOVÁ
Dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, bylo:
•
•
•
•
•

•

vydáno 290 vyjádření v rámci společných vyjádření odboru
vydáno 10 závazných stanovisek v rámci závazných koordinovaných stanovisek
vydáno 333 závazných stanovisek – v souladu s novelou zákona
vydáno 24 sdělení o splnění podmínky závazných stanovisek
elektronicky zpracováno 269 ročních hlášení o produkci a nakládání s odpady
původců odpadů za rok 2018 a zasláno na MŽP a Krajský úřad Pardubického
kraje
provedeno 12 kontrolních akcí zaměřených na monitorování svozu tříděného
odpadu
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•

provedena 1 kontrola dle zákona č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád);
nebylo zjištěno porušení zákona.

V rámci samostatné působnosti byly odborem životního prostředí prostřednictvím
Přeloučského Roštu, internetových stránek města a prostřednictvím hlášení městským rozhlasem zveřejňovány informace a příspěvky k problematice odpadového
hospodářství; 2x ročně zajišťován mobilní svoz nebezpečného odpadu a místa zpětného odběru použitého elektrozařízení v místních částech a dále svoz větví. Celoročně město finančně zajišťuje provoz sběrného dvora spolu s místem zpětného odběru
použitého elektrozařízení v ulici Pardubické. V období od dubna do listopadu probíhal
svoz biologicky rozložitelného odpadu pomocí plastových nádob od rodinných domů;
bylo sebráno 710 t biologicky rozložitelného odpadu. V loňském roce v období mezi
14. a 47. týdnem probíhal svoz bioodpadu rostlinného původu za zahrádkářských
kolonií a chatové oblasti Březiňák. Sběr bioodpadu byl uskutečňován prostřednictvím
velkoobjemového kontejneru přistavovaného po týdnu na určená stanoviště. Do tohoto kontejneru zahrádkáři a chataři odevzdali 36 t bioodpadu. Pokračoval svoz plastu a nápojových kartonů od rodinných domů s frekvencí svozu 1 x za měsíc pomocí
žlutých popelnic; bylo občany odevzdáno 175 t plastu a 6,3 t kompozitních obalů.
Ve sběrném dvoře SOP a.s. v ulici Pardubické a mobilními svozy bylo občany města
odevzdáno 4,4 t nebezpečných odpadů, 395 t objemného odpadu, 26 t biologicky
rozložitelného odpadu, 0,05 t jedlého oleje a tuku, dále 101 t stavební suti. Probíhal
svoz použitého textilu prostřednictvím jedenácti bílých kontejnerů; sebráno
a k dalšímu využití tak bylo předáno 47,7 t použitého textilu. Rovněž probíhal svoz
drobného použitého elektrozařízení prostřednictvím červených stacionárních kontejnerů; byl zaveden svoz jedlého oleje a tuku prostřednictvím 10 ks černých popelnic;
celkem sebráno 1,5 t jedlého oleje a tuku. Dále byly doplněny nádoby na některých
stávajících stanovištích. V rámci tříděného sběru dalších využitelných složek komunálního odpadu bylo občany pomocí nádobového systému, prostřednictvím sběrných
surovin a žáky v základních školách sebráno 250 t papíru; 95,6 t skla; 175 t plastů;
6,3 t kompozitních obalů a 43 t železa.
Celkem bylo občany města vyprodukováno 3 395,6 t domovního odpadu, z toho
1 549,4 t využitelného. V přepočtu na 1 občana to představuje 166,6 kg využitelného odpadu. V rámci zpětného odběru bylo občany předáno 466 ks použitých velkých
elektrozařízení, 455 televizorů a monitorů, 55 mikrovlnných trub. Od kolektivních
systémů v rámci tříděného odpadu a zpětného odběru použitých elektrozařízení,
za sběr textilu a za prodej skla byla městu vyplacena odměna ve výši
1 502 550,50 Kč.

SPOLEČNÁ VYJÁDŘENÍ – ZDEŇKA ŠANDOVÁ
V roce 2019 odbor životního prostředí celkem vydal 290 společných vyjádření
k zamyšleným akcím, 10 koordinovaných stanovisek a 7 vyjádření k územním plánům.

Mgr. Jan Feranec, vedoucí odboru
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ODDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY
Oddělení hospodářské správy (dále jen OHS) zajištuje ve vybraných budovách
v majetku města drobnou údržbu a opravy movitého majetku. V budově městského
úřadu zabezpečuje vytápění a obsluhu technologických zařízení, úklidové služby, nákup hmotného majetku a náhradních dílů. Oddělení zajišťuje služby a provoz autoparku, opravy, nákup doplňků i školení řidičů pro zaměstnance úřadu. Zabezpečuje
správu městského rozhlasu. Pod OHS také spadá správa sportovní haly v areálu
ZŠ Smetanova.
Dále oddělení vede evidenci revizních zpráv, zajištuje prohlídky a platnosti revizí
elektrických, plynových a jiných zařízení, výtahů, komínů, topných zařízení apod.,
kterých je více jak 150 ročně. Následně provádí odstranění závad, které z kontrol
vyplývají.
Jednou z důležitých činností OHS je energetika a administrativní správa odběrných
míst města, nákup energií pro Město Přelouč a jeho příspěvkové organizace na komoditní burze. V roce 2019 jsme nakupovali plyn a elektřinu pro roky 2020 a 2021
na Českomoravské komoditní burze Kladno. Na konci roku 2019 OHS spravovalo
a evidovalo 54 odběrných míst elektřiny a 13 odběrných míst plynu přihlášených
na Město Přelouč.
Personální obsazení oddělení je v počtu devíti zaměstnanců (uklízečky, řidič – údržbář, referent, správce, vedoucí).
V roce 2019 byly v administrativní budově městského úřadu a sportovní hale instalovány do hlavního přívodu vody změkčovače za účelem upravení tvrdosti vody. Snížení obsahu vápníku ve vodě, má za přínos menší náklady na údržbu sanitární techniky.

Vladislav Kráčalík, vedoucí oddělení

ODDĚLENÍ INFORMATIKY
Hlavní činnost vyšla z ukončení podpory Microsoftu pro operační systémy Windows 7,
které u nás převládaly (90% všech PC). Následovalo sjednocení kancelářského softwaru na minimální verzi Office 2016 a zastaralé verze byly a jsou nahrazovány verzí
Office 365, které do budoucna skrývají potenciál v týmové práci.
Kamerový systém se rozrostl o nové body „Za záchrankou“, „U billiard clubu RIO“
v Hradecké ulici, na parkovišti u bývalého hotelu Fontána, kde docházelo
k hromadění odpadků u kontejnerů. S tímto rozvojem souvisí i rozvoj metropolitní
sítě, jelikož kamery (nemusí se jednat jen o kamery) připojené přes optickou síť mají
větší potenciál, než připojování vzduchem např. přes bezdrátová pojítka.

Bc. Jiří Malý, vedoucí oddělení
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ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ
PŘEHLED VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍCH MÍST V ROCE 2019
Odbor vnitřních věcí

2

Odbor stavební

10

Odbor dopravy

2

Odbor správy majetku

1

Oddělení školství

1

BEZPLATNÁ ODBORNÁ STUDIJNÍ PRAXE STUDENTŮ

V roce 2019 jsme umožnili vykonat studijní praxe na některých odborech úřadu celkem 14 studentům podobně jako v minulých letech, z toho:
•
•
•

12 studentům ze středních a vysokých škol, (v průměru 12ti 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 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. Příprava k ověření ZOZ a následná povinná zkouška probíhá v Institutu
pro veřejnou správu Praha, sídlo školicího střediska je v Benešově.

PŘEHLED O POČTU A DÉLCE VZDĚLÁVÁNÍ ZA ROK 2019

Počet absolvovaných kurzů

Oblast vzdělávání
Vstupní vzdělávání

2

Průběžné vzdělávání

365

Příprava a ověření zvláštní odborné
způsobilosti
Vzdělávání vedoucích úředníků

Průměrná délka
vzdělávací akce
ve dnech
5
1,1

4

13

12

1
Helena Vítková, vedoucí oddělení
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ODDĚLENÍ POHLEDÁVEK A PŘESTUPKŮ
OPP nadále zajišťuje komplexní právní agendu města.
Oddělením pohledávek a přestupků je i nadále zajišťována agenda přestupků, dále
vymáhání pohledávek a zajišťován výběr místního poplatku. Zároveň je i nadále zajišťována agenda spojená se zveřejňováním smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
(zákon o registru smluv), vyhotovování obecně závazných vyhlášek města a nařízení
města, agendu související se zákone č. 106/2000 Sb., o svobodném přístupu
k informacím; zastupování města v soudních či mimosoudních sporech.
V roce 2019 byla připravena ke schválení zastupitelstvem Obecně závazná vyhláška
č. 1/2019 o veřejném pořádku, která byla zrušena obecně závaznou vyhláškou
č. 6/2019, o veřejném pořádku. Dále byla vydána obecně závazná vyhláška
č. 2/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, OZV
č. 3/2019 o nočním klidu, č. 4/2019 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh
a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, vč. tanečních zábava a diskoték v rozsahu nezbytném pro zajištění veřejného pořádku, 7/2019 o místních poplatku ze psů a 8/2019 o místní poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nařízení města
č. 1/2019.
Obecně závaznou vyhláškou 8/2019 o místním poplatku za sběr komunálního odpadu
byl navýšen poplatek na částku 600,-Kč za poplatníka a rok.

VÝKON AGENDY PŘESTUPKŮ, VYŘIZOVÁNÍ DOŽÁDÁNÍ ORGÁNŮ ČINNÝCH V TRESTNÍM
ŘÍZENÍ
V ROCE 2019 BYLO:
•

294 oznámení o přestupku doručena k vyřízení

•

40 převedeno z roku 2018

Z toho:
•

2 postoupeno jinému správnímu orgánu

•

111 odloženo a 51 zastaveno

•

11 vydán příkaz na místě

•

61 vyřízeno v příkazním řízení

•

84 ukončeno ve správním řízení rozhodnutím

•

3 věci - rozhodnuto o uplatněné náhradě škody

•

115 převedeno do roku 2020

Propadnutí věci
Uložené pokuty:
Uložené náklady řízení:
Pořádková pokuta

1
239 900 Kč
49 000 Kč
0
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V rámci součinnosti bylo vyřízeno 364 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 orgány 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.

VYBÍRÁNÍ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A OBLAST VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK
V roce 2019 bylo na oddělení pohledávek a přestupků z ostatních odborů a oddělení
Městského úřadu Přelouč předáno k vymáhání celkem 451 pohledávek.

1) Oddělení pohledávek a přestupků činí veškeré úkony k vybrání a vymožení daňových nedoplatků dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, dle zákona č. 99/1963,
občanský soudní řád, dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
a soudní činnosti a souvisejících právnících předpisů.
V uvedeném období byly ze strany pracovnic Oddělení pohledávek a přestupků zaslány upomínky k dobrovolnému uhrazení dlužné částky, bylo dožádáno poskytnutí
součinnosti třetí strany (zejména finanční instituty na území české republiky, zdravotní pojišťovny, zaměstnavatelé a jiné subjekty), bylo vystaveno 303 exekučních
příkazů a následně zasláno plátcům a dlužníkům. Za rok 2019 bylo vyřízeno 10 žádostí o povolení splátek a na tyto žádosti vydáno rozhodnutí a splátkový kalendář,
podáno 7 přihlášek do dražebního jednání a 39 pohledávek přihlášeno do insolvenčního řízení.

2) Oddělení pohledávek a přestupků zajišťuje
za komunální odpad a místního poplatku ze psů.

vybírání

místního

poplatku

Oddělení pohledávek a přestupků zaevidovalo ke konci roku 2019 k poplatkové povinnosti dle obecně závazné vyhlášky celkem 663 nemovitostí.
V uvedeném období bylo dlužníkům odesláno:
•

672 platební výměry a 5 hromadných předpisných seznamů v oblasti místního
poplatku za komunálním odpad

•

38 platebních výměrů u místního poplatku ze psů.

V průběhu roku 2019 bylo vyřízeno 135 žádostí o sdělení přeplatku na místních poplatcích na základě podání notářů nebo na základě žádosti soudů. Dále bylo zaevidováno 128 žádostí o vrácení přeplatku a vydáno 128 rozhodnutí o vrácení přeplatku.
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TABULKA- STAV VYMÁHANÝCH POHLEDÁVEK K 31. 12. 2019
Zdroj: oddělení pohledávek a přestupků - zahrnuje pouze neodepsané pohledávky předané k vymáhání nejdéle do 31. 12. 2019

202

203
210
211

213

M. poplatky za
užívání veř. prostranství (OST)
M. poplatky
za užívání veř.
prostr. - reklama (
OST)
Pokuty - stavební
úřad (OST)
Pokuty dopravní
přestupky do r. 2012
(OD)
Pokuty dopravní
přestupky (OD)
Náklady oprávněného dle exek. řádu
(OPP)

počet

k 31.12.2019

Rozdíl v Kč

stav

stav

počet

201

Název

k 30.6.2019

počet

k 31.12.2018
DD
P

12/20
1812/20
19

STAV EVIDOVANÝCH POHLEDÁVEK PO SPLATNOSTI U VŠECH ODBORŮ A ODDĚLENÍ

2

7 390,00

1

250,00

0

0,00

-7 390,00

1

400,00

1

400,00

1

2 000,00

1 600,00

0

0,00

0

0,00

4

32 800,00

32 800,00

51

394 897,53

51

369 399,97

48

349433,66

-45 463,87

197

2 687 047,18

224

3 010 255,73

200

2237759,57

-449 287,61

40

4 840,00

40

4 840,00

42

5 261,00

421,00

stav

Pokuty – přestupková komise (OPP)

222

453 234,92

233

479 983,14

232

506 171,18

52 936,26

237

Exekuční náklady
(OPP)

428

205 006,68

477

229 866,10

422

210 184,33

5 177,65

262

Poplatky z prodlení městské byty (OPP)

9

198 214,00

9

198 214,00

8

183 768,00

-14 446,00

9

153 416,31

9

153 416,31

9

153 416,31

0,00

0

0,00

0

0,00

1

9 420,00

9 420,00

1

5 000,00

1

5 000,00

1

5 000,00

0,00

5

50 000,00

5

25 000,00

0

0,00

-50 000,00

264
722

Soukromoprávní
pohledávky,
náhrady škod (OPP)
krizový byt č. 3 nájemné
Spoluúčast kanalizační přípojky
(OSM)

902

Spoluúčast kanalizační přípojky
(OSM) Mělice
M. poplatky
za komunální odpad
(OPP)
M. poplatky za psy
(OPP)

931

Pokuty - živnostenský úřad (OŽÚ)

733
901

942
950

Pokuty OP, CD
(OVV)

prodej pozemků

ORG

zábor

232

263

Poznámky

873

2 032 681,40

49

138 610,00

196

308 015,90

1 138

300630
umístění reklamních ploch
na veřejných
komunikacích
úsek vodoprávní
a pozemní
komunikace

300631

471630
472930

pokuty dle z.
o silničním
provozu
náklady v případě
podání návrhu na
zahájení exekuce
(100Kč+DPH)

472930

721530
471730

stanoveny dle
daňového řádu při
vymáhání
uplatňováno
s dluhy na
nájemném
poškození věcí ve
vlastnictví města,
zažalované faktury

vybudování
kanalizačních
přípojek (LhotaŠkudly)

721530
626231

722030

2 323 989,54

838

1 859 114,49

-173 566,91

373730

59

169 830,00

36

125 957,00

-12 653,00

300430

200

310 571,68

193

303 451,39

-4 564,51

473430

1

500,00

1

500,00

1

500,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

952

Pronájem nebytových prostor (OSM)

1

1 353,00

1

3 000,00

3

17 078,00

15 725,00

953

Pronájem městských bytů (OPP)

5

80 686,00

8

38 979,00

-41 707,00

954

Pronájem pozemků
(OSM)

2

14 041,00

1

14 041,00

1

14 041,00

0,00

957

Věcná břemena
(OSM)

1

1 210,00

0

0,00

0

0,00

-1 210,00

960

Pokuty Městské
policie (MP)

640

602 961,00

645

632 781,73

617

634 401,31

31 440,31

970

Pokuty – životní
prostředí (OŽP)

13

31 645,00

14

59 000,00

13

57 000,00

25 355,00

55

porušení zákona
na úseku občanských průkazů,
pasů

442030

pronájem komerčních prostor města

6712xx
626230

pacht, pronájem
plochy pod stánky,
zahrádky, Mělice

6711xx
721530

blokové pokuty
vydané na místě

421030
423230

976
980

bezdůvodné
obohacení
předplatné Rošt

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

6 745 736,24

-625 413,68

2
746

7 371 149,92

3 110

7 990 339,20

2 678

Mgr. Zuzana Dvořáková, vedoucí oddělení

ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ
Oddělení školství vykonává hlavně státní správu v oblasti školství v obvodu rozšířené
působnosti města Přelouče pro 26 škol a školských zařízení.
POPIS STAVU ZAŘÍZENÍ CELKEM ZA SPRÁVNÍ OBVOD S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
Právní
subjekt

MŠ
(součást
ZŠ)
2

Celkem

Počet mateřských škol

13

Počet základních škol

10

x

10

Počet dětí v mateřských školách celkem

833

79

912

Počet žáků v základních školách celkem

1968

x

1968

5

x

5

79

x

79

1763

x

1763

5

x

5

13

x

13

Počet žáků v malotřídních školách

169

x

169

Počet žáků v základní umělecké škole

684

x

684

Počet členů zájmových útvarů v domě dětí
a mládeže
Počet žáků stravujících se ve - školní jídelně
a výdejně

667

x

667

x

1165

Počet úplných škol
Počet tříd v úplných školách
Počet žáků v úplných školách (I + II st.)
Počet malotřídních škol
Počet tříd v malotřídních školách

885+280

15

Ve výkonu státní správy se podílí na zpracování podkladů k návrhu rozpisu rozpočtu
a v rámci dohodovacího řízení ke stanovenému rozpočtu na kalendářní rok řeší konkrétní požadavky škol. Projednává s řediteli škol a školských zařízení v rámci dohodovacího řízení požadavky, které se týkají rozdělení rezervy. Podkladem k rozpočtu
jsou hlavně zahajovací výkazy, počty zaměstnanců k lednu 2018, mzdové čtvrtletní
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výkazy P1-04. 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. Shromažďuje podklady pro sumarizaci čtvrtletní účetní závěrky – kontrola
dotací. Dvakrát do roka provádí rozdělení rezervy prostředků na platy ze státního
rozpočtu školám a školským zařízením ve správním obvodu. Předává na Krajský úřad
OŠ Pardubického kraje změny výkonů ZŠ a MŠ k 15. 9., které jsou podkladem
k dofinancování roku. Krajskému úřadu OŠ Pardubického kraje předává roční finanční
vypořádání dotací škol a školských zařízení v obvodu jeho působnosti. Eviduje změny
v rejstříku škol a školských zařízeních.
ÚDAJE O FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ POSKYTNUTÝCH MŠMT V ROCE 2019
v Kč
Účelový
znak
a

Ukazatel

33 066

Soutěže

33 070

Podpora výuky plavání
v ZŠ
Rozvojový program
MŠ - překrývání přímé
pedagogické činnosti
Rozvojový program
na vyrovnání mezikraj.
rozdílů v odměňování
pedagogických pracovníků
Rozvojový program podpora financování
ZŠ
Přímé náklady na
vzdělávání celkem
Dotace celkem

33 074

33 076

33 077

33 353

b

Poskytnuto
k 31. 12. 2019
1

v Kč
Čerpáno
k 31. 12. 2019
2

v Kč
Vratka dotace
3=1-2

15 000,00

15 000,00

272 270,00

242 136,29

30 133,71

435 790,00

404 630,00

31 160,00

1 143 889,00

1 143 291,00

598,00

386 900,00

375 236,00

11 664,00

192 494 786,00

192 494 786,00

194 748 635,00

194 675 079,29

73 555,71

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

Alena Hanušová, vedoucí oddělení
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OSADNÍ VÝBOR KLENOVKA
Sedmičlenný osadní výbor po volbách uskutečněných v listopadu 2018
a po odstoupení dvou členů pracoval většinu roku v tomto složení: Libor Skala, Jiří
Pavlas, Lukáš Zeman, Pavel Bažant, Miroslav Šváb, Stanislav Tyler a Miloslav Bažant.
Osadní výbor městské části Klenovka se v roce 2019 sešel na pravidelném jednání
celkem devětkrát (25.1., 22.2., 29.3., 26.4., 30.5., 19.7., 13.9., 18.10., 29.11.).
Na svých jednáních projednával kromě vlastní činnosti také informace ze zasedání
zastupitelstva a rady města Přelouče. Po celý rok jsme se snažili, aby úkoly na nás
kladené od spoluobčanů nebo ze strany města byly splněny včas a v plném rozsahu.
Hlášení místního rozhlasu probíhala tak, aby byli občané včas a řádně informováni.
Místní nohejbalový klub „Klondajk Klenovka“ hrající 3. třídu okresní soutěže obsadil
v této soutěži 11. místo.
V ROCE 2019 OSADNÍ VÝBOR PŘIPRAVIL:

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

tradiční novoroční hokejbalové utkání 1. ledna 2019 s občerstvením účastníků
a přihlížejících fanoušků
dne 11. ledna již 15. ročník turnaje ve stolním tenisu v sále kulturního zařízení
rovněž s občerstvením a oceněním účastníků
dne 8. 3. besedu s odborníkem ke změnám předpisů v silniční dopravě, přítomno bylo 22 účastníků
dne 9. 3. setkání občanů městské části Klenovka v místním kulturním zařízení
s kulturním programem a s účastí 35 přítomných občanů Klenovky a jejich
přátel
dne 6. 4. brigádu na úklid a úpravu zeleně u dětského hřiště a dne 19. 4. další
brigádu na přípravu ohniště u tenisového hřiště,
30. 4. tradiční pálení čarodějnic s občerstvením,
uspořádání oblíbených rybářských závodů pro děti na rozloučení s prázdninami
31. 8. na místní požární nádrži se zajištěním diplomů, cen a malého občerstvení pro dětské účastníky,
v říjnu brigádu na úklid okolí kulturního zařízení a dětského hřiště,
autobusový zájezd na hrad a zámek Staré hrady 15. 6. 2019 proběhl úspěšně
a zúčastnilo se ho celkem 34 dětí a dospělých a zájezd byl účastníky kladně
hodnocen
dne 24. 10. 2019 se uskutečnila přednáška o ovocnářství s názvem „Naše
ovocná zahrádka“ s účastí 16 občanů
dne 7. 12. 2019 Mikulášská besídka pro děti s karnevalem v maskách
a s živou hudbou skupiny Adrenalin
dne 31. 12. 2019 se uskutečnilo setkání občanů s živou hudbou k tanci i poslechu na závěr roku
jako v roce předchozím i v roce 2019 se uskutečnily tři organizované cyklovýlety – v dubnu druhý ročník „Svatojiřské jízdy“, v červnu druhý ročník akce
„Hledáme naše kořeny a v září již třetí ročník „Svatováclavské jízdy“, pokaždé
se stoupajícím množstvím účastníků

V PRŮBĚHU ROKU 2019 BYLO NA POŽADAVEK OSADNÍHO VÝBORU PROVEDENO:

•
•
•
•

oprava střechy kulturního zařízení poškozené větrem,
oprava a zesílení konstrukce oplocení na západní straně tenisového hřiště
instalace nové informační tabule s turistickou mapou Klenovky a jejího okolí
vybudování betonové plochy pro tréninkové tenisové hřiště pro děti
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•
•
•
•

osazení okraje vozovky svodidlem v zatáčce komunikace III. třídy č. 32216
(vpravo ve směru jízdy do Veselí) u č.p. 1 v k.ú. Klenovka
doplnění tújí okolo tenisového hřiště z důvodu jejich odcizení
realizace poslední etapy veřejného osvětlení
sekání travnatých ploch 2x ročně

Věříme, že v blízké budoucnosti se najdou finanční prostředky s ohledem
na masovou výstavbu nových rodinných domů na vybudování kanalizace a chodníků
v naší místní části tak, jak se našly v jiných místních částech, aby i naše obec se stala důstojnou částí města Přelouče.

Ing. Libor Skala, předseda osadního výboru

OSADNÍ VÝBOR LOHENICE
Osadní výbor Lohenice se ke svým jednáním sešel celkem 8 x ve složení David Doležal, Miroslav Doležal, Marek Šmejda, Roman Salfický, Jaromír Dobruský, Martina
Adámková, Kateřina Cápayová.
AKCE ORGANIZOVANÉ OSADNÍM VÝBOREM:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jarní obecní brigáda
brigády v areálu v „Břízkách“ a na návsi
zhotovení nové výlepové plochy
úklid Lohenic a jeho okolí v akci „Ukliďme Česko, ukliďme Lohenice“
velikonoční turnaj ve stolním tenisu
dětský maškarní ples
pálení čarodějnic
memoriál Rosti Koubka
rybářské obecní závody
pohádková cesta
rozloučení s prázdninami
rozsvícení vánočního stromu
mikulášská nadílka
silvestrovský „srandamač“ v hokeji
hlášení místního rozhlasu
aktuální informace na úřední desce

AKCE PROVEDENÉ MĚÚ A TS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

výstavba volnočasového hřiště
výměna podlahy v obecním sále
svoz velkoobjemového, nebezpečného odpadu a větví
sečení travnatých ploch na veřejném prostranství
oprava veřejného osvětlení
zajištění a odvoz kontejnerů z obecních brigád
drobná oprava komunikace
úklid a odvoz odpadů od kontejnerů
inventura obecního majetku
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NEUSKUTEČNĚNÉ AKCE

•
•

vybavení volnočasového hřiště
výsadba stromů a zeleně u volnočasového hřiště

Na závěr bych zhodnotil spolupráci s MěÚ, TS a městskou policií jako kladnou
a věřím, že bude pokračovat v následujících letech minimálně na stejné úrovni jako
v roce 2019.

David Doležal, předseda osadního výboru

OSADNÍ VÝBOR MĚLICE
Osadní výbor Mělice v tomto volebním období pracuje se 7 členy:
Aleš Kouba, Jaroslav Kopecký, Jana Pejřilová, Stanislav Pejřil, Lubomír Vojtíšek, Miroslav Vokál, Radoslav Kovář. Osadní výbor se sešel 8x se 100% účastí.
AKCE ORGANIZOVANÉ OV:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jarní úklid, prořezávání náletového porostu na obecních pozemcích
ořezávání stromů v obecním sadu
rozloučení s prázdninami, hry, soutěže a táborák s opékáním párků
pálení čarodějnic s průvodem masek a opékáním párků, plus dětské soutěže
o ceny
snaha osadního výboru o zamezení parkování podél mělických písníků
a vjezdu kamionů do obce
dětský karneval a karneval pro dospělé
pravidelné sečení travnatých ploch
dětský den a soutěže o ceny
spolu s SDH Mělice jsme byli spoluorganizátory 11. ročníku soutěže historických hasičských stříkaček
úklid okolo pomníku padlých a položení věnce ke dni zesnulých
na obecní úřední desce pravidelně vyvěšujeme aktuální informace, fotografie
a také hlášení místního rozhlasu
vánoční výzdoba obecních budov a okolí
mikulášská besídka s nadílkou
snaha o zamezení těžby písku
snaha o zamezení vjezdu kamionů nad 12 tun na nově budovaný most

AKCE ORGANIZOVANÉ MĚSTSKÝM ÚŘADEM:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

sekání trávy
oprava rampy u hasičské zbrojnice
2x ročně svoz velkoobjemového odpadu a větví
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
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AKCE NEUSKUTEČNĚNÉ (PŘEVEDENO NA PŘÍŠTÍ ROK)

•
•
•
•
•
•

oprava místních komunikací
kanalizace a chodníky
výměna plotu na sportovním areálu
omezení vjezdu kamionů do obce (nainstalování dopravních značek)
oprava fasády na obecní budově
zabezpečení přístřešku na sportovním areálu okenicemi proti vandalům

Aleš Kouba, předseda osadního výboru

KOMISE MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY LHOTA - ŠKUDLY
Komise místní samosprávy Lhota – Škudly měla v roce 2019 pět stálých členů. Scházela se dle potřeby, a to od druhé poloviny roku, kdy z iniciativy několika občanů
Lhoty a Škudel vznikla.
Komise se zabývala problémy v obci, např. dokončovacími pracemi kolem kanalizace,
dopravní situací zejména ve Lhotě. Postupně se nám dařilo opravovat, zkulturňovat
a vybavovat prostory bývalého úřadu tak, aby se zde lidé mohli důstojně setkávat.
Podařilo se osázet obě obce mnoha dřevinami. Dle potřeby probíhala hlášení
v místním rozhlase, občané tak byli vždy včas informováni.
Členové komise se také aktivně zapojovali do akcí pořádaných pro občany:
•
•
•

dýňová cesta pro děti
mikulášská nadílka
vánoční setkání občanů

USKUTEČNĚNÉ AKCE:

•
•
•
•

vybudování kanalizace odpadních vod
cyklostezka
nahrazení pokácených stromů novou výsadbou
zhotovení chodníků ve Lhotě

NEUSKUTEČNĚNÉ AKCE:

•
•
•

nové chodníky ve Škudlech
oprava rybníka ve Škudlech
revitalizace veřejného osvětlení

Ve Lhotě i ve Škudlech je pravidelně zajišťován svoz nebezpečného
a velkoobjemového odpadu. Pravidelně v jarních a letních měsících probíhá sečení
trávy, na žádost občanů je opravováno veřejné osvětlení. To vše za perfektní spolupráce všech zaměstnanců Technických služeb města Přelouč. Zapomenout nelze
ani na představitele města, zejména na starostku Bc. Irenu Burešovou, pracovníky
odboru správy majetku, oddělení hospodářské správy a odboru životního prostředí.

Mgr. Šárka Junasová, předsedkyně KMS
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KOMISE MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY ŠTĚPÁNOV
KMS ve Štěpánově má 7 členů. V roce 2019 bylo uspořádáno 9 schůzí, vždy téměř
se 100% účastí. V průběhu roku byly vyvěšovány na úřední desce informace pro občany.
Na schůzích KMS bylo projednáno a organizačně zajištěno provedené níže uvedených
akcí:
AKCE ORGANIZOVANÉ KMS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zajištění Tříkrálové sbírky pro Charitu Přelouč
zajištění revize komínů pro občany obce
vítání a rozloučení s prázdninami
na dětském hřišti rozsvícení dýní "akce Halloween"
rozsvícení vánočního stromu a mikulášská nadílka pro děti v obci
výroba adventních věnců
setkání žen po Vánocích
nákup a montáž zahradního domku na dětské hřiště
nákup lajnovačky a vaku na míče
postřik chodníků v obci
nákup sedacího pivního setu

AKCE ORGANIZOVANÉ A ZAJIŠTĚNÉ MĚSTEM

•
•
•
•
•
•
•

revize plynového topení na obecním úřadě
inventura obecního majetku
pokácení suché lípy u zvoničky
oprava střechy altánu na dětském hřišti
rozšíření plochy pro odpadní kontejnery
umístění nového kontejneru na kovové obaly
pravidelné svozy nebezpečného a velkoobjemového odpadu

AKCE ORGANIZOVANÉ A PROVEDENÉ TECHNICKÝMI SLUŽBAMI

•
•
•
•
•
•
•

prořez stromů a likvidace křovin
čištění kanalizačních šachet v obci
2x ročně odvoz větví
úklid vozovky v obci zametacím vozem
sekání trávy na veřejných prostranstvích a dětském hřišti
odklízení sněhu z chodníků v obci
vybudování základu pod zahradní domek na dětském hřišti

Členové KMS hodnotí spolupráci s MěÚ a TS kladně, nejsme ale spokojeni se sekáním
trávy, protože intervaly mezi jednotlivými sekáními jsou dlouhé a tím dochází k přerůstání trávy.

Ludmila Turynová, předsedkyně KMS
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KOMISE MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY TUPESY
Nová pravidla města o zřizování a činnost komisí místní samosprávy přinesla něco
nového do života v naší obci. Občané si mohli sami navrhnout členy komise a po té
požádat radu města o její zřízení.
Dnes má komise 7 členů a její schůzová činnost, jako uplynulé roky je sice nepravidelná, ale vždy tak, aby úkoly na ní kladené byly plněny a účast členů na jednáních
byla co nejvyšší. Po celý rok jsme se snažili zachovat úroveň a rozsah akcí, na které
byli naši spoluobčané zvyklí z předchozích let a nebránili jsme se ani při zřizování
nových za spolupráce jediné společenské organizace, kterou je Sbor dobrovolných
hasičů.
AKCE ORGANIZOVANÉ KMS:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

začínáme jarním úklidem – autobusová čekárna, chodník při okresní silnici,
okolí vodní nádrže
předání květin u příležitosti MDŽ
pálení čarodějnic – soutěže, opékání buřtů
dětský den u vodní nádrže – soutěže a opékání
120 let Sboru dobrovolných hasičů – ukázka staré i nové hasičské techniky,
soutěže, živá hudba
rozloučení s prázdninami – soutěže nejen pro děti
skákací hrad, opékání a grilování
podzimní úklid – prostranství za obecním úřadem přistavení kontejneru TS,
rozvoz drtě – vyspravení krajnic vozovky v horní části obce, úklid u pomníku
padlých a křížku se zvoničkou
„Halloween“ – dlabání dýní a jejich následné rozsvícení
předvánoční posezení – domácí cukroví – besídka

AKCE ORGANIZOVANÉ MĚSTEM A TECHNICKÝMI SLUŽBAMI:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vykácení – odstranění starých ovocných stromů, ošetření okrasných dřevin
u vodní nádrže
výsadba nových ovocných stromků u dětského hřiště a vodní nádrže
rekonstrukce podlahy v klubovně SDH
sekání trávy na veřejných prostranstvích
2X ročně svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
2X ročně svoz větví od rodinných domů
rekonstrukce křížku u zvoničky – očištění + nátěr
oprava chodníku při okresní silnici
údržba dětského hřiště + kačírek na doskočištích
každoroční zimní revize a prohlídky – inventura majetku, revize bezpečnosti: hasiči, elektro a kominíci
zametání vozovky zametacím strojem
čištění kanálových šachet
zimní údržba komunikací

Každým rokem, v podzimních měsících, předkládá komise plán požadavků investičních akcí jako podklad pro vypracování městského rozpočtu na příští rok.
Několik let z těchto našich požadavků jsou plněny jen drobné akce a nám zbývá jen
doufat, že se na nás někdy dostane i se splněním větších investičních akcí.
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Dobrá spolupráce s Technickými službami a městským úřadem by mohly být předpokladem ke splnění úkolů, které nás čekají v letošním roce.

Petr Šurkala, předseda KMS

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘELOUČE
Příspěvková organizace Technické služby města Přelouče zajišťuje výkon činností při
správě a údržbě majetku města a místních částí v rozsahu stanoveném zřizovací listinou a při plnění dalších úkolů ze strany vedení města, odborů životního prostředí,
dopravy, správy majetku MěÚ a Městské policie a spolupracuje s představiteli místních samospráv integrovaných obcí. Se souhlasem zřizovatele se zabývá i oprávněnými podněty ze strany občanů, resp. zástupců sdružení vlastníků bytových jednotek. Případnou volnou kapacitou poskytuje v omezeném rozsahu služby soukromým
osobám a dalším subjektům v rámci zřizovatelem povolené vedlejší (tzv. doplňkové
hospodářské) činnosti za úhradu dle platného ceníku, na základě živnostenských
oprávnění.
PRO ROK 2019 STANOVIL ZŘIZOVATEL ORGANIZACI PO ÚPRAVÁCH TYTO ZÁVAZNÉ UKAZATELE:
Ø přepočtený počet pracovníků

37,00

provozní dotace

20,010 mil. Kč

limit prostředků na platy

9,620 mil. Kč

plán odpisů

1,495 mil. Kč

Původní finanční plán nákladů a výnosů sestavila organizace jako vyrovnaný ve výši
21,04 mil. Kč. Vzhledem k situaci na trhu práce vykryl Úřad práce na základě dohod
o vytvoření dotovaných pracovních míst v hodnoceném roce místo požadovaných
devíti sezónních pracovníků pouze tři. Z tohoto důvodu bylo nutno přijmout dalších
pět pracovníků mimo režim dohod, což generovalo výpadek v příjmové části plánu
ve výši 550 tis. Kč. Spolu s dalšími neplánovanými výdaji v oblasti oprav majetku
a veřejného osvětlení činila ztráta v hospodaření organizace koncem III. Q 2019
890 tis. Kč. Na základě žádosti byla následně odůvodněná ztráta úpravou provozního
příspěvku zřizovatelem vyrovnána. Následným rozpočtovým opatřením organizace
vyrovnala finanční plán v příjmech a výdajích na hodnotu 21,42 mil. Kč. Hospodaření
roku 2019 bylo uzavřeno se ziskem 39 tis. Kč. Podrobné ekonomické výsledky jsou
zpracovány v ročním rozboru hospodaření a uloženy u zřizovatele.
V hodnoceném období byly prováděny standardní činnosti v oblasti údržby zeleně,
čištění, letní a zimní údržby místních komunikací, čištění a oprav dešťových vpustí,
předepsaných kontrol, údržby a drobných oprav herních prvků dětských hřišť
a sportovišť, oprav, obnovy a osazování stanoveného svislého a vodorovného dopravního značení, péče o místní pohřebiště, likvidace „černých“ skládek, pravidelného úklidu stanovišť na separovaný odpad a vývozu odpadkových košů. Průběžně probíhaly práce na aktualizaci pasportu veřejného osvětlení. Organizace rovněž zajišťo-
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vala průběžně výdej a evidenci nádob na tříděný odpad pro vlastníky rodinných
domků v Přelouči a v místních částech.
Na úseku správy veřejného osvětlení se (mimo standardní služby v rámci údržby
soustavy) podílela organizace v roce 2019 zpracováním dalších podkladů
a odbornými konzultacemi na přípravě dotačního titulu MMR na snížení energetické
náročnosti obcí EFEKT 2020. Bohužel dosud nebyla projektově připravená žádost,
pro značný převis žádostí a nedostatek alokovaných finančních prostředků v rámci
dotačního titulu, akceptována.
V oblasti mobilního sběru a přepravy odpadů bylo v roce 2019 přepraveno a uloženo
na skládku BWM Chvaletice přes 470 t směsného odpadu z úklidu města a z místního
pohřebiště a 200 t stavební suti. Cca 90 t dřevní hmoty ze svozu roští od občanů
a údržby městské zeleně zpracovala a odvezla za úplatu firma RDS Hradec Králové.
Dalších 80 t zpracovala a odvezla firma Ekopaliva Venro. Za likvidaci dřevní hmoty
uhradila organizace v roce 2019 celkem 78 tis. Kč. Zhruba 120 t biomateriálu
z údržby travnatých ploch bylo uloženo na smluvní kompostárně soukromého zemědělce v obci Mokošín. Na ČOV v Přelouči bylo na základě objednávek a za úplatu
od občanů a místních firem vyvezeno a uloženo cca 370 m3 splašků ze žump a septiků. Celkem bylo k oprávněným osobám přepraveno v roce 2019 760 t odpadu, celkovým nákladem za uložení 390 tis. Kč za uložení, zpracování, resp. likvidaci.
Za balastní srážkovou vodu ze zpevněných ploch v areálu organizace v Choceňské
ulici bylo uhrazeno společnosti VaK Pardubice celkem 93 tis. Kč.
Celkové náklady na běžné a střední opravy vlastního movitého a od zřizovatele vypůjčeného nemovitého majetku v roce 2019 dosáhly částku 1,680 mil. Kč. V oblasti
investic byl v roce 2019 s dotační účelovou podporou zřizovatele pořízen dlouhodobý
hmotný majetek (kolový zemědělský traktor HATTAT, závěsný sypač pro zimní údržbu komunikací, užitkové vozidlo Renault Kangoo pro správu a údržbu dětských hřišť,
ze státních hmotných rezerv použitá autocisterna LIAZ 7,0 m3 a cisternová nástavba
1,8 m3 pro zajištění zvýšené potřeby zálivky zeleně) v celkové hodnotě 1,75 mil. Kč.
Pro celkovou opotřebovanost byl organizací po schválení radou města vyřazen prodejem za cenu min. dle znaleckého posudku kolový traktor Zetor 7711 roku výroby
1989 a pro fatální poruchu motoru i kropicí vůz Škoda 706, roku výroby 1968.
V roce 2019 byl organizací pro zajištění stanovených činností nakoupen drobný
hmotný majetek (motorové pily, křovinořezy, dílenské nářadí apod.) v celkové hodnotě 176 tis. Kč. Na základě znaleckých posudků a protokolů o likvidaci pak vyřazen
drobný majetek v hodnotě 225 tis. Kč.
Na úseku doplňkové hospodářské činnosti, v rozsahu povoleném zřizovací listinou,
byly v hodnoceném období volnou kapacitou poskytovány drobné služby občanům,
okolním obcím, fyzickým i právnickým osobám regionu, především v oblasti dopravy
materiálu a vody, prací a služeb s technikou, drobných stavebních prací, prodeje
zbytkových stavebních hmot (písku, použité dlažby, palivového dřeva apod.), oprav
veřejného osvětlení, pronájmu dopravního značení a zimní údržby komunikací,
s ekonomickými výsledky odpovídajícími objemu a charakteru poskytovaných služeb.
Výnosy z doplňkové činnosti v roce 2019 dosáhly částky 651 tis. Kč, proti nákladům
ve výši 545 tis. Kč. Zisk ve výši 106 tis. Kč částečně pokryl ztrátu v hlavní činnosti
ve výši 67 tis. Kč. Celkově kladný výsledek hospodaření organizace ve výši 39 tis. Kč
bude po přezkumu zřizovatelem převeden do rezervního fondu organizace.
K 1. 1. 2019 bylo v organizaci zaměstnáno 30 stálých pracovníků a 1 pracovník
na základě smlouvy s Úřadem práce ČR (ÚP). Na základě dohody o vytvoření doto-
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vaných pracovních míst v režimu veřejně prospěšných prací poskytl Úřad práce ČR
v průběhu roku 2019 další 3 pracovníky, s kterými byl postupně uzavřen pracovní
poměr na dobu určitou pro sezónní činnosti v oblasti údržby zeleně a úklidu města.
V průběhu roku ukončili pracovní poměr 4 pracovníci, jeden zemřel. Stanovený počet
kmenových zaměstnanců byl doplněn z osvědčených pracovníků z ÚP. Na základě
požadavku Probační a mediační služby Pardubice (MPS) vykonávalo v organizaci
v průběhu roku 2019 šest osob alternativní výkon trestu obecně prospěšných prací.
Tito trestaní odpracovali v průběhu roku při pomocných pracích v organizaci 492 hodin z celkově 520 nařízených, což činí slušných 95%. Pracovní neschopnost v organizaci činila v roce 2019 5,98% z celkového fondu pracovní doby. K 31. 12. 2019 bylo
v evidenci organizace celkem 31 zaměstnanců. Průměrný roční přepočtený počet
pracovníků dosáhl hodnoty 35,91 a organizace tak nepřekročila zřizovatelem stanovený závazný limit 37 pracovníků. Schválený závazný limit prostředků na platy
v hodnotě 9,62 mil. Kč byl rovněž dodržen, při čerpání ve výši 9,487 mil. Kč. Průměrný měsíční plat v organizaci pak činil 21 293 Kč hrubého.
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, tlakových
a plynových zařízení, pracovníků zimní údržby komunikací, obsluh malé mechanizace
a pro práce s herbicidy pro údržbu zeleně. V oblasti kontrol a revizí byly provedeny
dle stanoveného harmonogramu periodické revize systému veřejného osvětlení,
energetické a stavební revize užívaných objektů, revize elektrického ručního nářadí,
elektrických spotřebičů, zdvihacích zařízení, tlakových nádob a hasicích přístrojů.
V průběhu roku 2019 byly v organizaci provedeny kontroly Úřadu práce, Správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, které nezjistily závady ve vedení příslušných agend. V rámci veřejnosprávní kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb.
o finanční kontrole proběhl v organizaci v listopadu 2019 nezávislý interní audit, zaměřený na efektivní nakládání s veřejnými prostředky v oblasti rozpočtu, inventarizace, průkaznosti účetnictví, veřejných zakázek a hospodaření organizace za období
IV. Q roku 2018 až III. Q 2019. Kontrola nezjistila nedostatky ve vedení účetnictví
a konstatovala účelné vynakládání veřejných prostředků, v souladu s posláním organizace.

Karel Šilhavý, ředitel

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.
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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 mil. 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)

ČLENSTVÍ MĚSTA V ZÁJMOVÝCH SDRUŽENÍCH
Město Přelouč je v současné době členem těchto zájmových sdružení:
SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

(Zájmové sdružení obcí založené v roce 1990. SMO se snaží především
o obhajobu zájmů obcí na úrovni ústavních orgánů ČR)
SVAZEK OBCÍ PŘELOUČSKA

(Dobrovolný svazek ve smyslu § 20a zákona o obcích založený v lednu 1992.
V současné době je SOP akcionářem SOP, a.s., která zajišťuje svoz komunálního odpadu.)
REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA PARDUBICKÉHO KRAJE

(Nezávislé zájmové sdružení právnických osob, zajišťující realizaci cílů a zájmů
regionální politiky, poradenskou a manažerskou činnost při zpracování projektů a žádostí o dotace z EU, administraci projektů a výběrových řízení a tvorbu
strategických dokumentů pro města a obce Pardubického kraje)
SVAZEK OBCÍ PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR

(Obecným předmětem činnosti je ochrana a prosazování společných zájmů
členských obcí Přeloučska, zejména spolupráce při obnově a rozvoji regionu
a při přípravě a realizaci rozvojových programů Evropské unie)
SVAZEK OBCÍ PARDUBICKÁ LABSKÁ

(Cílem je realizace projektu „Cyklostezka Pardubice – Týnec nad Labem, Labská stezka Pardubickým krajem“ – od 13. 11. 2016)
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HONEBNÍ
HONEBNÍ
HONEBNÍ
HONEBNÍ
HONEBNÍ
HONEBNÍ
HONEBNÍ
HONEBNÍ
HONEBNÍ

SPOLEČENSTVO
SPOLEČENSTVO
SPOLEČENSTVO
SPOLEČENSTVO
SPOLEČENSTVO
SPOLEČENSTVO
SPOLEČENSTVO
SPOLEČENSTVO
SPOLEČENSTVO

PŘELOUČ
ŘEČANY NAD LABEM
JANKOVICE
BŘEHY – LOHENICE
SEMÍN
VALY
LIPOLTICE
CHOLTICE, VESELÍ, JEDOUSOV
ŽIVANICE

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ MĚSTA
Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 1/2019 o veřejném pořádku, která
byla zrušena obecně závaznou vyhláškou č. 6/2019 , o veřejném pořádku
Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 2/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích,
Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 3/2019, o nočním klidu,
Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 4/2019, o stanovení podmínek
pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků včetně
tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku,
Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 5/2019, kterou se ruší obecně
závazná vyhláška města Přelouč č.10/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství ze dne 17. 9.
2015.
Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 6/2019 o veřejném pořádku, ruší
OZV č. 1/2019
Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 7/2019 o místním poplatku
ze psů,
Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 8/2019, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Ceník č. 1/2019, kterým se stanoví cena za stání silničních motorových vozidel
na místních komunikacích nebo jejich vybraných úsecích v Přelouči, a kterým se ruší
Ceník č. 2/2012
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ORGÁNY MĚSTA, ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MĚSTEM A ORGANIZACE S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA

ZASTUPITELSTVO
MĚSTA

Výbory zastupitelstva města

RADA MĚSTA

Komise rady města
Orgány řízené starostou města
krizový štáb
bezpečnostní rada
povodňová komise města
povodňová komise ORP
Zvláštní orgány města
komise sociálně-právní ochrany dětí
komise k projednávání přestupků

Městská policie
JPO III – organizační složka

Městský úřad
STAROSTA MĚSTA

MÍSTOSTAROSTA

TAJEMNÍK

Odbory městského úřadu
Kancelář tajemníka
oddělení hospodářské správy
oddělení personální
oddělení pohledávek a přestupků
oddělení informatiky
Odbor správy majetku
Odbor dopravy
Odbor vnitřních věcí
Odbor stavební
Odbor životního prostředí
Odbor živnostenský
Odbor finanční
oddělení školství
Odbor sociální
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
oddělení pečovatelské služby

Příspěvkové organizace města
Kulturní a informační centrum města Přelouče
Městská knihovna Přelouč
Základní škola Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice
Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice
Mateřská škola Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice
Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice
Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice
Dům dětí a mládeže Přelouč, okres Pardubice
Školní jídelna Přelouč, Obránců míru 1025, okres Pardubice
Technické služby města Přelouče

přímá nadřízenost

Obchodní korporace
s majetkovou účastí
města

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

