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Návrh usnesení zastupitelstva města:
Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje „Zprávu o činnosti města, jeho orgánů
a zařízení v roce 2008“.

Předkládací zpráva
Povinnost rady města připravit zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zřízení
za uplynulý kalendářní rok byla zavedena jednacím řádem zastupitelstva města ze dne
19. ledna 1995. Předkládaná zpráva za rok 2008 je plněním ustanovení čl.16 platného
jednacího řádu zastupitelstva města ze dne 6. března 2003.
Zpráva o činnosti města, jeho orgánů a zařízení je sestavena na základě dílčích
materiálů vypracovaných starostkou, místostarostou, vedoucími pracovníky městského úřadu,
městské policie, ředitelem TS a předsedy komisí místních samospráv a osadních výborů
v místních částech města.
Podle čl. 16 odst. 2 jednacího řádu hlasuje zastupitelstvo města o schválení nebo
o odmítnutí zprávy. Ke zprávě není možné podávat pozměňující a doplňující návrhy, lze k ní
podat návrh na doprovodné usnesení.
Rada města projednala „Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2008“
na své schůzi dne 11. 5. 2009 a předkládá ji zastupitelstvu města (usnesení RM 61/31).
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1.

STRUKTURA ORGÁNŮ MĚSTA

ZASTUPITELSTVO
MĚSTA
(21 ČLENŮ)

RADA MĚSTA
(7 ČLENŮ)

KOMISE
RADY MĚSTA

ZASTUPITELÉ
UVOLNĚNÍ
PRO VÝKON
FUNKCE

VÝBORY
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA

Školská a kulturní

Starostka

Finanční

Sociálně zdravotní

Místostarosta

Kontrolní

Pro rozvoj města

Majetkový

Sbor pro občanské
záležitosti

Osadní – Klenovka

Bezpečnostní a dopravní

Osadní – Lohenice

Sportovní

Osadní - Mělice

Komise místní samosprávy
(Lhota – Škudly, Štěpánov,
Tupesy)

2)

od 14. 12. 2006
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1.1.

RADA MĚSTA

V průběhu roku 2008 nedošlo ke změně v personálním obsazení Rady města
Přelouče, rada pracovala ve složení, zvoleném na ustavujícím zasedání
zastupitelstva města po komunálních volbách v roce 2006 (jmenovitě viz tabulka).
Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své
činnosti je odpovědna zastupitelstvu města. Ze zákona rada města rovněž plní
funkci zřizovatele příspěvkových organizací města a funkci valné hromady
společnosti Tepelné zdroje Přelouč spol. s r.o., jejímž je město stoprocentním
vlastníkem. V průběhu roku 2008 se členové rady města sešli k 27 schůzím,
na kterých přijali celkem 719 usnesení (přijatá usnesení jsou pravidelně
zveřejňována na internetových stránkách města). Rada města rozhoduje ve věcech
jí vyhrazených v § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, připravuje návrhy pro
jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení, úzce
spolupracuje s jednotlivými komisemi rady. Schůze rady jsou neveřejné a řídí se
jednacím řádem.

ÚČAST JEDNOTLIVÝCH RADNÍCH NA SCHŮZÍCH RADY:

Jméno

Přítomen

Omluven

Bezdíček Jan

27x

Burešová Irena

25x

2x

Hývl Vlastimil, Ing.

25x

2x

Moravec Ivan, Ing.

25x

2x

Pacák Lubor, Mgr.

25x

2x

Prokopec Jiří, MUDr.

23x

4x

Rambousek Vlastimil, Mgr.

24x

3x

1.2.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

V roce 2008 nedošlo k žádné personální změně členů zastupitelstva města,
zastupitelé pracovali na základě mandátů vzešlých z komunálních voleb v roce
2006. Členové zastupitelstva vykonávají svůj mandát osobně a nejsou přitom
vázáni žádnými příkazy. Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech patřících
do samostatné působnosti (§ 84 a § 85 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích). V průběhu
roku 2008 se konalo 6 zasedání zastupitelstva města, na kterých byla přijata
celkem 203 usnesení (přijatá usnesení jsou zveřejňována na internetových
stránkách města). Absolutní většina přijatých usnesení se týkala majetkoprávních
záležitostí města, pravidelně se zastupitelé věnují rozpočtovým záležitostem
města a městem zřizovaných organizací. K těm zásadním rozhodnutím, která
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zastupitelé v roce 2008 učinili, patří například rozhodnutí o konečné podobě
rekonstrukce centra města (Pernštýnské a Václavské náměstí), schválení smlouvy
o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod
na výstavbu víceúčelové sportovní haly, schválení nového návrhu výstavby
budovy Městského úřadu Přelouč či rozhodnutí o zavedení systému MHD
ve městě a místních částech. Všechna zasedání zastupitelstva jsou veřejná, účast
veřejnosti na zasedáních je minimální.

PŘEHLED O ÚČASTI JEDNOTLIVÝCH ZASTUPITELŮ NA ZASEDÁNÍCH:

Jméno

Přítomen

Omluven

Bezdíček Jan

6x

Bukovská Ladislava

6x

Burešová Irena

5x

Culek Pavel, Mgr.

6x

Čapský Jaroslav, RSDr.

5x

1x

Hývl Vlastimil, Ing.

5x

1x

Jadrníček Pavel, MVDr.

5x

1x

Jánská Zuzana, Mgr.

6x

Jelínková Věra, Mgr.

5x

Kožený Milan

6x

Kumstýřová Zdenka, Ing.

6x

Macháček Martin

4x

2x

Melicharová Věra, Mgr.

4x

2x

Mifek Ladislav

5x

1x

Moravec Ivan, Ing.

6x

Pacák Lubor, Mgr.

5x

Prokopec Jiří, MUDr.

6x

Rambousek Vlastimil, Mgr.

6x

Runkas Jaromír

5x

1x

Vácová Blanka, PharmDr.

4x

2x

Ziegler Stanislav

6x

1x

1x

1x

Zpracovala: Bc. Irena Burešová
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ZPRÁVA MÍSTOSTAROSTY

2.1.

ŠKOLSTVÍ

Město Přelouč je zřizovatelem škol a školských zařízení v oblasti
předškolního a základního vzdělávání. Jsou to příspěvkové organizace města
s právní subjektivitou.

Počet

2008
ZŠ Masarykovo nám.
ZŠ Smetanova
ZŠ praktická
MŠ Za Fontánou
MŠ Kladenská
Zákl. umělecká škola
Dům dětí a mládeže
Školní jídelna

Třídy,
oddělení
17
18
3
2
7
4 obory
60 útvarů

Dojíždějící
žáci do ZŠ *
139
71
18

Děti
celkem
410
403
30
52
175
659
613
678

Provozní
výdaje v Kč
2 055 000
2 350 000
700 000
200 000
1 620 000
200 000
250 000
600 000

* jen žáci z obcí, které přispívají městu na neinvestiční výdaje škol (bez žáků z místních částí)
Příspěvek od obcí za žáky dojíždějící do základních škol byl ve školním roce
2007/2008 činil 5 443 Kč a pro školní rok 2008/2009 je příspěvek od obcí stanoven
na 6 590 Kč na jednoho žáka. I v minulém období pokračoval úbytek žáků
na základních školách a oproti předcházejícímu školnímu roku je jich tak o 59
méně. Kapacita mateřských škol je však již zcela naplněna. Základní umělecká
škola opět v minulém roce hýřila aktivitou a připravila se svými žáky
pro veřejnost desítky hodnotných kulturních akcí. Největší z nich byl festival
dechových hudeb Polanského Přelouč, kterého se zúčastnily i zahraniční
orchestry.
Jako již tradičně byly uděleny tituly ,,Reprezentant školy“ pro nejlepší žáky
přeloučských základních škol. Mezi vyhodnocené byla rozdělena i finanční
odměna 12 000 Kč.

2.2.

FONDY

Na podporu kulturních, sportovních a vzdělávacích aktivit občanů
a organizací vyčlenilo zastupitelstvo fondy, o jejichž využití rozhodovala rada
města na základě doporučení komise školské a kulturní a komise sportovní.
V minulém roce bylo do kulturního fondu přiděleno 100 000 Kč, do sportovního
fondu 100 000 Kč a do fondu vzdělávací projekty 50 000 Kč.
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2.3.

KULTURA

KULTURNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘELOUČE

Po technické stránce zabezpečovaly Kulturní služby města Přelouče porady,
schůze, plesy, koncerty, akademie ZŠ, vystoupení ZUŠ, výchovné pořady,
výstavy, výuku anglického jazyka, výuku tance a jiné společenské akce.
Mezi nejúspěšnější lze zařadit koncerty Pavla Lohonky Žalmana, Moravanky,
Turba, letní koncerty na náměstí, taneční soutěž O přeloučskou věž a festival
dechových hudeb Polanského Přelouč. Prostory pro činnost jsou poskytovány
pěveckému souboru J. B. Foerstera, klubu filatelistů a ZUŠ.

Akce pro dospělé a mládež
Divadelní představení a kulturní akce
Koncerty dechových a country orchestrů
Taneční zábavy
Společenské večery – plesy
Výstavy
Jazykové kurzy – angličtina
Taneční kurzy pro začátečníky
XIV. ročník Ceny FF v dabingu
Soutěž v tancích O přeloučskou věž
Celkem

akcí 07
38
6
5
1
4
3
1
2
1
1
62

KINO
PŘEDSTAVENÍ
POČET DIVÁKŮ

PŘÍJEM v Kč

akcí 08
39
8
7
2
8
1
1
2
1
1
70

2007
168
46
122
7 751
46,13
227 837
113 852
9 200
35 181
386 070

celkem
dětská a klubová
ostatní
celkem
průměr na představení
za filmová představení
za výlep plakátů
z pronájmu sálu
z provozu bufetu
Celkem příjmy
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diváků 07
5 800
630
1 450
80
1 170
700
8
2 400
2 500
150
14 888

2008
202
53
148
11 007
54,5
225 635
116 495
14 000
39 049
395 179

diváků 08
8460
790
1 255
260
1830
500
8
3 510
2 150
350
19 113

%
+ 20%
+ 15%
+ 21%
+ 42%
+ 18%
- 1%
+ 2%
+ 52%
+ 11%
+ 2%

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘELOUČ

Knihovna se nachází ve stísněných prostorách Občanské záložny, kde je
pro čtenářskou veřejnost rozloženo 26 hodin půjčovní doby do čtyř dnů týdne.
Plní také funkci regionální knihovny pro své pobočky – Tupesy, Lohenice,
Štěpánov, Klenovka (Mělice nepůjčují) a pro knihovny Břehy a Valy. Návštěvníci
knihovny mají možnost využívat služeb Internetu.
Během roku zorganizovaly pracovnice knihovny 45 soutěží, 50 výstavek
a výstav, 68 besed pro školy, cyklus přednášek Roštovna, pro 2. stupeň ZŠ
Knihvazačskou dílnu, Noc s Andersenem a další zajímavé kulturní a vzdělávací
akce.
Město přispělo ze svého rozpočtu na provoz částkou 1 600 000 Kč a Krajská
knihovna Pardubice 60 866 Kč. Na nákup knih získala knihovna od města
294 158 Kč.
ROK 2008

Knihovní fond

Čtenáři

Knihovní jednotky - celkem

56 668

Naučná literatura

16 355

Krásná literatura

40 276

Nové knihy

1 781

Vyřazené svazky

1 585

Registrovaní čtenáři - celkem

1 430

Čtenáři do 15 let

477

Obsloužených čtenářů
Výpůjčky

21 689

Počet výpůjček - celkem
Naučná literatura

Krásná literatura

106 226

- pro dospělé

11 656

- pro děti

12 453

- pro dospělé

43 594

- pro děti

17 659

MĚSTSKÉ MUZEUM

K uložení sbírek slouží pronajaté prostory ve Stavebním podniku. Muzejní
exponáty jsou katalogizovány, popsány a zaneseny v počítači s označením místa
uložení. Zájemcům je například ze studijních důvodů umožňován vstup
do depozitáře. V minulém roce se v prostorách Občanské záložny uskutečnila
výstava k 90. výročí vzniku samostatného československého státu.

Zpracoval: Ing. Ivan Moravec
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2.

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Městský úřad jako v předchozím období vykonává funkci úřadu III. stupně
(obec s rozšířenou působností – ORP) pro správní obvod 42 obcí s počtem zhruba
24 tisíc obyvatel. Tato činnost je nadále zajišťována na dvou místech,
na Masarykově náměstí v budovách č.p. 25, 26, 27 a v Hradecké ulici č.p. 1383,
ve 4. a 5. patře budovy AGRA – BOHEMIA, a.s.
V roce 2008 pokračoval další rozvoj elektronizace veřejné správy se
zaměřením na omezení byrokracie ve vztahu k občanovi. Názorným příkladem
byla realizace projektu Czech POINT, což je zkratka pro Český Podací Informační
Ověřovací Národní Terminál, který umožňuje komunikaci občana s úřadem
prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data, ne občan“.
V průběhu roku 2008 nedošlo ke změně stávajícího počtu 85 pracovníků.
Zpracoval: Ing. Václav Damborský

3.1.

SCHÉMA ŘÍZENÍ ORGÁNŮ MĚSTA PŘELOUČE

(platí k 1. 1. 2009 – viz str. 60)
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3.2.

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

odbor, oddělení, organizační útvar

počet
žádostí

forma přijaté
žádosti

forma odpovědi
na žádost

Email

Email

Odbor finanční

0

Odbor sociální

0

Odbor obecní živnostenský úřad

10

Odbor životního prostředí

0

Odbor vnitřních věcí

0

Odbor stavební, vodoprávní a dopravy

1

Písemně

Písemně

Odbor správy majetku a infrastruktury

1

písemně

písemně

Odbor školství

0

Oddělení informatiky

1

Písemně

Písemně

Oddělení hospodářské správy

0

Oddělení personální a mzdové

0

Oddělení právní

1

Email
s elektronickým
podpisem

Email
s elektronickým
podpisem

sekretariát (starostka, místostarosta,
tajemník)

0

vydaná rozhodnutí o odmítnutí žádosti

1

podaná odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí

0

přehled všech výdajů vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a
povinnostech podle tohoto zákona
opis podstatných části každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0
0

výčet poskytnutých výhradních licencí

0

počet stížností podaných podle § 16a zákona, důvody a stručný popis jejich vyřízení

0

další údaje
Zdroj: Oddělení právní (dle podkladů z jednotlivých organizačních útvarů)
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3.3.

ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ

PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Odbor sociální

1

Odbor správy majetku a infrastruktury

1

Odbor vnitřních věcí

1

Odbor životního prostředí

2

Velitel městské policie

1

BEZPLATNÁ ODBORNÁ STUDIJNÍ PRAXE STUDENTŮ

V průběhu roku 2008 jsme umožnili provedení studijních praxí
na jednotlivých odborech úřadu celkem 15 studentům nebo studentkám podobně
jako v minulých letech, z toho:
 12 studentům ze středních a vysokých škol, (v průměru 14ti denní praxe)
 3 dlouhodobé praxe (více než tříměsíční praxe)

VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ

Při organizaci jednotlivých vzdělávacích akcí jsme nadále uplatňovali výběr
osvědčených agentur s kvalitními lektory, které současně splňují hledisko
hospodárnosti.
Využíváme úsporný plán v oblasti vstupního vzdělávání, které probíhá
na úřadě Pardubického kraje a noví úředníci jsou zde kvalitně proškoleni
při minimálních nákladech (až 10x nižší náklady než v jiných institucích).
Vzdělávání vedoucích probíhá rovněž v působnosti Pardubického kraje. Příprava
k ověření a zkoušce zvláštní odborné způsobilosti úředníků probíhá v Institutu
pro místní správu Praha, sídlo školícího střediska je v Benešově.
PŘEHLED O POČTU A DÉLCE VZDĚLÁVÁNÍ

Oblast vzdělávání za rok 2008

Počet
absolvovaných
kurzů
4

Vstupní vzdělávání
Průběžné vzdělávání

198

Průměrná délka
vzdělávací akce
ve dnech
5
1,5

Příprava a ověření zvláštní odborné způsobilosti

3

12

Vzdělávání vedoucích úředníků

6

1

Zpracovala: Helena Vítková
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3.4.

ODDĚLENÍ PRÁVNÍ

V roce 2008 byla právním oddělením připravena ve spolupráci s HZS
a odborem vnitřních věcí, oddělením krizového řízení, Obecně závazná vyhláška
č. 1/2008 - Požární řád města. Dále byla připravena ke schválení zastupitelstvem
Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na rok 2009 a ve spolupráci s odborem finančním, živnostenským úřadem
a odborem stavebním, vodoprávním a dopravy obecně závazná vyhláška
č. 3/2008 o místních poplatcích.
Právní oddělení ve spolupráci s přestupkovou komisí zpracovalo a zajistilo
uzavření veřejnoprávních smluv na úseku agendy přestupků a současně sociálněprávní ochrany dětí s obcemi Břehy, Bukovina u Přelouče, Hlavečník, Lipoltice,
Přelovice, Selmice, Semín, Sopřeč, Strašov, Žáravice, Brloh, Svojšice, Mokošín,
Svinčany, Valy, Jankovice, Jeníkovice, Kladruby nad Labem, Turkovice, Choltice,
Tetov, Přepychy a pouze na úseku přestupků s obcemi Vápno, Veselí a Jedousov.
POČET OVĚŘENÍ (LEGALIZACE A VIDIMACE) V ROCE 2008

Počet ověření

3 711

Částka vybraných správních poplatků

92 850 Kč

POČET OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY (CZECHPOINT) V ROCE
2008

Obchodní rejstřík
Katastr nemovitostí
Rejstřík trestů
Vybraná částka na správních poplatcích celkem

21
14
103
10 050 Kč

PROJEDNÁVANÉ PŘESTUPKY V R. 2008 (DLE OFICIÁLNÍ STATISTIKY)

Oznámení došlá celkem

240

Z toho:
Postoupeno

22

Odloženo

170

na pokutách uloženo

101 100 Kč

na pořádkových opatřeních uloženo

10 400 Kč

na nákladech řízení uloženo

18 000 Kč

počet dožádání (zprávy o pověsti fyzických osob)

469

NEDOPLATKY NA MÍSTNÍM POPLATKU „ ZA ODPAD“ ZA ROK 2008 (K 31.12.2008)

Počet dlužících poplatníků

Částka vyměřených nedoplatků

430

211 876 Kč

Do částky nedoplatků nejsou zahrnuty částky sankčních zvýšení o 50% poplatku.
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STAV VYMÁHANÝCH POHLEDÁVEK K 31. 12. 2008
Zdroj: právní oddělení - zahrnuje pouze neodepsané pohledávky předané k vymáhání nejdéle do 31. 12. 2008

NEUHRAZENÉ POHLEDÁVKY
počet

Druh
Nájmy byty
(bez poplatku z prodlení)

částka

počet

k 31. 12. 2008

částka

k 30. 6. 2008

31

348 548,00

50

431 960,00

Ubytovna

6

86 490,00

6

86 490,00

Náhrada škody

6

10 170,64

6

10 270,64

Nájemné z pozemků

1

20 500,00

0

0,00

Nebyty (nájemní smlouvy)

4

41 692,40

4

41 692,40

Půjčka FRB

1

9 000,00

2

17 292,00

Faktury MÚ

11

60 482,60

9

64 876,10

1

3 000,00

1

3 000,00

5

16 223,00

5

18 723,00

27

67 759,60

27

76 188,50

1

4 500,00

1

4 500,00

2

2 514,00

Soc. 2171
Diapříspěvek
Soc. 2174
Péče o dítě
Soc.2172
Nezaměstnaní
921751 Soc. příspěvek
na živobytí
Soc. příspěvek na mot.
vozidlo 21738
Dopravní přestupky
(OÚ+MÚ)

219

1 486 874,44

211

1 401 929,64

Pokuta stavební

1

2 100,00

1

2 100,00

Živ. prostředí pokuty

2

7 000,00

2

7 000,00

Pokuty MP (blokové)

289

231 436,16

280

216 477,72

33

172 000,00

30

157 000,00

Přestupky (komise)

117

169 392,00

109

155 594,32

Místní poplatky - psi

20

6 745,00

14

4 120,00

Odchyt zvířat, odebrání
zvířat

2

25 466,00

M. poplatky – vstupné

1

104 180,00

1

104 180,00

666

447 277,81

770

520 146,52

1

800,00

1

800,00

1

7 000,00

1533

3 333 854,84

Živnosti pokuty

M. poplatky - odpady
(2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007)
M. poplatky + odvod na
VPÚ – výherní hrací
přístroje
Pokuty - vnitro
(občanky,pasy)
M. poplatky - zábor veř.
prostranství
Jiný správní delikt
Celkem

1445

3 321 637,65

Vysvětlivky:
Šedou barvou vyznačeny částky neoprávněných přeplatků na sociálních dávkách, které se „vrací“ do státního rozpočtu, nejsou
konečným příjmem rozpočtu obce;
VHP a VPÚ místní poplatek za výherní hrací přístroje, odvod na veřejně prospěšné účely z výtěžku výherních hracích přístrojů;
MÚ - pohledávky na základě rozhodnutí vydaných zdejším městským úřadem.
OÚ - pohledávky na základě rozhodnutí okresního úřadu, předané po jejich zániku obcím s rozšířenou působností k vymáhání.
Nebyty - pohledávky z titulu pronájmu nebytových prostor.
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VYBRANÁ DATA - DLE DATA VZNIKU RESP. DATA PŘEDÁNÍ POHLEDÁVKY K VYMÁHÁNÍ

Druh pohledávky
Doprava - přestupky

Přestupky (komise)

MP (blokové pokuty)

Odpady

Živnosti

Dělení dle roku předání
Do 2002 (okres)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1999 - 02
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Do 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2002 a 2003
2004
2005
2006
2007
2008
Do 2002 (okres)
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Počet
2
22
18
45
32
56
44
1
13
15
18
10
39
21
2
5
14
33
29
81
125
88
96
137
139
206
430
12

Částka
18 399,00
153 275,78
102 785,96
283 380,48
148 833,22
340 100,00
440 100,00
500,00
8 800,00
35 592,00
30 000,00
6 700,00
55 400,00
32 400,00
400,00
3 200,00
6 500,00
11 900,00
21 916,87
70 419,29
117 100,00
63 014,92
53 135,53
94 896,02
97 024,56
139 206,78
211 876,00
104 000,00

3
4
3
11

8 000,00
6 000,00
15 000,00
39 000,00

EXEKUČNÍ NÁKLADY (PŘEDEPISUJÍ SE K ÚHRADĚ PŘI VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO PŘÍKAZU)

Vybrané exekuční náklady za rok 2008

43 103,01 Kč
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UHRAZENÉ POHLEDÁVKY OD 1. 1. 2008 - 31. 12. 2008

Kalendářní měsíc
2008
leden
únor
březen
duben
květen
červen
NÁJMY I. – VI.

Vybraná částka ODPADY

CELKEM

Vybraná částka OSTATNÍ
6 243,00
272 404,43
11 139,86
96 719,10
7 723,00
84 904,71
10 247,12
172 809,00
13 481,88
70 611,00
30 955,22
73 287,00
298 726,41

CELKEM
včetně nájmů

278 647,43
107 858,96
92 627,71
183 056,12

1 149 251,73 Kč

84 092,88
104 242,22
298 726,41

včetně poplatků z prodlení

červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
NÁJMY VII. - XII.

10 570,22
80 368,32
20 441,00
50 065,00
14 675,00
28 981,00
16 788,71
64 817,40
5 051,00
106 168,20
110 653,70
3 787,00
180 440,00

90 938,54
70 506,00
43 656,00
81 606,11

692 806,55 Kč

111 219,20
114440,70
180 440,00

včetně poplatků z prodlení

Zpracovala: Mgr. Klára Norková
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3.5.

ODDĚLENÍ INFORMATIKY

Celkové rozpočtované náklady spravované oddělením informatiky ve výši
2 mil. Kč byly použity na nákup, provoz, udržování a opravy výpočetní,
kopírovací, telekomunikační techniky a programového vybavení, od operačních
systémů přes kancelářské aplikace, komplexní antivirovou a antispywareovou
ochranu, software pro audit a management pracovních stanic, aplikace zahrnuté
v Městském Informačním Systému, až po pořizování a prezentaci dat digitální
technické mapy města.
Následující přehled zahrnuje nejdůležitější akce realizované v průběhu roku
2008:
 Dokoupení licencí produktů Microsoft.
 Pořízení a nasazení nového SW pro vedení evidence psů.
 Průběžně se nahrazují technicky zastaralá, málo výkonná nebo
poškozená zařízení – provedena výměna 2 kusů kopírovacích strojů
za multifunkční, plně duplexní přístroje formátu A3.
 Zprovoznění celkem 6 kontaktních míst projektu „Czech P.O.I.N.T.“
(Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál). Celkem bylo
za rok 2008 vydáno 897 ověřených výpisů z informačních systémů
veřejné správy.

Zpracoval: Ing. Ivan Hývl
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3.

4.1.

ZPRÁVY ODBORŮ

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

ODDĚLENÍ MATRIKY
uzavřeno sňatků 56 x
uzavření manželství na jiném vhodném místě 1 x
úmrtní listy 82 x
druhopisy matričních dokladů 41 x
vyšší ověření matričního dokladu 3 x
správní řízení o prominutí dokladů při uzavření manželství s cizincem 1 x
matriční doklady pro cizinu 1x
vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 1 x
rozhodnutí o změně příjmení 8 x
žádosti o vydání matričních dokladů pro ZM Brno 3 x
určení otcovství 40 x
žádosti o osvědčení o státním občanství 420 x
žádosti o výpis z rejstříku trestů 589 x
výpis z katastru nemovitostí 17 x
čísel jednacích 36 x
vidimace a legalizace 2 763 x
správní poplatky za matriku a ověřování 109 200,poplatky za CZECHPOINT 27 050,-Kč
do matričních knih zapsáno 215 změn
zařazování doručených matričních změn do sbírek listin 235 x
proškolení pro provádění vidimace a legalizace 1 x
provedeny kontroly pro matriky Choltice, Chvaletice , Řečany nad Labem a převzaty
sbírky listin za rok 2007

ODDĚLENÍ EVIDENCE OBYVATEL, OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ
v oblasti evidence obyvatel za správní obvod

V roce 2008 bylo provedeno celkem 2 852 úkonů, které zahrnují přihlášení
a odhlášení trvalého pobytu, narození a úmrtí obyvatel v rámci správního obvodu,
sdělení pod č.j., sdělení vlastníkům nemovitostí o počtu přihlášených osob
a doplnění údajů v IS EO. V souvislosti s evidencí obyvatel byla poskytována
metodická pomoc obecním úřadům v rámci správního obvodu.
přihlášení osob k trvalému pobytu celkem
z toho :
 přihlášení k trvalému pobytu osob mladších 15ti let
 přihlášení osob z jiného okresu
 přihlášení osob v rámci okresu
 zavedení do systému bez předchozího trvalého pobytu
 narození
 úmrtí
 počet správních řízení o zrušení údaje o místu TP
 zpracováno čísel jednacích
 vybráno na správních poplatcích
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1 001 osob
165 osob
268 osob
733 osob
0
262 osob
239 osob
103
159
12 400 Kč

za město Přelouč:
 přistěhováno
 odstěhováno
 narození
 úmrtí

407 osob
245 osob
88 dětí
94 osob

na úseku agendy občanských průkazů:
 počet podaných žádostí o občanský průkaz
 vydáno celkem občanských průkazů
 vydáno OP bez strojově čitelné zóny
 vyřízeno odcizení občanských průkazů
 vyřízeno ztrát občanských průkazů
 skartováno občanských průkazů
 vydáno potvrzení o občanském průkazu
 vyřízeno poškození nebo zničení občanských průkazů
 zahájeno řízení o ukončení platnosti
 rozhodnutí o ukončení platnosti občanského průkazu
 rozhodnutí o určení opatrovníka
 celkem vyřízeno čísel jednacích
 provedení lustrací pro Policii ČR
 uděleno pokut v Kč celkem
 vybráno na správních poplatcích

3276
3496
60
145
225
3111
374
10
11
11
4
281
15
9 300 Kč
46 150 Kč

na úseku agendy cestovních dokladů:
 počet vyřízených žádosti o cestovní pas
 počet vydaných cestovních pasů
 zápis dětí do CP
 vyřízeno odcizení a ztrát cestovního dokladu
 uděleno pokut v Kč celkem
 počet vyřízených čísel jednacích
 vybráno na správních poplatcích
 lustrace pro Policii ČR

944
944
202
51
2 000 Kč
31
496 050 Kč
12

ODDĚLENÍ OBRANY A OCHRANY
 Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje provedeno
upřesnění Rozpracování vybraných úkolů Krizového plánu Pardubického kraje
obecním úřadem určené obce Přelouč.
 Provedena aktualizace plánu nezbytných dodávek a souvisejících údajů
v Informačním systému plánování civilních zdrojů - IS ARGIS, zejména se jedná
o nárokování potravin a potravinářských surovin.
 Oddělení obrany a ochrany předán Výpis z Havarijního plánu Pardubického kraje
pro určenou obec Přelouč v souladu s vyhláškou MV ČR č. 328/2001 Sb.(č.j.: HSPA53-1/KŘi-2008).
 Prověření funkčnosti materiálního vybavení Krizového štábu.
 Dvě jednání bezpečnostní rady v souladu s Pracovním plánem Bezpečnostní rady
obce Přelouč na daný rok.
 Průběžně udržován přehled vzájemného spojení a kontaktů mezi obcemi správního
obvodu obce s rozšířenou působností v úzké spolupráci se starosty obcí.
 V pravidelných intervalech plánován rozpis služeb dosahu vybraných pracovníků
MěÚ Přelouč. V roce 2008 byla řešena jedna mimořádná událost.
 Předán Jmenovací dekret novému veliteli jednotky SDH obce Přelouč Martinu
Macháčkovi. V úzké spolupráci s velitelem jednotky SDH zaměřena pozornost
především na obměnu a doplnění materielního vybavení zásahové jednotky.
 Získána účelová státní neinvestiční dotace pro jednotku SDH Přelouč ve výši
50 705 Kč.
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ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND

Na úseku registru řidičů bylo provedeno v roce 2008 následující:
 v registru řidičů vedeno 17 789 evidenčních karet (spisů) řidičů a 547 evidenčních
karet (spisů) neřidičů
 přijato 1 699 žádostí o vydání řidičského průkazu České republiky
 vydáno 1 851 řidičských průkazů České republiky, z toho:
330 prvopisů řidičských průkazů České republiky
8 řidičských průkazů České republiky výměnou za cizí národní řidičské průkazy
 vydáno 179 potvrzení náhradou za řidičský průkaz ztracený, odcizený, poškozený
nebo zničený
 vydáno 17 Mezinárodních řidičských průkazů podle Úmluvy o silničním provozu
ze Ženevy roku 1949
 vydáno 84 Mezinárodních řidičských průkazů podle Úmluvy o silničním provozu
z Vídně roku 1968
 vydáno 175 Osvědčení profesní způsobilosti řidiče
 vydáno 1 392 Průkazů profesní způsobilosti řidiče
 vydáno 7 potvrzení profesní způsobilosti řidiče náhradou za průkaz ztracený,
odcizený, poškozený nebo zničený
 vydáno 144 paměťových karet řidiče
 vydáno 8 paměťových karet podniku
 provedeno 550 výpisů z evidenčních karet (spisů) řidičů a neřidičů pro účely
přestupkového nebo trestního řízení a na vlastní žádost řidiče
 skartováno:
1 493 řidičských průkazů České republiky a potvrzení vydaných za ztrátu, odcizení,
poškození nebo zničení řidičského průkazu
10
Mezinárodních řidičských průkazů podle Úmluvy o silničním provozu
ze Ženevy roku 1949 a z Vídně roku 1968
1 275 Osvědčení profesní způsobilosti řidiče
126 Průkazů profesní způsobilosti řidiče
 zavedeno 330 nových evidenčních karet (spisů) řidičů z důvodu získání prvního
řidičského průkazu
 uděleno 889 skupin řidičských oprávnění
 vydáno 604 rozhodnutí o udělení řidičského oprávnění záznamem do spisu
 vloženo 1 885 nových profesních školení řidičů z toho 969 zakončených zkouškou
přijato a založeno do registru 197 evidenčních karet (spisů) řidičů z jiných městských
úřadů a magistrátů měst
 odesláno a zkontrolováno 134 evidenčních karet (spisů) řidičů na jiné městské úřady
a magistráty měst
 zavedeno 1 749 rozhodnutí a 4 368 spáchaných přestupků v silniční dopravě
 odňato 129 řidičských oprávnění:
108 z důvodu zákazu řízení motorových vozidel
1 z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti
1 z důvodu ztráty odborné způsobilosti
19 z důvodu ztráty odborné způsobilosti – 12 bodů
 vráceno 119 odňatých řidičských oprávnění:
115 po výkonu trestu nebo sankce ZŘMV
2 po ztrátě zdravotní způsobilosti
1 po ztrátě odborné způsobilosti
1 po ztrátě odborné způsobilosti - 12 bodů
 přijata 2 oznámení o vzdání se řidičského oprávnění nebo skupiny řidičského
oprávnění
 uděleno 4 081 bodů za dopravní přestupky
 provedeno 142 výpisů z bodového hodnocení na žádost občanů
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 vydáno 34 oznámení o dosažení 12 bodů
 proveden 1 záznam o odečtení bodů na základě potvrzení o ukončení školení
bezpečné jízdy
 vyřízeno 2 181 dopisů a žádostí v došlé poště
 z registrované elektronické pošty přijato a zavedeno 615 oznámení o dopravních
přestupcích
 provedeno 42 271 transakcí v programu registru řidičů „Eliška“
 vybráno na poplatcích 501 940 Kč

Na úseku zkušebního komisaře motorových vozidel bylo za rok 2008 provedeno :
 1028 prvních zkoušek z odborné způsobilosti pro získání řidičského oprávnění
k řízení motorových vozidel na skupiny AM - D
 500 dílčích opakovaných zkoušek z odborné způsobilosti pro získání řidičského
k řízení motorových vozidel skupin AM- D
 29 přezkoušení z odborné způsobilosti pro skupiny ŘO AM - D
 v průběhu roku 2008 bylo podáno 17 oznámení o přijetí nových učitelů výuky a
výcviku a o zařazení nových cvičných vozidel do výuky a výcviku Ve správním
řízení bylo autoškolám vyhověno
 v průběhu roku 2008 byla podána 1 žádost o změnu v registraci k provozování
autoškoly. Autoškole bylo vyhověno vystavením nové registrace k provozování
autoškoly.
 byly přijaty 3 žádosti o vydání registrace k provozování autoškoly. Ve správním
řízení bylo vyhověno
 k 31.12. 2008 bylo u Městského úřadu v Přelouči registrováno 9 autoškol
 k 31.12. 2008 byly evidovány u Městského úřadu v Přelouči 3 stanice měření emisí
motorových vozidel
 v průběhu roku bylo provedeno 6 namátkových kontrol se zaměřením na kontrolu
provozování autoškoly a vedení zákonné evidence
 v průběhu roku byly provedeny 3 namátkové kontroly ve stanicích měření emisí
motorových vozidel kdy jedné z nich byla uložena pokuta ve výši 7000,-Kč
 vybráno na správních poplatcích 842.600.- Kč.

Na úseku registru vozidel byly provedeny v roce 2008následující úkony:
 První evidování vozidla v ČR.1174
 Provedeno 1278 změn provozovatele
 Odhlášeno 18 vozidel z registračního místa
 Podle §14 trvale vyřazeno 898 vozidel z provozu
 Provedeny 9 trvalé vývozy do zahraničí
 U 14 vozidel provedena výměna motoru nebo podvozku
 Změněna barva u 80 vozidel
 Provedeno 238 změn vlastníků vozidel
 Vyměněno 171 registračních značek (SPZ)
 Provedeno 6 přestaveb
 Blokace provedena u 225 vozidel
 Vybavení a nestandardní provedení zaevidováno u 299 vozidel
 Vyměněno 320 technického průkazu z důvodu ztráty, poškození nebo popsaní
původního technického průkazu
 V záznamů vozidel provedeno 332 oprav
 Vydáno 484 osvědčeních o registraci
 Znovu zaevidováno 84 vozidel
 Zaznamenáno 20 odcizení vozidel a registračních značek
 Schváleno 452 dovezených vozidel
 Záznam o technické prohlídce 93
 Dočasně vyřazeno 394 vozidel z provozu
 Do statutu „provozované“ vráceno 141 vozidel
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Provedeno 65 změn registračních míst
Provedeno 1896 avízo změny provozovatele
Potvrzeno 1115 změn provozovatele
Na základě žádosti Městské policie a Policie ČR dle Zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích poskytnuto 245 lustrací vozidel
Poskytnutí součinnosti Policii ČR 46
Z registru evidence vozidel poskytnuto 979 žádostí o výdej dat
Podle zákona č. 120/2001 Sb.,o soudních exekutorech a exekuční činnosti
zpracováno a odesláno 128 žádostí na pověřené Exekutorské a Finanční úřady
Přijato, zpracováno a odesláno 290 žádostí o změnách v registru silničních vozidel
pro příslušné bazary v ČR
Vystaveno a odesláno 1498 spisové dokumentace od vozidel na jiné pověřené obce s
rozšířenou působností
Přijato, zkontrolováno a zaevidováno 1278 spisů k vozidlům z jiných pověřených
obcích s rozšířenou působností
Zaslání 182 žádostí o postoupení spisové dokumentace z důvodu stěhování
Schválena 4 výcviková vozidla pro účely autoškoly

Za rok 2008 vybráno na správních poplatcích 3 010 450 Kč
Vedeno 26 079 spisových dokumentací k vozidlům
CELKEM PROVEDENO 14 436 OPERACÍ V REGISTRU VOZIDEL

Na úseku dopravních přestupků a vedení správních řízení:
1. Za rok 2008 na tomto úseku došlo celkem 318 oznámení, z toho 315 přestupků dle zákona
č. 200/1990 Sb. o přestupcích, zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla, 3 správní delikty.
2. Z roku 2007 přešlo 188 nevyřízených věcí. Na rok 2009 přechází k vyřízení 98 věcí.
Za toto období bylo:
 6 věcí postoupeno jinému správnímu orgánu
 70 věcí odloženo, zastaveno, sloučeno
 38 věcí ukončeno blokově
 207 věcí ukončeno v příkazním řízení
 87 věcí ukončeno ve správním řízení
 Celkem bylo podáno 6 odvolání do rozhodnutí správního orgánu MěÚ Přelouč.
Z tohoto počtu bylo odvolacím orgánem 3x rozhodnutí MěÚ Přelouč potvrzeno,
v řízení odvolacího orgánu jsou dosud neukončeny 3 věci.
 Za projednané přestupky, správní delikty, náklady správního řízení bylo vyměřeno
celkem 1 644 800 Kč (uvedená částka představuje sankce, náklady správního řízení
i u věcí přecházejících z roku 2007 do roku 2008, kdy byly ukončeny, proto pro rok
2008 to představuje 1 157 400 Kč na pokutách a 68 000 Kč nákladů správního řízení).
 Celkem byl uložen 56 osobám trest zákazu řízení motorových vozidel.
3.

Za rok 2008 na tomto úseku dále bylo:
 vyřízeno 45 žádostí o upuštění zbytku trestu zákazu řízení motorových vozidel
 rozhodnuto o zadržení řidičského průkazu u 55 osob (alkohol), 4 (dopravní nehoda)
 vedeno a ukončeno 8 řízení ve věci oznámených rozhodnutí o zdravotní
nezpůsobilosti praktickým lékařem u držitelů řidičského oprávnění
 řešeny 2 námitky proti dosažení 12 bodů, 1 x vyhověno, jedno řízení přechází
k vyřízení do roku 2009
 vyřízeno 70 žádostí od pojišťoven a jiných orgánů

Zpracoval: Luděk Novák
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4.2.

ODBOR SOCIÁLNÍ

ODDĚLENÍ DÁVEK

V oblasti dávek sociální péče nedošlo v roce 2008 již k žádným zásadním
změnám.
Dávky byly poskytovány dle zákona o sociálních službách, zákona
o životním a existenčním minimu, zákona o pomoci v hmotné nouzi
a pro zdravotně postižené občany dle zákona o sociálním zabezpečení a vyhlášky
o provedení zákona o sociálním zabezpečení.
Celkové čerpání na dávkách sociální péče za rok 2008 činilo 45 180 957,- Kč,
což je téměř o 4 miliony více jak v předešlém roce.
Pro větší přehled uvádíme tabulku o čerpání finančních prostředků
na jednotlivé dávky sociální péče:
PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZA ROK 2008: OBEC II. TYPU

Celkové
čerpání v Kč

2 500 036

Počet
vyhodnocených
dávek v ks
celkem

897

Počet
Počet
vyhodnoce
případů
Agenda
ných dávek
celkem
v ks

163

870

Příspěvek na živobytí

66

Doplatek na bydlení

19
7

Dávky mimořádné
okamžité pomoci
Užívání
bezbariérového bytu

Čerpání
v Kč

Počet
případů

2 358 764

118

116 822

22

19 650

19

4 800

4

PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZA ROK 2008: OBEC III. TYPU

Počet
Počet
Počet vyhodnoc
Celkové
vyhodnocených
případů
ených
dávek v ks
čerpání v Kč
celkem
dávek
celkem
v ks

8373

600
42 680 921

9 665

1 592

7
685

Agenda

Příspěvek na péči
Příspěvek:
na provoz m. vozidla,
na nákup m. vozidla,
na úpravu bytu,
na zvláštní pomůcky,
ostatní dávky
zdravotně postiženým
Individuální doprava
Mimořádné výhody
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Čerpání
v Kč

Počet
případů

38 624 000

855

4 030 921

504

26 000

5

Průkazy TP,
ZTP, ZTP/P

228

ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí se dlouhodobě podílí ve spolupráci
s Městskou policií Přelouč na projektech v rámci programu prevence kriminality.
V únoru 2008 proběhl další ročník soutěže „Právo pro každý den“, kterého
se zúčastnili žáci základních škol našeho správního obvodu. Soutěž byla
organizována ve spolupráci odboru sociálního a Městské policie Přelouč. Vítězné
družstvo postoupilo do krajského kola soutěže, které se konalo tentokrát
ve Svitavách.
Od září roku 2008 opět probíhají pravidelně besedy již na většině základních
škol v našem správním obvodu. Školy, které se do tohoto projektu zapojily, chtějí
s určitostí pokračovat opět i v dalším roce a další školy o účasti vážně uvažují.
Agenda sociálně-právní ochrany dětí je velmi rozmanitá, v tabulce jsou
uvedeny základní statistické údaje.
STATISTICKÉ ÚDAJE

Evidovaný počet případů rodin do roku 2008
Nové případy v průběhu roku 2008
Počet rodin, se kterými bylo v průběhu roku 2008 pracováno
Z toho klienti kurátora pro mládež
Počet návštěv dětí v ústavní výchově
Počet soudních jednání, ve kterých soc. prac. zastupovali nezletilé děti
Vykonané návštěvy sociálních pracovníků v rodině
Poradenská a výchovná činnost – přednášky na školách a další akce
Počet účastníků přednášek a dalších akcí

1 228
121
355
91
6
285
329
9
180

ODDĚLENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Oddělení pečovatelské služby poskytlo za rok 2008 službu 74 klientům.
Služba byla poskytována v Přelouči a integrovaných obcích a ve 4 obcích,
se kterými je uzavřena smlouva o poskytování služeb.
Celkem odpečovaných dnů v PS
v DPS
Obědy
Koupání
Sprchování
Mytí vlasů
Úklid
Nákupy
Pochůzky
Praní
Žehlení

11 320
3 494
10 233
177
246
474
293
312
72
41
39
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HODNOCENÍ ČINNOSTI NADŘÍZENÝMI ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY:

V roce 2008 byla provedena nadřízenými orgány kontrola na úseku dávek
sociální péče – příspěvek na provoz motorového vozidla při níž nebyly shledány
žádné závady.
V závěru roku proběhla na oddělení pečovatelské služby 3 denní inspekce
standardů kvality sociálních služeb. Bylo dosaženo 116 z maximálního počtu 144
bodů tj. 80,56%. Abychom splnili standardy kvality je zapotřebí odstranit zjištěné
nedostatky a sice u 2 standardů (z počtu 15) a to do 20. 3. 2009.

DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Od roku 2008 byl DPS Za Fontánou změněn na obytný dům. Pro seniory
a zdravotně postižené občany slouží dům s pečovatelskou službou v ulici Sluneční
1516 (20 bytů) a dům s chráněnými byty v ulici Sluneční 1414 (34 bytů).
Odbor sociální evidoval v roce 2008 36 žádostí na byt 1+1 event. 1+kk a 10
žádostí na byt 2+1 event. 2+kk.
V tomto roce byly přiděleny byty následovně:
•
•

DPS Sluneční č.p. 1516 - nebyl přidělen žádný byt
Dům s chráněnými byty Sluneční č.p. 1414 – přiděleno 9 bytů 1+kk a 1 byt 2+kk

PŮJČKY ZE SOCIÁLNÍHO FONDU MĚSTA

V roce 2008 nebyla poskytnuta žádná půjčka ze sociálního fondu města.

KOMISE SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ

Komise sociálně zdravotní se sešla v roce 2008 celkem 4x. Na svých
zasedáních členové komise řešili převážně otázku přidělení bytů v nově
vybudovaném domě s chráněnými byty v ulici Sluneční č.p. 1414.

Zpracovala: Květa Bocianová
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4.3.

ODBOR OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

AGENDA ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKÁNÍ

Obecní živnostenský úřad zabezpečuje výkon státní správy na úseku
živnostenského podnikání a je centrálním registračním místem, kde mohou
podnikatelé vyřídit veškeré formality spojené se zahájením činnosti a prováděním
změn, na jediném místě, prostřednictvím jednotného registračního formuláře.
Dnem 1. 7. 2008 nabyl účinnosti zákon č. 130/2008 Sb., kterým se mění
živnostenský zákon. Jedná se zejména o zjednodušení, které souvisí do značné míry
i s elektronizací živnostenského rejstříku. Novelou došlo k většímu množství
poměrně zásadních změn. Z těch nejvýznamnějších lze uvést, že průkazy
živnostenského oprávnění nahradil jediný dokument, a to výpis z živnostenského
rejstříku. V souvislosti s tím se snížily správní poplatky související se vstupem
do podnikání a s ohlašovanými změnami. Zkrátila se lhůta k vydání výpisu z rejstříku
z 15 pouze na 5 dnů. Nově se zavedla jediná volná živnost s 80 obory místo stávajících
125 volných živností s 622 předměty činnosti. Byla zrušena místní příslušnost
živnostenských úřadů, v souladu s možnostmi, které poskytuje informační systém
živnostenského rejstříku, mohou podnikatelé ohlašovat živnosti, podávat žádosti
o koncesi a plnit své ohlašovací a oznamovací povinnosti na kterémkoli obecním
živnostenském úřadě na celém území České republiky, podnikatel si tak může
libovolně vybrat konkrétní úřad. Oznamovací povinnost podnikatele vůči
živnostenským úřadům se týká jen změn takových údajů, které nenavazují na změny
a doplnění již zapsané do obchodního rejstříku.
K 31. 12. 2008 jsme evidovali 4 417 podnikatelů s platným živnostenským
oprávněním a 6 063 živnostenských oprávnění. Ve druhé polovině roku došlo
k podstatnému navýšení ohlášení živností zahraničními fyzickými osobami. Na úseku
registrace a správních činností bylo vydáno 4 841 dokumentů, z toho 421
živnostenských listů, 30 koncesních listin, 579 výpisů ze živnostenského rejstříků jako
průkazů živnostenského oprávnění a dále na žádost, 787 vyrozumění o přerušení
a o pokračování v provozování živnosti, 451 vyrozumění o zápisu údajů
o provozovnách, 90 rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost
podnikatele, a další. Na správních poplatcích bylo vybráno 416 875 Kč. Vedeno bylo
celkem 165 správních řízení, z toho bylo 38 sankčních řízení.
V roce 2008 bylo provedeno obecním živnostenským úřadem 339 kontrol
podnikatelů a 200 místních šetření, bylo zpracováno 10 podnětů ke kontrolám,
uloženo 156 blokových pokut v celkové výši 100 000 Kč, a ve správním řízení uloženo
13 pokut v celkové výši 37 000 Kč, z toho bylo uloženo 10 pořádkových pokut ve výši
31 000 Kč. Byly provedeny kontroly na tržnici ve Valech, z toho jednou ve spolupráci
s Celní správou Pardubice, večerní kontroly na provozovnách a dále byly provedeny
4 společné kontroly s Českou obchodní inspekcí Pardubice. Kontrolní činnost byla
zaměřena na provozovny, kde dochází k nakládání s nebezpečnými odpady,
autovraky, maloobchodu s motorovými vozidly, na kontrolu cestovních kanceláří,
kontrolu zahraničních fyzických osob, na dodržování zákona na ochranu spotřebitele,
atd.
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AGENDA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKATELŮ

Odbor obecní živnostenský úřad Městského úřadu Přelouč je pověřen vedením
agendy evidence zemědělských podnikatelů ve smyslu zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství. Do konce roku 2008 bylo odborem obecní živnostenský úřad
evidováno celkem 104 zemědělských podnikatelů, z toho 83 fyzických osob a 21
právnických osob. Na správních poplatcích bylo u této agendy za rok 2008 vybráno
4 500 Kč.
Kontroly nadřízeného orgánu:

V roce 2008 nebyla provedena pracovníky Krajského úřadu Pardubického kraje,
odbor rozvoje lidských zdrojů a krajský živnostenský úřad, kontrola přenesené
působnosti na úseku agend živnostenského podnikání a na úseku agend dle zákona
č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

AGENDA VÝHERNÍCH HRACÍCH PŘÍSTROJŮ

Na území města Přelouč během roku 2008 provozovalo výherní hrací přístroje
12 obchodních společností ve 12 provozovnách, z toho v 5 hernách, kde bylo povoleno
zařízení, které umožňuje kumulovanou výhru (jackpot). Bylo vydáno 34 rozhodnutí
k povolení provozování 142 ks výherních hracích přístrojů. Na správních poplatcích
za vydaná povolení pro rok 2008 bylo vybráno 1 176 000 Kč, místní poplatky byly
zaplaceny ve výši 1 446 809 Kč. Odvedený výtěžek ve výši 1 287 812 Kč byl použit
na základě schválení zastupitelstva na úhradu nákladů pečovatelské služby pro staré
a nemocné občany města Přelouče.
V rámci kontrolní činnosti bylo provedeno 6 kontrol provozu výherních hracích
přístrojů, z toho 2 kontroly společně s Finančním úřadem Pardubice. Zkontrolováno
bylo 48 přístrojů, nedostatky nebyly zjištěny.
Kontroly nadřízeného orgánu:

Ve dnech od 13. do 14. března 2008 byla Ministerstvem financí České republiky,
odbor Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, vykonána kontrola dodržování
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších
předpisů, vyhlášky č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích a zákonů souvisejících
s loterním zákonem na povolovacím místě Městského úřadu Přelouč. Na úseku
povolování výherních hracích přístrojů nebyly zjištěny žádné nedostatky.

CZECH POINT

Odbor obecní živnostenský úřad vydává od 1. 1. 2008 ověřené výstupy
z informačních systémů veřejné správy. V roce 2008 bylo vydáno 89 výpisů z katastru
nemovitostí, 26 výpisů z obchodního rejstříku, 82 výpisů rejstříků trestů a dále
písemně bylo vyřízeno ještě 72 žádostí o výpis rejstříků trestů pro cizince.

Zpracovala: Jitka Lorencová
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4.4.

ODBOR STAVEBNÍ, VODOPRÁVNÍ A DOPRAVY

Odbor stavební, vodoprávní a dopravy v přenesené působnosti plní úkoly
obce s rozšířenou působností na úseku státní správy - jako obecný a speciální
stavební úřad, vodoprávní úřad, silniční správní úřad a dopravní úřad.
Výkon státní správy na úseku ochrany památek podle zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, přenesená na obec
zákonem č. 320/2002 Sb. není prováděna. Výkon státní správy na základě
veřejnoprávní smlouvy zajišťuje Magistrát města Pardubic. Náklady za náhradní
výkon je dohodnut ve výši 50 tis. Kč.
Odbor je rozdělen na oddělení - stavebního a územního řízení, vodoprávní,
dopravy a komunikací a oddělení územního plánu. Na základě usnesení Rady
města Přelouče byl personální stav odboru k 1.1.2007 stanoven na 11 stálých
pracovníků – mimo vedoucího odboru a spisové služby vykonávají činnost dva
pracovníci v oddělení dopravy a komunikací, tři v oddělení stavebním a územním
řízení, dva v oddělení vodoprávním a dva v oddělení územního plánu.

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ

Správní území se v průběhu roku 2008 nezměnilo a je shodné s předchozími
roky - oddělení stavebního a územního řízení (obecný stavební úřad) vykonává
činnost na území 17 obcí (30 katastrálních území), ostatní oddělení pro 42 obcí
(67 katastrálních území).
STATISTICKÉ ÚDAJE O PŘÍJMECH (V TIS. KČ) ZA CELÝ ODBOR

Poplatky za správní úkony – rozhodnutí a pod.
Místní poplatky za užívání veřejného prostranství
Místní poplatky za užívání veřejného prostranství – krátkodobé reklamní
panely
Pokuty vybrané v rámci odboru

193
84
46
26

ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO A ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (STAVEBNÍ ÚŘAD)

Oddělení vykonávalo v přenesené působnosti činnost obecného stavebního
úřadu. Část úkonů e vedena ještě podle zákona č. 50/1976 Sb. (stavební zákon) –
kolaudace staveb povolených před 1. 1. 2007, nová podání jsou řešena v souladu
s novým stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. Podle nového předpisu byla vedena
správní řízení a opatření pro umisťování, povolování a povolování užívání staveb.
Obecný stavební úřad nevedl za celý rok žádná vyvlastňovací řízení.
V samostatné působnosti se vydává opatření o přidělení čísel popisných
pro Přelouč a místní části.
Stavební úřad vydával ověřené výstupy z informačních systémů veřejné
správy – výpisy z evidence katastrálních úřadů, zprovozněno nebylo zatím
vydávání snímků z pozemkových map.
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STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2008

Celkový počet vydaných rozhodnutí
Celkový počet opatření a úkonů, která nebyla správním rozhodnutím
Celkový počet ostatních úkonů

226
122
148

Proti rozhodnutí stavebního úřadu byly podány celkem 8 odvolání,
o kterých rozhoduje krajský úřad. V případě umístění stavby dvou bytových
domů a změny v užívání stavby společnosti PIIS Pardubice rozhoduje v dalším
stupni Ministerstvo pro místní rozvoj.

ODDĚLENÍ VODOPRÁVNÍ (VODOPRÁVNÍ ÚŘAD)

Vykonávaná činnost byla v celém rozsahu vodního zákona, spočívala
ve vydávání rozhodnutí o nakládání s vodami, odsouhlasování manipulačních
a havarijních plánů, provádění stavebních a kolaudačních řízení vodních děl.
Pro město Přelouč a pro území obce s rozšířenou působností je prováděna
činnost v oblasti ochrany proti povodním.
STATISTICKÉ ÚDAJE

Celkový počet provedených správních řízení
- z toho samostatné povolení odběrů vody (akce vyvolaná ministerstvem
zemědělství v roce 2007)
Počet vydaných písemností mimo řízení
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

684
552
49
5

Dále vodoprávní úřad vedl další úkony spočívající ve vydání různých
opatření, vyjádření a stanovisek ke stavbám, manipulačním provozním řádům,
apod.

ODDĚLENÍ DOPRAVY A KOMUNIKACÍ (SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD)

Vykonával působnost silničního správního úřadu jako obecní úřad obce
s rozšířenou působností. Bylo prováděna běžná činnost, žádné zásadní stavby
nebyly v našem území realizovány.
STATISTICKÉ ÚDAJE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍ, STANOVENÍ ÚPRAVY PROVOZU:

Počet správních úkonů silničního správního úřadu
A z toho – stanovení dopravních značení
počet ostatních vydaných rozhodnutí
Počet ostatních úkonů
Počet evidovaných koncesí TAXI nových (celkový počet platných za ORP)
Počet rozhodnutí speciálního stavebního úřadu pro komunikace
Počet ohlášení speciálního stavebního úřadu pro komunikace
Počet ostatních úkonů speciálního stavebního úřadu pro komunikace
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352
123
229
220
1 (5)
12
4
15

DOPRAVNÍ ÚŘAD

Vedení agendy taxislužby (zajištění odborné způsobilosti, vydávání
stanovisek k licenci, vydávání průkazů řidiče, vydání dokladů o přidělení
evidenčního čísla). Připomínky k jízdním řádů autobusové a vlakové dopravy.
Orgán pověřený výkonem státní správy ve věcech provozu na pozemních
komunikacích.
Vyjádření k územním plánům, stavbám, změnám licencí veřejné autobusové
dopravy, připomínky k jízdním řádů autobusové a vlakové dopravy, vedení
agendy dopravní a bezpečnostní komise.

ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ)

V roce 2008 pokračovalo pro město Přelouč pořizování změny č. 1
Územního plánu města. Po posledním zasedání zastupitelstva v prosinci, kdy bylo
schváleno pořízení změn č. 2, byly zahájeny přípravné práce na pořizování
druhých změn. Pokračovalo pořizování regulačního plánu v lokalitě „třešňovka“
v Klenovce a byly zahájeny práce na pořízení 1. změny regulačního plánu PřeloučLipiny.
Městský úřad Přelouč v roce 2008 na základě § 13 a 14 SZ pořizoval
následující územně plánovací dokumentaci:
 projednávání návrhu a vydání (formou opatření obecné povahy) územních plánů pro obce
ve svém správním území:
Vyšehněvice, Hlavečník, Sopřeč a Vápno,
 schválení zadání a zahájení projednávání návrhu územních plánů pro obce Selmice
a Jankovice
 schválení zadání a zahájení projednávání návrhu změn územních plánů pro obce Holotín
a Újezd u Přelouče
 projednávání zadání územního plánu pro obec Litošice
 projednávání zadání změn územních plánů pro obce Morašice, Kojice, Labské Chrčice
a Jedousov
 přípravné práce pro pořízení změn územního plánu obce Tetov

V roce 2008 byly pořizovány územně analytické podklady podle nového
stavebního zákona společně s urbanistickým atelierem Urbaplan Hradec Králové.
Jedná se o činnost pro celé správní území obce s rozšířenou působností.
Dokončeny (včetně vystavení na webových stránkách města byly v prosinci.

Zpracoval: Lubomír Novotný
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4.5.

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INFRASTRUKTURY

SPRÁVA MAJETKU A INVESTIČNÍ ČINNOST
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ VYBRANÉ REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2008

Místo
Přelouč – Čáslavská ulice
Přelouč – Kladenská ulice

Přelouč – Libušina ulice
Přelouč – Masarykovo náměstí
Přelouč – náměstí 17. listopadu
Přelouč – Pardubická ulice
Přelouč – Sportovní ulice

Přelouč – ulice Za fontánou
Přelouč

Klenovka
Lohenice
Tupesy

Název
oprava komunikace
výstavba sportovní haly včetně projektové
dokumentace venkovních úprav u základní
školy č.p. 494
keramická dílna a byt správce sportovní
haly u základní školy č.p. 494
projektová dokumentace zateplení mateřské
školy č. p 1332 a základní školy praktické
č.p. 1384
pergola u č.p. 1516
oprava sociálních zařízení základní školy
č.p. 45
regenerace panelového sídliště
oprava kotelny v objektu městského kina
č.p. 687
výstavba autobusového nádraží
rekonstrukce sociálního zařízení tribuny na
sportovišti č.p. 776
rekonstrukce bytu v objektu č.p. 433
oprava místních komunikací
projektová dokumentace oprav komunikací
Tůmy Přeloučského, Hálkova a Arnoštova
projektová dokumentace na II. etapu
regenerace panelového sídliště
dětská hřiště
městský mobiliář
nasvětlení přechodů pro chodce
rozšíření městského rozhlasu
pasport veřejného osvětlení
studie odtokových poměrů jih
energetické audity
údržba městských bytů
údržba a opravy obecního majetku
projektová dokumentace na výstavbu nové
budovy městského úřadu
městské lesy
dokončení oprav v č.p. 19
komunikace K Mikádce včetně veřejného
osvětlení
prodloužení dešťové kanalizace
oplocení dětského hřiště

Částka v tis. Kč
2 499
20 057

4 792
106

113
2 018
2 837
169
13 127
251
421
884
289
182
133
479
977
108
278
245
98
701
387
809
296
115
5 290
350
109

Celková prostavěnost na investičních akcích a údržbě majetku města za rok
2008 činila 57 345 tis. Kč.
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Výdaje spojené se správou městských lesů činily celkem 296 tis. Kč.
Uskutečnilo se výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. na zhotovitele
stavby keramické dílny a bytu správce sportovní haly u základní školy
v Kladenské ulici č.p. 494.
V měsíci květnu byla zahájena dlouho očekávaná vlastní stavba sportovní
haly u základní školy v Kladenské ulici č.p. 494. Do konce roku 2008 bylo
proinvestováno 20 057 tis. Kč. Město uspělo se svou žádostí o dotaci
na financování stavby ze strukturálních fondů Evropské unie, takže 39 000 tis. Kč
z celkových stavebních nákladů pokryje tato dotace.
V měsíci srpnu bylo započato se stavbou autobusového nádraží
ve Sportovní ulici, které zkvalitní podmínky pro cestující veřejnost a umožní
přemístit dopravně nevyhovující autobusovou zastávku z Pernštýnského náměstí.
Stavební náklady v roce 2008 činily 13 127 tis. Kč a také u této akce bude
z celkových nákladů pokryto 19 000 tis. Kč dotačními prostředky ze strukturálních
fondů Evropské unie.
V měsících září až listopadu byla realizována 2. část I. etapy regenerace
panelového sídliště v okolí náměstí 17. listopadu. Byly provedeny nové povrchy
chodníků okolo dětského hřiště, k autobusové zastávce a u restaurace Palma.
Zároveň byly na dětském hřišti nahrazeny herní prvky nevyhovující současným
předpisům novými a celé hřiště bylo nově oploceno. Taktéž byla tato lokalita
doplněna městským mobiliářem. Vzhledem k tomu, že město neobdrželo
očekávanou státní dotaci, vlastní finanční prostředky ve výši 2 837 tis. Kč
umožnily provést pouze část z původního rozsahu zamýšlené regenerace.
V měsíci říjnu byla zahájena stavba keramické dílny a bytu správce
pro sportovní halu. Objekt bude provozně propojen se stávající budovou základní
školy v Kladenské ulici č. p. 494 a bude v něm umístěna i počítačová učebna.
Městu se podařilo zajistit na stavbu státní dotační prostředky ve výši 4 000 tis. Kč.
V měsících říjnu až listopadu byla provedena oprava komunikace
v Čáslavské ulici. Stavební náklady dosáhly výše 2 499 tis. Kč, z nichž 2 126 tis. Kč
bylo uhrazeno ze státních dotačních prostředků. Obyvatelé této lokality se dočkali
podstatného zlepšení stavu komunikace a chodníků u svých domů.
I v průběhu tohoto roku byly investovány finanční prostředky do údržby
a rekonstrukce školských zařízení. V objektu základní školy na Masarykově
náměstí č.p. 45 byla v průběhu školních prázdnin provedena nákladem 2 018 tis.
Kč celková oprava dožívajících sociálních zařízení. Žáci i pedagogický sbor tak
nyní využívají prostory, které odpovídají nejen hygienickým předpisům,
ale i současným standardům. V zájmu získání dotačních prostředků z fondů
Evropské unie byly provedeny nákladem 98 tis. Kč energetické audity budov
základní umělecké školy, základní školy praktické a mateřské školy v Kladenské
ulici č.p. 1332. Na základě jejich výsledků pak byla vypracována za 106 tis. Kč
projektová dokumentace zateplení základní školy praktické a mateřské školy.
Byly zahájeny projektové práce na stavbu nové budovy městského úřadu.
V roce 2008 bylo za tímto účelem vynaloženo 809 tis. Kč. Taktéž byly vypracovány
nákladem 289 tis. Kč projekty na opravu komunikací v centru města, a to ulic
Tůmy Přeloučského, Hálkova a Arnoštova. Pro pokračování regenerace
panelového sídliště byla vynaložena na projektovou dokumentaci II. etapy,
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tj. hlavně ploch za prodejnou Labe, částka 182 tis. Kč.
Na základě dotačních prostředků ve výši 621 tis. Kč, získaných ze Státního
fondu dopravní infrastruktury, bylo provedeno nasvětlení 3. přechodů
na frekventovaných komunikacích ve městě. S finanční spoluúčastí města celkové
náklady na tuto akci dosáhly 977 tis. Kč. Uvedená opatření výrazně přispějí
k bezpečnosti chodců na takto upravených přechodech.
Nákladem 479 tis. Kč byl instalován na území města, hlavně v jeho centrální
části a městském parku, nový městský mobiliář. Tvarově zajímavé lavičky
a odpadkové koše zlepšily vzhled města a hlavně starší spoluobčané ocení
možnost odpočinku při svých procházkách.
Z dalších investičních akcí na území města nutno připomenout rekonstrukci
sociálního zařízení tribuny sportoviště č.p. 776 v částce 251 tis. Kč, rekonstrukci
bytu v bývalém pečovatelském domě v ulici Za Fontánou č.p. 433 nákladem
421 tis. Kč, výměnu dožívajícího zařízení kotelny v objektu městského kina
č.p. 687 ve výši 169 tis. Kč a výstavbu pergoly za 113 tis. Kč u chráněných bytu
č.p. 1414 a 1516 v Libušině ulici, která by jejich obyvatelům měla zpříjemnit
venkovní posezení při parných letních dnech.
V integrovaných obcích byla nákladem 115 tis. Kč dokončena oprava
kulturního zařízení č.p. 19 v Klenovce, vybudována částkou 5 290 tis. Kč nová
komunikace včetně veřejného osvětlení v Lohenicích K Mikádce, z čehož činila
4 775 tis. Kč státní dotace, a v Tupesích byla za 350 tis. Kč prodloužena dešťová
kanalizace a za 109 tis. Kč oploceno dětské hřiště.
V roce 2008 město získalo přímé dotace na opravy a investice do městského
majetku v celkové výši 11 522 tis. Kč. Další vynaložené finanční prostředky budou
městu zpětně propláceny v roce 2009 v souladu s dotačními podmínkami fondů
Evropské unie.

BYTOVÁ AGENDA

Ke dni 31. 12. 2008 bylo u městského úřadu zaevidováno:





17 žádostí na velikost bytu 1 + 1
22 žádostí na velikost bytu 2 + 1
10 žádostí na velikost bytu 3 + 1
49 žádostí celkem

Během roku 2008 nebyl uspokojen žádný žadatel. Oproti roku 2007 došlo
k celkovému zvýšení žádostí o přidělení bytu o 3 žádosti.
Zpracoval: Miroslav Manžel
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4.6.

ODBOR FINANČNÍ

HOSPODAŘENÍ MĚSTA PŘELOUČE V ROCE 2008
HOSPODAŘENÍ MĚSTA PŘELOUČE V ROCE 2008 SKONČILO PŘEBYTKEM. (V TIS. KČ)

Příjmy
Výdaje
Přebytek rozpočtu

2006
185 748
171 348
14 400

2007
198 246
192 297
5 949

2008
209 201
207 659
1 542

Příjmy do rozpočtu města v roce 2008 činily 209 201 tis. Kč a výdaje
207 659 tis. Kč.
Začátkem roku 2009 byly vypořádány dotace se státním rozpočtem finanční vypořádání sociálních dávek, dotace na volby do senátu a zastupitelstva
krajského úřadu a dotace na volby do zastupitelstva obce Urbanice v celkové výši
cca 1 000 tis. Kč.
Město ke svému hospodaření nevyužívá žádný úvěr.
Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů:
NEINVESTIČNÍ DOTACE (V TISÍCÍCH KČ) V RÁMCI SOUHRNNÉHO DOTAČNÍHO VZTAHU, Z TOHO

na výkon státní správy, samosprávy a školství
20 829
na sociální dávky
40 650
Celkem:
61 479
(z toho vráceno 997 tis. Kč v r. 2008 v rámci finančního vypořádání sociálních dávek)
volby do senátu a zastupitelstva KÚ
volby do zastupitelstva obce Urbanice
Čáslavská ulice – oprava
nasvětlení přechodů pro chodce
měřiče rychlosti
sociálně právní ochrana dětí
výkon agendy sociálních služeb
Lohenice – komunikace K Mikádce
odborný lesní hospodář
výsadba dřevin
rekonstrukce městského parku
ZŠ Kladenská – keramická dílna a byt správce
Fr. Filipovský – dabing
pečovatelská služba
Celkem:

295
10
2 126
621
230
1 461
468
4 775
599
32
562
4 000
70
264
15 513

Přijaté neinvestiční dotace od Pardubického kraje (v tisících Kč):
městské lesy - obnova lesních porostů
Hasiči
nouzové signalizační zařízení
ZUŠ - 1. Ročník keramického sympozia“
ZUŠ – 2. Ročník meziměstského koncertu
ZUŠ – podpora talentovaných žáků
Fr. Filipovský – dabing
Celkem:
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220
51
25
5
12
20
50
383

Příjmy z ostatních veřejných rozpočtů (v tisících Kč):
veřejnoprávní smlouvy - městská policie
veřejnoprávní smlouvy – sociální
veřejnoprávní smlouvy – přestupky
veřejnoprávní smlouvy – úřední desky
příspěvky od obcí na školství
příspěvky od obcí na pečovatelskou službu
Celkem:

120
9
31
1
1 225
62
1 448

STRUKTURA PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V LETECH 2006 – 2008 (V TISÍCÍCH KČ)

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

Financování (přebytek) rozpočtu

2006
79 680
9 131
32 024
64 912
185 748

2007
85 231
12 082
13 490
87 443
198 246

2008
95 200
14 609
14 736
84 656
209 201

2006

2007

2008

123 944

155 558

160 812

47 404

36 739

46 847

171 348

192 297

207 659

2006

2007

2008

14 400

5 949

1 542

K rozpočtu roku 2008 schvalovalo zastupitelstvo města šest rozpočtových
opatření, v nichž byly do rozpočtu zařazovány postupně jednotlivé akce oprav
a investic.
FINANČNÍ PROSTŘEDKY K 31.12.

Zůstatky bankovních účtů (v Kč)

2006

2007

2008

26 170 629,91

34 043 433,19

50 141 798,31

512 814,53

482 013,98

426 716,74

Fond životního prostředí

3 912 159,80

2 367 761,70

1 440 866,46

Depozitní účet - účet cizích prostředků

3 864 748, 83

5 518 480,01

5 074 197,98

1 093,22

1 099,92

zrušen

15 919 000,29

16 162 274,25

zrušen

291 209,95

2 630 924,81

264 755,70

5 308 098,75

4 740 758,84

7 328 011,47

55 979 755,28

63 579 746,70

64 676 346,66

Základní běžný účet
Sociální fond

Účet sdružení investorů
Termínový účet
Fond obnovy bytového fondu
Fond na reformu veř. správy
Celkem:
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POROVNÁNÍ VOLNÝCH NEÚČELOVÝCH FINANČNÍCH ZDROJŮ V LETECH 2006–2008 (V TISÍCÍCH KČ)

Volné finanční zdroje

2006

2007

2008

38 165

48 448

49 477

POHLEDÁVKY

V tabulce jsou v Kč uvedeny veškeré pohledávky města k 31. 12. 2008,
vedené na účtu č. 315 – pohledávky a poskytnuté půjčky vedené na účtu 277 –
poskytnuté finanční výpomoci fyzickým osobám.

Druh pohledávky
Místní popl. ze psů
Místní popl. veř. prostranství
Místní popl. ze vstupného
Místní popl. za hrací automaty
Místní popl. za svoz KO
Nájemné nebytových prostor
Nájemné bytových prostor
Nájemné ubytovna
Nájemné pozemky
Prodej pozemků a budov
Pokuty - odbor vnitřních věcí
Pokuty - přestupkové komise
Pokuty - stavební
Pokuty - městská policie

Pohledávky
k 31.12.2006

Pohledávky
k 31.12.2007

Pohledávky
k 31.12.2008

9 400
1 960
121 780
124 500
586 436
256 044
339 099
86 490
91 172
214 320
3 400
146 682
8 200
83 800

8 690
0
104 180
0
732 732
339 360
400 404
86 490
0
213 500
2 100
170 927
4 700
177 217

8 425
0
104 180
0
770 693
65 692
348 548
86 490
0
0
800
202 092
2 100
231 436

Pokuty - dopravní přestupky
Pokuty - živnostenský úřad
Pokuty - životní prostředí
Pult centrální ochrany MP
Příspěvky od obcí na školství

1 269 271
173 000
8 500
8 100
14 097

1 291 933
147 000
8 500
17 700
0

1 637 874
181 000
8 500
20 150
0

Sociální dávky
Náhrady škod, věcná břemena
Hovorna Tupesy
Vystavené faktury MěÚ
Výtěžek z hracích automatů
Parkovné trhy Valy - Mělice
Pečovatelská služba
VPS městská police
Trvalé odnětí zem. půdy
Exekuční náklady
Půjčky poskytnuté městem:
sociální výpomoc
z FOMBPF
Celkem (Kč)

1 773 548
15 560
0
81 188
86 149
15 000
904
30 000
0
32 522

1 558 014
92 818
632
105 703
49 317
10 000
0
0
21 132
27 804

163 763
45 670
0
67 563
0
0
0
0
21 200
43 103

9 000
158 254
5 748 376

9 000
46 576
5 626 429

9 000
3 214
4 021 493
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Finanční částky uvedené ve sloupcích tabulky samozřejmě obsahují i takové
pohledávky, které jsou placeny formou splátek nebo jejichž splatnost spadá
až do roku 2009. Skutečné pohledávky k vymáhání jsou průběžně předávány
na právní oddělení.
HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Město Přelouč je v současné době zřizovatelem 11 příspěvkových organizací.
Jedná se o školská zařízení, Městskou knihovnu, Kulturní služby a Technické
služby. Na svoji provozní činnost dostaly tyto příspěvkové organizace v roce 2008
z rozpočtu města celkem 23 856 tis. Kč, včetně investiční dotace pro Technické
služby. Tyto příspěvkové organizace vykazují každoročně tzv. zlepšený
hospodářský výsledek. Jedná se o úspory z dotací města a případnou vedlejší
hospodářskou činnost.

Zpracovala: Ing. Ivana Lejhancová

- 36 -

4.7.

ODBOR ŠKOLSTVÍ

Odbor školství vykonává převážně státní správu v oblasti školství v obvodu
rozšířené působnosti města Přelouče.
K 1. 1. 2008 bylo evidováno 27 škol a školských zařízení.

POPIS STAVU ZAŘÍZENÍ CELKEM ZA SPRÁVNÍ OBVOD S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

Počet mateřských škol
Počet základních škol
Počet dětí v mateřských školách celkem
Počet žáků v základních školách celkem
Průměrný počet dětí na MŠ
Průměrný počet žáků na ZŠ
Počet úplných škol
Počet tříd v úplných školách
Počet žáků v úplných školách (I + II st.)
Průměrný počet žáků na základní školu - úplnou
Průměrný počet žáků na třídu základní školy úplné
Počet malotřídních škol
Počet tříd v malotřídních školách
Počet žáků v malotřídních školách
Průměrný počet žáků na třídu malotřídní školy
Průměrný počet žáků na malotřídní školu
Počet žáků v základní škole praktické
Počet žáků v základní umělecké škole
Počet členů zájmových útvarů v domě dětí a
mládeže
Počet žáků stravujících se ve školní jídelně

Právní
subjekt
12
11
569
1713
47,42
155,73
6
74
1561
260

MŠ (součást
ZŠ)
3
x
78
x
26
x
x
x
x
x

Celkem
15
11
647
1713
43,13
155,73
6
74
1561
260

21,09

x

21,09

5
10
152
15,2
30,4
30
659

x
x
x
x
x
x
x

5
10
152
15,2
30,4
30
659

613

x

613

678

x

678

Údaje ze zahajovacích statistických výkazů 2008.

Odbor zpracovává návrh rozpisu rozpočtu a společně za účasti zástupců
odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Pardubického kraje v rámci
dohodovacího řízení řeší konkrétní požadavky škol a školských zařízení. Odbor
školství projednává s řediteli škol a školských zařízení osobně požadavky, které se
týkají návrhu rozpočtu a změny výkonů.
Odbor 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:






mzdové inventury k 1. 2. 2008,
zahajovací výkazy,
mzdové výkazy P1-04 – čtvrtletně,
podklady pro sumarizaci účetní závěrky - čtvrtletně,
krajskému úřadu předkládá rozbor hospodaření za školy a školská zařízení v obvodu jeho
působnosti
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Od 1. 1. 2008 byla zvýšená kapacita žáků Školní družiny při Základní škole
Přelouč, Smetanova 1509. Na základě žádosti rozhodl Krajský úřad Pardubického
kraje OŠMS zapsat do školského rejstříku nejvyšší povolený počet žáků ve školském
zařízení 90.
Na přeloučských základních školách proběhly volby do školských rad z řad
pedagogických pracovníků a zákonných zástupců nezletilých žáků pro nové tříleté
období od 1. 1. 2009. Rada města Přelouče jmenovala do školských rad základních
škol dva členy za zřizovatele.

ÚDAJE O FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ POSKYTNUTÝCH MŠMT V ROCE 2008
Účelový
znak

a

33353

Ukazatel

b
A.1. Neinvestiční dotace celkem
v tom:
Přímé náklady na vzdělávání
celkem
v tom: a) platy
b) OON
c) ostatní (pojistné +
FKSP + ONIV)

0,00

3
103 366 000,00

v Kč
Vratka
dotace při
finančním
vypořádání
4=1-2-3
0,00

0,00

102 688 000,00

0,00

73 555 000,00
397 000,00
28 736 000,00

73 555 000,00
397 000,00
28 736 000,00

0,00
0,00
0,00

678 000,00

678 000,00

0,00

Poskytnuto
k 31.12.2007

1
103 366 000,00
102 688 000,00

Vráceno
v průběhu roku
2

Použito
k 31.12.2007

33005

Zvýšení nenárokových složek
platů pedagogických pracovníků

33122
33155
33160
33163
33166

Program sociální prevence a prevence kriminality
Dotace pro soukromé školy
Projekty romské komunity
Program protidrogové politiky
Soutěže

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

33339

Program podpory vzdělávání národnostních menšin

0,00

33430

Další vzdělávání pedagogických
pracovníků - ZPŘ prac.
Azylanti

33435

A.2. Investiční dotace celkem
v tom:
A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.)

0,00

0,00

0,00

0,00

103 366 000,00

0,00

103 366 000,00

0,0
0,00

Zpracovala: Alena Hanušová

4.8.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
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V roce 2008 došlo na odboru životního prostředí k personálním změnám.
Vedoucího odboru Ing. Tomáše Kašpara nahradil k 1. 9. 2008 Mgr. Jiří Rejl a Ing. Janu
Adamovou k 18. 8. 2008 František Novotný.
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
bylo:
vydáno 39 rozhodnutí o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady,
vydáno 66 vyjádření v rámci společných vyjádření odboru
vydáno 32 sdělení a ostatních písemností k problematice odpadového hospodářství
elektronicky zpracováno 212 ročních hlášení o produkci a nakládání s odpady původců
odpadů za rok 2007 a zasláno na MŽP a Krajský úřad Pardubického kraje,
 provedeno 12 kontrol nakládání s odpady u původců odpadů se zápisem,
 uložena 1 pokuta
 elektronicky vedena evidence listů pro přepravu nebezpečných odpadů za celý správní
obvod obce s rozšířenou působností.





V rámci samostatné působnosti byly odborem prostřednictvím Přeloučského
Roštu zveřejňovány informace a příspěvky k problematice odpadového hospodářství.
V roce 2008 byly uzavřeny smlouvy s kolektivními systémy působícími v oblasti
zpětného odběru použitého elektrozařízení, na jejichž základě město čerpá finanční
odměnu za tento sběr. Celoročně město finančně zajišťuje provoz sběrného dvora
spolu s místem zpětného odběru v ulici Pardubické. V období od dubna do listopadu
probíhal svoz biologicky rozložitelného odpadu pomocí plastových nádob. Celkem se
zapojilo 806 domácností v rodinných domech a bylo sebráno 412,5 t
kompostovatelného odpadu. Ve sběrném dvoře SOP a.s. v ulici Pardubické
a mobilními svozy bylo občany města odevzdáno 9,4 t nebezpečných odpadů, 283,5 t
velkoobjemového odpadu, 11,7 t kompostovatelného odpadu, dále 22,3 t stavební suti
a 10,6 t pneumatik. V rámci tříděného sběru dalších využitelných složek komunálního
odpadu bylo občany pomocí nádobového systému na 32 stanovištích, prostřednictvím
sběrných surovin a žáky v základních školách sebráno: 165,8 t papíru; 97,4 t skla;
65,6 t plastů; 0,6 t kompozitních obalů a 944 t železa. V rámci zpětného odběru bylo
občany předáno 1057 ks použitých velkých elektrozařízení a cca 2 t malých
elektrozařízení. Na skládku bylo odvezeno 1 923,8 t směsného domovního odpadu.

OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU, STÁTNÍ SPRÁVA ZEMĚDĚLSTVÍ,
VETERINÁRNÍ PÉČE, ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE , OCHRANA ZVÍŘAT PROTI TÝRÁNÍ

Veterinární zákon č.166/1999 Sb.:
 vydáno 1 rozhodnutí povolení svodu zvířat

Zákon na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 Sb.:
 1 rozhodnutí o odebrání týraných zvířat
 řešeny 4 přestupky, uložena 1 pokuta ve výši 4000,- Kč

Rostlinolékařská péče zákon č. 326/2004 Sb.:
 1 exekuční výzva ke splnění uložených opatření
 Provedeny 2 kontroly na neobdělané zemědělské pozemky a zaslány výzvy k odstranění
nedostatků

Ochrana ZPF zákon č. 334/1992 Sb., ve znění zákona č. 231/1999 Sb.:
 1 rozhodnutí v pochybnostech
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31 souhlas k odnětí ze ZPF dle § 9 odst.6
1 souhlas dle § 5 odst. 2
5 souhlasů dle § 7 odst. 3
16 rozhodnutí o platbě odvodů
58 vyjádření k projektové dokumentaci staveb
8 vyjádření k návrhům územních plánů obcí

Provedeny 2 kontroly ohledně skrývky ornice v Přelouč

Rybářství zákon č. 99/2004 Sb.:
 vydáno 253 rybářských lístků

STÁTNÍ SPRÁVA LESŮ, MYSLIVOSTI A RYBÁŘSTVÍ

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:
 Odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) dle § 15 až 18 lesního zákona:
(7 rozhodnutí, 4 usnesení, 3 ostatní dokumenty s činností státní správy v souvislosti s těmito ustanoveními
spojené)

 Závazná stanoviska dle § 14 odst. 2 lesního zákona:
(22 závazná stanoviska)

 Výjimky z velikosti šíře holé seče dle § 31 odst. 2 lesního zákona:
(2 povolení)

 Výjimka z těžby úmyslné v porostech do 80ti let dle § 33 odst. 4 lesního zákona:
(3 rozhodnutí)

 Těžba převyšující 3m na ha a rok dle § 33 odstavce 3 lesního zákona:
(1 usnesení, 4 ostatní dokumenty s činností státní správy v souvislosti s tímto ustanovením spojené)

 Licence odborného lesního hospodáře:
(1 rozhodnutí)

 Porušení § 22 lesního zákona, zákon 200/1990 Sb., o přestupcích:
(1 rozhodnutí, 16 ostatní dokumenty s činností státní správy v souvislosti s tímto ustanovením spojené)

 Lesní hospodářské osnovy (LHO) § 25 odst. 2 lesního zákona a ustanovení s LHO spojené:
(V roce 2008 byl z důvodu končící platnosti LHO k 31.12.2009 vyhlášen záměr zadat zpracování LHO
s následným výběrovým řízením a vybráním konečného zpracovatele.
9 ostatní dokumenty s činností státní správy v souvislosti se zpracováním LHO spojené)

 Příspěvky na činnost odborného lesního hospodáře dle § 37 odst. 7 lesního zákona:
(3 ostatní dokumenty s činností státní správy v souvislosti s tímto ustanovením spojené)

 Potvrzení o původu reprodukčního materiálu dle zákona 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu
reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců,
určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů:
(1 rozhodnutí, 6 potvrzení o původu reprodukčního materiálu, 6 ostatních dokumentů s činností státní správy
v souvislosti s tímto zákonem spojených)

V souvislosti se zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o myslivosti), bylo vydáno:
 Lovecké lístky dle § 47 zákona o myslivosti:
(8 loveckých lístků pro české občany, 22 loveckých lístků pro cizince)

 Povolení lovu zvěře dle § 36 odst. 5 zákona o myslivosti, která nemá stanoveny minimální
a normované stavy:
(22 rozhodnutí)

 Snížení stavů zvěře dle § 39 zákona o myslivosti:
(1 rozhodnutí )

 Povolení lovu mimo dobu lovu dle § 40 zákona o myslivosti:
(3 rozhodnutí)

 Povolení lovu na nehonebních pozemcích dle § 41 zákona o myslivosti:
(1 rozhodnutí)

 Výjimky ze zakázaných způsobů lovu dle § 45 odst. 2 zákona o myslivosti:
(2 rozhodnutí, 1 usnesení, 1 ostatní dokumenty s činností státní správy s tímto ustanovením spojené)

- 40 -

 Změna hranic honiteb dle § 31 zákona o myslivosti:
(1 rozhodnutí, 3 usnesení, 14 ostatních dokumentů s činností státní správy s tímto ustanovením spojených)

 Změna mysliveckého hospodáře dle § 35 zákona o myslivosti:
(1 vydání průkazu mysliveckého hospodáře)

 Porušení zákona o myslivosti, zákon 200/1990 Sb., o přestupcích:
(6 ostatních dokumentů s činností státní správy v této souvislosti spojených)

 Chovatelská přehlídka dle § 6 zákona o myslivosti:
(1 rozhodnutí)

 Hospodaření se zvěří, škody ap.:
(5 ostatních dokumentů státní správou v dané věci vydaných)

Na úseku státní správy myslivosti byla v r. 2008 v naprosté většině vedena řízení a
následně vydána rozhodnutí ve vztahu k lovu dnes takřka kriticky přemnožené zvěře
černé, tj. prasat divokých, v honitbách, kde pro tuto zvěř nejsou stanoveny minimální a
normované stavy této zvěře, a to s ohledem na rámec legislativních možností řešení této
problematiky.
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 dle § 14 zákona o rybářství:
(13 ustanovení rybářskou stráží)

 Přestupky dle zákona o rybářství, zákon 200/1990 Sb., o přestupcích:
(2 ostatní dokumenty s činností státní správy v této souvislosti spojené)

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
 Umístění stavby s vlivem na krajinný ráz
(1 rozhodnutí)

 Zásah do významného krajinného prvku
(6 rozhodnutí)

 Kácení zeleně rostoucí mimo les
(15 rozhodnutí)

 Památné stromy
(doplněna veškerá evidence k vyhlášeným památným stromům, 2 záměry na nové památné stromy)

 Evropsky významné lokality
(doplněna veškerá evidence k vyhlášeným evropsky významným lokalitám)

 Chráněná území
(postupně zajišťována dokumentace k vyhlášeným chráněným územím)

OCHRANA OVZDUŠÍ

Doplňována elektronická databáze malých a středních zdrojů

Zpracoval Mgr. Jiří Rejl

- 41 -

4.

5.1.

OS A D NÍ V Ý BO R Y

KLENOVKA

V minulém roce se osadní výbor sešel celkem 10x a účast na těchto
zasedáních byla vždy téměř 100%. Na svých zasedáních byl pravidelně
informován o jednáních rady a zastupitelstva města. V průběhu celého roku byly
vyvěšovány důležité informace do vývěsní skříně a vyhlašovány zprávy
v místním obecním rozhlase.
V místním kulturním zařízení se uskutečnila taneční zábava svazu
motorkářů a ples dobrovolných hasičů z obce Valy.
Druhá polovina roku 2008 se nesla především v řešení problému výstavby
fotovoltaické elektrárny na území naší obce. Po uspořádání dvou veřejných schůzí
za účasti zástupců dotčené firmy, na kterých se mohli občané obce vyjádřit k této
problematice a dalších jednáních s firmou WD Energy, osadní výbor souhlasil
při splnění určitých podmínek se změnou územního plánu za účelem výstavby
této fotovoltaické elektrárny. Věříme, že realizace této stavby nebude mít
negativní vliv na rozvoj obce v dalších letech a desetiletí.
Místní nohejbalový oddíl Klondajk Klenovka se umístil v okresní soutěži
na 3. místě a do poslední chvíle bojoval o vítězství v celé soutěži. Je to zatím
nejlepší výsledek v jeho historii.

AKCE ORGANIZOVANÉ OSADNÍM VÝBOREM












novoroční utkání v hokejbale
zimní turnaj ve stolním tenise
brigády v obci
pálení čarodějnic spojené s opékáním uzenin
sečení vybraných travnatých ploch
zájezd do ZOO Praha v rámci dětského dne
táborák v rámci rozloučení s prázdninami
mikulášská besídka
sestavení požadavků na budoucí jízdní řád MHD v Přelouči
četba ze školní kroniky

AKCE PROVEDENÉ MĚÚ A TS









svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
úklid spadlého listí
sečení travnatých ploch na veřejných prostranství
úprava místních komunikací
likvidace zeleně na chodnících veřejného prostranství
průběžně byly prováděny opravné práce na veřejným osvětlení
regulační plán pro část obce v lokalitě „Třešňovka“
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Členové osadního výboru hodnotí spolupráci s MěÚ a TS dobře
a konstatuje, že tato úroveň rok od roku stoupá. Bohužel na akce, které nás dosti
trápí (kanalizace, chodníky - oprava a výstavba, rozšíření veřejného osvětlení
a rozhlasu,…) se opět nedostalo. Chápeme, že tyto akce jsou finančně velmi
náročné, ale pevně věříme, že například s realizací výstavby infrastruktury
v lokalitě „Třešňovka“ se podaří alespoň některé problémy (osvětlení, chodníky,
nová cesta místo panelů,…) realizovat.
Těšíme se na další rok dobré spolupráce s MěÚ i Technickými službami města
Přelouče. Zejména se těšíme na provoz MHD, bez které je dopravní spojení mezi
Klenovkou a městem Přelouč velmi omezené.
Zpracoval: Ing. Libor Skala

5.2.

LOHENICE

Osadní výbor Lohenice pracoval třetím rokem v nezměněném složení:
MUDr. Jiří Prokopec, Libor Cápay, Miroslav Doležal, Vladimír Kmoníček, Petr
Honzů, Rostislav Koubek a Roman Salfický.
Osadní výbor se v roce 2008 sešel celkem osmkrát a jednou byla
zorganizována veřejná schůze s občany místní části. I v tomto roce byly
respektovány hlavní cíle a priority vytýčené na prvním povolebním zasedání:






Prosadit dokončení a opravu komunikací v místní části.
Vybudovat dětský koutek s atrakcemi splňujícími požadavky EU.
Podílet se na úpravě a vzhledu zeleně v místní části.
Organizovat tradiční akce pro děti.
Spolupracovat s občany na zajištění správného fungování místní části (organizace
úklidových prací a svozu velkoobjemového odpadu).

V říjnu 2008 byla zkolaudována místní komunikace v Loheničkách
(od úřadovny k Mikádce). Investorem byl Krajský úřad v Pardubicích. Touto
stavbou se podařila vyřešit podstatná část výstavby a opravy místních komunikací
v Lohenicích. K dostavbě zbývají ještě krátké úseky komunikací k ZD, na Točnu,
asfaltový povrch návsi a oprava Mikádky, která byla poničena v minulosti
budováním plynu a vodovodního řádu. K dopravní problematice je nutno ještě
dořešit výměnu zkorodovaného a nefunkčního značení a posunutí dopravních
značek začátek a konec obce směrem k malému Lohenicko-mělickému písníku.
OV Lohenice by dále uvítal umístění informačního rychlostního radaru ve směru
od Přelouče, který by zpomalil rychlost v obci na zákonnou úroveň 50 km/h.
Vybudování dětského hřiště v souladu s předpisy EU se jeví jako poměrně
složitá a nákladná věc. Pořízení a instalace atrakcí se proto bude řešit ve spolupáci
s městem při budování dětských koutků na území Přelouče.
Ve spolupráci s TS Přelouč se nám daří udržovat traviny a dřeviny
na přijatelné úrovni.
V roce 2008 OV Lohenice organizoval ve spolupráci s OV Mělice Dětský
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karneval, Pálení čarodějnic a Prázdninový dětský den. Velikonoční turnaj
ve stolním tenise a Mikulášskou nadílku jsme organizovali již ve vlastní režii.
Do akcí pro děti se nám daří implementovat i naše mladé rodiče, kteří se
na organizaci těchto akcí podílí v čím dál větší míře, a to je jenom dobře.
OV Lohenice spolupracuje hlavně s odborem Správa majetku
a infrastruktury a Technickým službami Přelouč na okamžitém řešení náhlých
a havarijních situací v obci. Mezi nejčastější problémy patří prasklé žárovky u VO,
oprava a výměna poškozených kanalizačních vpustí, údržba zeleně. V tanečním
sále je v havarijním stavu strop a podlaha, zbývají dokončit parapety na úřadovně
a opravit autobusovou zastávku. OV Lohenice se aktivně účastnil ve spolupráci
s firmou OREDO na tvorbě a ladění jízdního řádu nově vznikající MHD
v Přelouči.
OV na svém výročním zasedání přijal usnesení neslevit ze svých úkolů
a priorit, aby se občanům i návštěvníkům místní části Lohenice a Lohenicko –
mělických písníků spokojeně žilo.
Zpracoval: MUDr. Jiří Prokopec

5.3.

MĚLICE

Osadní výbor, který má 5 členů se v minulém roce scházel nepravidelně a to
devětkrát. Průměrná účast členů byla 90%. Neúčast členů na schůzi byla většinou
zapříčiněna buď zaměstnáním, nebo nemocí, ale byli vždy omluveni.
Snažili jsme se, zajistit vždy podle svých možností úkoly na nás kladené,
ať již od městského úřadu Přelouč, nebo od spoluobčanů. Byly vyhlašovány různé
nabídky a upozornění pro spoluobčany místním obecním rozhlasem.
Ve spolupráci s Technickými službami města Přelouče a SOP a.s. byl proveden
na jaře a na podzim svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu a roští
z ostříhaných keřů. Komise uspořádala různé akce jako byl například dětský den,
loučení s prázdninami pro děti s táborákem. Dále byly provedeny různé malé
opravy majetku nám přiděleného, úklid veřejných prostranství, údržba obecních
domů a podobně.
Jako každý rok byla provedena kontrola hasičských přístrojů v obecních
domech a inventura majetku OV, který byl přidělen Městským úřadem Přelouč.
V průběhu roku byly vyvěšovány důležité informace pro občany na úřední desce.
Kontrola uložených úkolů členům komise byla samozřejmostí. Komisi se podařilo
ve spolupráci s Technickými službami města Přelouče provizorně opravit některé
z místních obecních cest a zajistit údržbu veřejného osvětlení v obci.
Co nás nejvíce trápí je, že v obci nemáme vybudovanou kanalizaci
odpadních vod a tím pádem si musí sami občané zajistit odvoz odpadu ze svých
septiků do čističek odpadních vod.
Závěrem bych zhodnotil spolupráci s Městským úřadem Přelouč,
Technickými službami města Přelouče, SOP a.s. a Městskou policií Přelouč jako
dobrou a doufám, že bude v přístích letech alespoň taková jako doposud.
Zpracoval: Jaroslav Kopecký
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5.

6.1.

K O MI S E MÍ S TN Í S A MO S P R Á V Y

LHOTA – ŠKUDLY

KOMISE MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY LHOTA - ŠKUDLY POŘÁDALA V ROCE 2008 TYTO AKCE:







pálení májového ohně
22. ročník nohejbalového turnaje 3
4. ročník "Přejezd Škudelské lávky"
Dětský den (rozloučení s prázdninami)
Rybářské závody pro děti a dospělé
založení rybářského kroužku (obsádku daroval p. Čermák, dohlíží komise místní
samosprávy)

Za p. Martina Šafku byl zvolen nový předseda p. Jaroslav Vinkler.
Občané Lhoty - Škudly žádají město Přelouč o vybudování nové kanalizace,
chodníků a cyklostezky do Přelouče.
Zpracoval: Jaroslav Vinkler

6.2.

ŠTĚPÁNOV

KMS má 5 členů. Během roku bylo uspořádáno 7 schůzí. Termíny byly vždy
dohodnuty se všemi členy předem, proto byla účast téměř 100%.
Snažili jsme se vždy splnit uložené úkoly, které jsme pravidelně
kontrolovali.
Aktuální otázkou většiny občanů je problém „veřejné kanalizace“ a nový
potah silnice v části obce .

AKCE ORGANIZOVANÉ KMS :








jarní a podzimní úklid obce
dětský den se soutěžemi a opékání buřtů
dle potřeby KMS byly hlášeny zprávy v místním rozhlase
byly vyvěšovány zprávy na vývěsní desku dle požadavku MěÚ a potřeby KMS
opékání buřtů pro děti na začátku a konci prázdnin
rozsvícení vánočního stromu v obci
pořádání výroční schůze KMS
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AKCE ORGANIZOVANÉ MĚSTEM :
posekání trávy na veřejných prostranstvích
vyčištění komunikace v obci zametacím vozem
likvidace trávy chemickým postřikem na chodnících veřej.prostranství
pravidelné svozy nebezpečného a velkoobjemového odpadu, a to dle určeného časového
harmonogramu TS
 průběžně byly prováděny opravné práce na veřejném osvětlení – TS





AKCE POŽADOVANÉ – NEUSKUTEČNĚNÉ (PŘEVEDENO NA PŘÍŠTÍ ROK)
 kanalizace v obci
 rekonstrukce chodníků
 nová silnice v části obce (nebo jen potah)

V průběhu roku se osvědčila spolupráce s Městskou policií, obzvlášť se
strážníkem p. Vrzalem Zdeňkem , kterému za vstřícné a včasné řešení problémů
musíme poděkovat.
Členové KMS hodnotí spolupráci s MěÚ a TS dobře a doufají,
že neuskutečněné akce budou dle finančních možností a v rámci možných kapacit
uskutečněny v dalším období .
Věříme, že dosavadní dobrá spolupráce bude pokračovat i v příštím období.

Zpracovala: Lenka Kohoutková

6.3.

TUPESY

KMS se v roce 2008 scházela každé první pondělí v měsíci.

VÝČET AKCÍ ORGANIZOVANÉ KMS:
jarní úklid a příprava pálení čarodějnic
pálení čarodějnic s táborákem
vyčištění přítoku do požární nádrže
nátěr stolů a lavic u požární nádrže
zorganizování dětského dne – soutěže,branný závod,rozdání drobných cen,občerstvení a na
závěr diskotéka
 příprava rybářských závodů,které se uskutečnily u místní požární nádrže
 přátelské posezení na ukončení prázdnin – k tanci a poslechu hrála živá hudby,občerstvení
zajistil sbor hasičů
 mikulášská besídka s nadílkou,překvapením a malým ohňostrojem






Většina akcí byla zajišťována za pomocí sboru dobrovolných hasičů
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AKCE PROVEDENÉ MĚSTEM A TS:







celoroční údržba veřejného osvětlení a rozhlasu
zimní údržba místních komunikací
vyčištění chodníku a sekání zeleně
kompletní rekonstrukce místního rozhlasu
dokončení kanalizace srážkové vody v horní části obce
oplocení dětského hřiště

NEUSKUTEČNĚNÉ AKCE:






oprava křižovatky nad budovou obecního úřadu
u nových rodinných domků není dokončeno veřejné osvětlení
přeložení chodníku v dolní části obce
oprava místních komunikací
stále přetrvávající neshody s p. Jaroslavem Krátkým a jeho hospodářskými zvířaty, která se
volně pohybují po vesnici

Spolupráce s TS je hodnocena jednotlivými členy výboru kladně. Některé
požadavky byly přesunuty do následujícího roku a věříme, že se uskuteční.
Zpracovala: Zdeňka Šefránková
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6.

TE CH N IC K É S L U Ž BY MĚ S TA P Ř E L OU ČE

Příspěvková organizace Technické služby města Přelouče zajišťuje činnosti
stanovené zřizovací listinou a dalšími požadavky ze strany odboru správy majetku
Městského úřadu, Městské policie, představitelů města a místních samospráv.
Pro rok 2008 stanovil zřizovatel organizaci tyto závazné ukazatele:

•
•
•
•

Ø přepočtený počet pracovníků
provozní dotace
limit mzdových prostředků
plán odpisů

27,6
10 520 tis. Kč
4 770 tis. Kč
267 tis. Kč

V průběhu roku byl rozpočet organizace udržován jako vyrovnaný, v počátku
na hodnotě 12 170 tis. Kč, po úpravách ve výši 12 820 tis. Kč. Ve vztahu k rozsáhlým
úpravám zelených ploch na katastru města v jarních měsících s likvidací pařezů (park
Jana Dítěte, ulice ČSA, Základní škola Kladenská atd.) a obnově dopravního značení
mimo plán, upravil zřizovatel na základě odůvodněné žádosti ve IV. Q roku provozní
dotaci o 180 tis. Kč na hodnotu 10 720 tis. Kč. Celkové náklady všech středisek
v hlavní i doplňkové činnosti dosáhly 12 730 tis. Kč, což představuje 99,30% nákladů
upraveného plánu. Skutečné výnosy ve výši 12 879 tis. Kč pak dosáhly 100,46%
výnosů plánovaných. Hospodaření roku 2008 bylo ukončeno s kladným výsledkem
v celkové výši 149 tis. Kč. Podrobné ekonomické výsledky za hodnocené období jsou
zpracovány ve zřizovateli předloženém rozboru hospodaření.
Rok 2008 byl mj. prvním rokem zkušeností s provozem parkovacích automatů,
nově osazených laviček v centru, květinovou výzdobou sloupů veřejného osvětlení
a rozšířením vánoční výzdoby v ulici Pardubická. Placené parkování v ulicích Pražská
a Hradecká přispělo do rozpočtu organizace částkou přes 170 tis. Kč. Ale ani náklady
na údržbu PA nebyly zanedbatelné. Především zpočátku, kdy se někteří „občané“
nedokázali smířit se zavedením režimu placeného parkování. Pro rok 2009 už budou
výnosy z parkování z rozhodnutí zřizovatele příjmem města. Vánoční i květinová
výzdoba v závěsných nádobách se i přes relativně vysoké náklady dle ohlasů občanů
i radnice osvědčily a organizace zajistí jejich realizaci i v dalším období.
K 1. 1. 2008 bylo v organizaci zaměstnáno 22 stálých pracovníků. Z důvodu
odchodu do důchodu ukončila k 31. 1. 2008, po zapracování nové síly, pracovní
poměr dispečerka organizace a dlouholetá pracovnice Technických služeb paní Jana
Jarešová. Z plánovaných dvanácti pracovních míst v rámci dohod s Úřadem práce
na sezónní činnosti bylo postupně akceptováno deset. Pro naplnění stavu byli
v průběhu roku 2008 přijati další dva zaměstnanci, jejichž mzdy však již byly plně
hrazeny z rozpočtu organizace. Na základě požadavku Probační a mediační služby
Pardubice a dohody s Městem Přelouč provádělo sporadicky v organizaci v průběhu
roku devět osob náhradní výkon trestu obecně prospěšných prací. Z celkem soudy
nařízených 2 132 hodin odpracovaly tyto osoby pouze 973 hodin. V tomto smyslu
byly výsledky pracovní činnosti odsouzených předány k dalšímu řízení Probační
a mediační službě. Pracovní neschopnost činila v roce 2008 7% z celkového fondu
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pracovní doby. Na nemocnosti se podíleli z 1/3 sezónní pracovníci. K 31. 12. 2008
bylo v evidenci organizace opět celkem 22 zaměstnanců. Průměrná hrubá mzda
na jednoho pracovníka v roce 2008 se zvýšila po intervenci u zřizovatele na cca 14 000
Kč.
Celkové náklady na běžné a střední opravy movitého a nemovitého majetku
poskytnutého organizaci k užívání zřizovatelem na základě smlouvy o výpůjčce
a majetku pořízeného vlastní činností organizace dosáhly v roce 2008 cca 800 tis. Kč.
Na nákladech se v této oblasti podílely rozhodující měrou rozsáhlejší opravy obou
traktorů, fekálního vozu, zametače Boschung, nákladních aut Renault a LIAZ,
traktorového přívěsu a nakladače HON v částce přesahující 480 tis. Kč.
Z fondu reprodukce majetku s použitím rezervního fondu a s podporou
zřizovatele byl v roce 2008 v souladu s radou města schváleným plánem investic
a na základě výběrových řízení pořízen majetek v hodnotě 500 tis. Kč. Jednalo se
o podvalník určený k přepravě menší mechanizace (vibrační válec, sekačky apod.)
za 70 tis. Kč a užitkové nákladní vozidlo zn. Piaggio Quargo jako náhrada
za vyřazenou techniku (Multicar 25) v pořizovací ceně 429 tis. Kč. Spolu s doplatkem
na smykový nakladač Locust (pořízeným již koncem roku 2007) ve výši 509 tis. Kč
činily náklady na investice v hodnoceném období 1 mil. Kč. Koncem roku bylo
provedeno výběrové řízení na nákup nové traktorové sekačky. Zřizovatelem
schválená investice v hodnotě cca 400 tis. Kč bude realizována před zahájením
„travní“ sezony v roce 2009.
Technické služby jsou organizací zřízenou městem Přelouč především
pro správu a údržbu městského majetku a pro činnosti s tímto majetkem související.
Přesto i na úseku doplňkové hospodářské činnosti byly výjimečně volnou kapacitou
poskytovány v hodnoceném období drobné služby občanům, obcím, fyzickým
i právnickým osobám regionu v rozsahu stanoveném zřizovací listinou, především
v oblasti dopravy materiálu, prací a služeb s technikou, prodeje zbytkových
stavebních hmot (písku, použité dlažby, dřeva), drobných stavebních prací, údržby
zeleně, veřejného osvětlení, dopravního značení a zimní údržby komunikací, s objemu
a charakteru poskytovaných služeb odpovídajícími ekonomickými výsledky. Výnosy
z doplňkové činnosti v roce 2008 dosáhly hodnoty 944 tis. Kč (102,61% plánu)
a podílely se 7,33% na celkových výnosech organizace, proti nákladům ve výši
925 tis. Kč. Zisk z této činnosti tak dosáhl 19 tis. Kč. Relativně nízký zisk v doplňkové
činnosti je rozhodně ovlivněn i systémem klíčování příslušných nákladů, kde se
stanoveným postupem zaúčtuje i část nákladů, které s hospodářskou činností přímo
nesouvisí. Kladný výsledek hospodaření v doplňkové činnosti je v tomto případě
rozhodující, neovlivní daňovou povinnost a signalizuje zdravou ekonomiku
organizace. Podíl zisku z doplňkové činnosti na celkovém hospodářském výsledku
organizace činil 12,75%.
Na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byli zaměstnanci v průběhu
roku podrobeni pravidelným preventivním lékařským prohlídkám dle stanoveného
harmonogramu. Rovněž byla provedena předepsaná školení na úseku BOZP a PO,
včetně školení řidičů, strojníků pracovních strojů, obsluhy zvedacích a plynových
zařízení, pracovníků zimní údržby komunikací a obsluh malé mechanizace
pro údržbu zeleně. V oblasti kontrol a revizí byly provedeny dle stanoveného
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harmonogramu periodické revize systému veřejného osvětlení, elektro a stavební
revize užívaných objektů, revize elektrického ručního nářadí, elektrospotřebičů,
tlakových nádob a ručních hasicích přístrojů. V průběhu roku byly v organizaci
provedeny kontroly Úřadu práce a správy sociálního zabezpečení, které nezjistily
podstatné závady ve vedení příslušných agend. V rámci řídící kontroly dle zákona
č.320/2001 Sb. o finanční kontrole proběhl počátkem roku v organizaci interní audit,
zřizovatelem pověřeným auditorem. Rok 2008 byl rovněž rokem legislativních změn
v oblasti nakládání s odpady a s tím souvisejícím zpracování změn, resp. obnovy
příslušných povolení a rozhodnutí krajských orgánů.

VÝZNAMNĚJŠÍ AKCE ZAJIŠŤOVANÉ ORGANIZACÍ V ROCE 2008:
STŘEDISKO 302 - STAVEBNÍ ÚDRŽBA A DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:
 zbudování dalších zpevněných ploch pro nádoby na tříděný odpad
 vybudování odvodňovacího příkopu v obci Tupesy
 zádlažba záhonů v ulici ČSA - příprava k osazení květinových kontejnerů
 vyklizení objektů v areálu ZŠ Kladenská určených k demolici (II. etapa)
 dobudování zázemí správce sportoviště v objektu bývalé kotelny stadionu
 výspravy místních komunikací ve městě a stavební úprava povrchu komunikací
v místních částech Klenovka, Mělice a Štěpánov
 opravy stávajících laviček, oprava rámů a dřevěných obkladů pískovišť včetně
výměny písku, kontroly a opravy konstrukcí a ploch dětských hřišť
 spolupráce s dodavatelem při osazování nových laviček v centru města
 technická pomoc investorovi (odbor SMI) při realizaci revitalizace panelového
sídliště (II. etapa) a rekonstrukce ulice Čáslavská
 čištění a stavební úpravy poškozených kanalizačních vpustí
 stavební zabezpečení studně a šachet v areálu ZŠ Kladenská
 obnova a realizace nového vodorovného a svislého dopravního značení
dle stanovení DI Pardubice včetně rekreační lokality písníků Mělice
 stavební úpravy veřejného WC
 technická pomoc a stavební úpravy v objektu městského kina
 vyklizení bývalé sběrny surovin a oplocení areálu – příprava k pronájmu
 zbudování bezbariérových zón na chodnících v ulici Pardubická
 vybudování dalších 12 bezbariérových vjezdů k objektům občanů a firem v ulicích
Jiráskova, Pražská, Popova, Pardubická a V Zahrádkách
 celkové náklady střediska – 1 539 tis. Kč

STŘEDISKO 303 - VEŘEJNÁ ZELEŇ:
 údržba, vícečetné sekání a úklid travnatých ploch v rozsahu přes 20 ha, včetně
sportoviště, městských parků a pozemků v integrovaných obcích
 kácení stromů a mýcení keřů dle rozhodnutí odboru životního prostředí MěÚ,
mj. v ulici ČSA (břízy) a při obnově parku Jana Dítěte včetně likvidace pařezů
 revitalizace zelených ploch a úpravy porostů v areálu ZŠ Kladenská
 formování, úpravy korun a zdravotní řezy stromů, keřů a živých plotů
 jarní výsadba, celoroční údržba a zálivka okrasných záhonů a květinové výzdoby
ve městě, včetně závěsných nádob na sloupech VO a v podloubí
 následná péče o novou zeleň v rámci náhradní výsadby
 likvidace plevelů na zpevněných plochách, komunikacích a chodnících
 květinová výzdoba pro akce pořádané zřizovatelem
 celkové náklady střediska 2 800 tis. Kč
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STŘEDISKO 304 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (VO):
 výměna svítidel v ulici Trutnovská – činnost pozastavena do doby zpracování
pasportu v roce 2009 (případná dotace z fondů EU)
 součinnost při realizaci rozšíření kamerového systému ve městě
 obnova nátěrů sloupů VO v ulicích Havlíčkova, V Zahrádkách, Trutnovská
 elektrifikace akcí pro město – pálení čarodějnic, den dětí, Cena za dabing, Žákovský
turnaj, letní koncerty - vánoční a slavnostní osvětlení
 doplnění vánoční výzdoby na průjezdním úseku silnice I/2 v ulici Pardubická
 periodické revize světelných bodů a zapínacích obvodů VO
 opravy světelných bodů a opravy, resp. výměny staticky nevyhovujících sloupů VO
(dle zjištění revizí a kontroly ultrazvukem)
 vyhledávání a opravy poruch kabelového vedení rozvodu VO
 zajištění oprav VO v obcích a firmách regionu v rámci doplňkové činnosti
 vyjádření k projektovým dokumentacím a existenci podzemních vedení systému VO
v rámci stavebního řízení, včetně vytýčení tras VO
 celkové náklady střediska na údržbu systému VO - 608 tis. Kč

STŘEDISKO 306 - ČIŠTĚNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ:
 jarní a podzimní svoz roští od občanů města a místních částí
 termínový svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu z místních částí
ve spolupráci s firmou SOP a.s.
 příprava písníků v Mělicích na letní sezónu a posezónní úklid
 vyprazdňování, obnova, doplnění a osazení nových odpadkových košů a košů na psí
exkrementy
 průběžný strojní i ruční úklid, čištění a mytí místních komunikací včetně místních
částí a průjezdních úseků silnic
 pravidelný úklid stanovišť nádob na tříděný odpad
 manipulace, svoz a soustřeďování komunálního odpadu z odpadkových košů,
bioodpadu, smetků z úklidu komunikací a „černých“ skládek a příprava přepravy
k oprávněné osobě (skládka BWM Chvaletice)
 zimní údržba místních komunikací dle schváleného operativního plánu
 celkové náklady střediska – 1 855 tis. Kč

STŘEDISKO 307 - DOPRAVA
 celkové množství odpadu přepraveného na skládky a zavážky - 707 t
 přeprava netříděného odpadu - skládka BWM Chvaletice – 611 t
 z toho město 390 t – náklady 290 tis. Kč, pohřebiště 90 t – náklady 83 tis. Kč, cizí
odpad v rámci doplňkové činnosti 131 t – přefakturace 103 tis. Kč
 ekologicky nezávadný odpad na zavážky – 96 t
 zajištění dopravy pro ostatní střediska, doplňkovou činnost a pro kulturní
a sportovní akce pořádané organizacemi města, resp. zřizovatelem
 celkové náklady střediska – 1 428 tis. Kč

Zpracoval: Karel Šilhavý
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7.

MĚ S TS K Á P OL IC IE

BEZPEČNOSTNÍ A DOPRAVNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ MĚSTA A JEHO MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

V roce 2008 došlo oproti loňskému roku k nepatrnému snížení zjištěných
spáchaných přestupků na území města Přelouč.
Největší podíl na zjištěných přestupcích měly přestupky proti bezpečnosti
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Zde pak překračování nejvyšší
povolené rychlosti v obci (o 25 přestupků více než v loňském roce). Ubylo nám oproti
tomu přestupků způsobených nedovoleným parkování. Zde se bohužel potýkáme
s tím, že řidiči často zneužívají tzv. „osoby blízké“ nebo vůbec nereagují na výzvy
k podání vysvětlení v souvislosti s těmito přestupky, zvláště pokud jsou
ze vzdálenějších měst. Tomuto se budeme snažit zamezit v roce 2009, kdy budou
zakoupeny technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla („botiček“).
K výraznějšímu nárůstu přestupků a trestných činů v dopravě došlo v řízení
motorových vozidel pod vlivem alkoholu. Proti loňskému roku, kdy byl počet řidičů
předaných policii ČR 8, to letos bylo již 22 řidičů!
Jako každý rok se na výslednosti podílí také přestupky na úseku veřejného
pořádku. Pozornost strážníků si vyžadují majitelé psů, kteří stále často porušují
obecně závazné předpisy (volný pohyb psů, kálení, evidence). V letošním roce bylo
odchyceno celkem 47 psů. Jejich umístění do útulku v Pardubicích si i v letošním roce
vyžádalo nemalou částku z rozpočtu MP.
V současné době probíhá velmi intenzivní kontrola majitelů psů z důvodu nové
obecně závazné vyhlášky.
V oblasti veřejného pořádku se nejčastěji strážníci potýkají s ničením veřejně
prospěšného zařízení, se znečišťováním veřejného prostranství či rušením nočního
klidu. Některé přestupky stačí řešit domluvou, jiné blokově, některé musí řešit
přestupková komise. Na těchto přestupcích se podílí zejména návštěvníci nočních
podniků a „nonstopů“.
Musím také konstatovat, že došlo k nárůstu přestupků proti majetku. Často
jsme voláni do obchodů, kde dochází k drobným krádežím. Těžko říct, zda se na
zvýšení této trestné činnosti podílí častější pokusy o krádeže či úspěšnost prodavačů
a osob, které v obchodech hlídají. Z těchto přestupců se nám několikrát stali dokonce
pachatelé trestných činů nebo osoby hledané policií.
V roce 2008 došlo k rozšíření kamerového systému o 3 kamery. V současné
době máme tedy k dispozici celkem 9 kamer. Kamerový systém je využíván nejen
městskou policií, ale často i policií ČR a kriminální službou. Za rok 2008 bylo
v Kamerovém deníku zaznamenáno cca 210 událostí, které napomohly při řešení
přestupků a trestných činů.
Vzhledem k tomu, že kamerový systém je v provozu 3. rokem, začínají se
bohužel zvyšovat finanční částky na jeho údržbu a opravy. Pro tento rok je na opravy
kamer v rozpočtu MP stanovena částka 30 000 Kč, která bude jen těžko na jeho
údržbu a opravy stačit.
Přesto kamerový systém dnes považuji za nepostradatelného a důležitého
pomocníka jak pro odhalování přestupků a trestných činů, tak pro prevenci
kriminality ve městě.
Služba strážníků je i nadále organizována knihou služeb, kde je přesně
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rozepsáno a určeno, kde a v jakou dobu se má hlídka nacházet, jaké má plnit úkoly,
jsou stanoveny kontrolní body a dodržování všech stanovených úkolů je vedením
městské policie kontrolováno.
Území města je rozděleno na rajony, které jsou svěřeny konkrétním strážníkům.
Ti vedou knihy rajonů, kam zaznamenávají veškeré důležité informace, které s jejich
rajonem souvisí.
V noční době je hlídkování prováděno kombinací hlídky pěší a za pomoci
služebního vozidla. Zde je kladen důraz na provedení operativního a rychlého zásahu
na celém území města.

VÝSLEDNOST MĚSTSKÉ POLICIE 2008
STATISTICKÝ PŘEHLED VŠECH OPERATIVNÍCH ZÁSAHŮ A UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE

Celkový počet událostí

4 212

Přestupky proti veřejnému pořádku

268

Přestupky proti majetku

125

Přestupky proti občanskému soužití

29

Přestupky proti obecně závazné vyhlášce

18

Oznámeno trestných činů PČR

75

Odchyty psů, synantropní zvěř + ostatní přestupky v této oblasti

185

Přestupky v dopravě zařazených do bodového systému – překročení max. povolené
rychlosti

1 080

Ostatní dopravní přestupky (zákazy stání, zastavení atd.)

874

Odstraněno vraků motorových vozidel

36

Alkohol za volantem

22

Události zjištěné kamerovým systémem

210

Nálezy, hlášení závad, pomoc občanům, hledání pohřešovaných, výjezdy na poplachy
pultu centralizované ochrany

1 098

PŘEHLED FINANČNÍCH PROSTŘEDKU ZÍSKANÝCH DO PŘÍJMU MĚSTA ZA ROK 2008

Udělené blokové pokuty

1 162 526 Kč

Veřejnoprávní smlouvy obcí Břehy – Veselí - Valy

120 000 Kč

Pult centralizované ochrany
Udělené pokuty z oznámených přestupků - doprava + veřejný pořádek

433 500 Kč
132 300 Kč

CELKEM

1 848 326 Kč

SPOLUPRÁCE S INTEGROVANÝM ZÁCHRANNÝM SYSTÉMEM A JEDNOTLIVÝMI ODBORY
MĚSTA

Spolupráce s policií ČR je v našem městě opravdu na velmi dobré úrovni.
Hlídky obou policií si vzájemně dokážou vyhovět a pomoct při plnění úkolů v rámci
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zákonů, které spolupráci městské policie a policie ČR upravují. Spolupráce probíhá
zejména na úsecích veřejného pořádku, dopravy, zajišťování kulturních
a společenských akcí. Dobrá spolupráce se projevila i v nastávajícím roce 2009, kdy
nás sama policie ČR oslovila kvůli určení úseků pro měření radarem rychlosti
v obcích. Velmi častá je i spolupráce se službou kriminální policie při pátrání po
pachatelích trestných činů.
Nadále udržujeme spolupráci s místním hasičským sborem, profesionálním
Záchranným hasičským sborem v Pardubicích a Rychlou záchrannou službou. Jedná
se především o pomoc při zajišťování míst zásahu, dopravních nehod, hašení, pomoc
občanům v nouzi (otevírání bytů, technické nehody apod.).
Také spolupráce s jednotlivými odbory města je naprosto bez připomínek
a věřím, že tomu tak bude i nadále. Vedoucí jednotlivých odborů dokáží pružně
reagovat a řešit vzniklé situace nebo případné problémy, rovněž jako technické služby
města.

DO BUDOUCNA

V roce 2009 budou kladeny vyšší nároky na fyzickou přípravu strážníků.
V zhledem k nové vyhlášce, č. 418/2008, která se právě této přípravy týká a podrobně
popisuje rozsah výcviku strážníků, bude upravena tělesná příprava tak, aby každý
strážník prošel celým výcvikem. Jde nejen o zlepšení fyzické kondice strážníků, ale
zejména o nácvik taktiky při zásazích.
Dalším výraznějším krokem proti neukázněným řidičům bude pořízení 2 ks
nových „botiček“, jak jsem již výše zmiňoval. Také nás letos čeká přizpůsobení se
novým legislativním požadavkům v měření nejvyšší dovolené rychlosti v obcích. Zde
nám zákonodárci bohužel „hodili klacky pod nohy“ a donutili nás ke zcela
nesmyslným krokům. Rozpočet MP bude zatížen pořízením přenosných dopravních
značek, které budou upozorňovat neukázněné řidiče na měření rychlosti
v konkrétních úsecích města. Přesto měření rychlosti v obcích vidím dnes jako
nutnost, protože policie ČR nemá dostatečnou kapacitu pro plnění těchto úkolů
a statistiky jasně dokazují, že řidičů překračujících rychlost je stále mnoho i přes nové
označování měřených úseků. V této souvislosti bych po velmi střízlivém a uvážlivém
zhodnocení doporučil uzavření veřejnoprávních smluv s několika obcemi, které
projevily zájem o měření rychlosti. Příjmy získané z těchto uzavřených smluv by
mohly docela dobře pokrýt náklady spojené s dalším krokem rekonstrukce budovy
městské policie Přelouč, která hyzdí vzhled náměstí našeho města. Ani prostory
uvnitř budovy, které měly být před třemi lety jen dočasné, nejsou důstojnou
služebnou městské policie.
S potěšením konstatuji, že MP funguje skvěle i z hlediska prevence kriminality,
když strážníci navštěvují školy v okolí a seznamují žáky s prací ozbrojených složek
a zákony, pořádají dopravní hřiště nebo krajskou soutěž „Právo na každý den“.
Uvědomuji si, že MP není jen složkou represivní, ale také složkou, na kterou se
mohou obracet občané se žádostí o pomoc. I toto bude nadále naší snahou, smyslem
a náplní naší práce.
Zpracoval : Bc. Martin Karabec
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8.

P L NĚ N Í Ú K OL Ů Z P R O GRA M OV É H O P R O HL Á Š E N Í RA D Y MĚ S TA

Na rok 2008 byly v Programovém prohlášení Rady města Přelouče na volební
období 2006 - 2010 stanoveny tyto úkoly :
1. BYTOVÁ POLITIKA
1.1, 1.2 V roce 2008 bylo firmě VOLARIS s.r.o. vydáno územní rozhodnutí na výstavbu

dopravní a technické infrastruktury v lokalitě „Na Obci“ a bylo vydáno stavební
povolení na výstavbu prvních 4 rodinných domků. V souladu s uzavřenou budoucí
kupní smlouvou mezi městem a investorem VOLARIS s.r.o. je doplatek kupní ceny
za prodané pozemky splatný až v roce 2009. V Programovém prohlášení rady města
byla počítáno s příjmem za tyto pozemky již v roce 2008, ve skutečnosti bude
realizován až v roce 2009.
1.3
Záměrem rady města bylo po zpracování regulačního plánu lokality
„Třešňovka“ Klenovka zajistit zpracování oddělovacích geometrických plánů
a vyhlásit záměr prodeje jednotlivých parcel v termínu do konce roku 2008. V roce
2007 bylo zadáno zpracování regulačního plánu zástavby této lokality, regulační plán
však nebyl do konce roku 2008 zpracován. Dle vyjádření pracovníka oddělení
územního plánu MěÚ Přelouč došlo k průtahům ve zpracování regulačního plánu
z důvodu zdlouhavých vyjednávání s vlastníkem parcely v této lokalitě, která byla
završena uzavřením smlouvy o směně pozemků tak, aby mohl být realizován
urbanistický záměr architekta.
1.4
V termínu do 31. 12. 2008 byl dokončen prodej městských bytů č.p. 986 – 989
do osobního vlastnictví nájemníkům bytů (byty odkoupili všichni nájemníci).
V závěru roku 2008 zastupitelstvo města schválilo Pravidla prodeje bytů v ulici
Veverkova č.p. 1455, 1456 a 1457. V následujících letech bude prodej bytů probíhat
v souladu s těmito Pravidly.
1.5
V roce 2008 se městu nepodařilo získat státní podporu na akci „Regenerace
panelového sídliště“. Přesto bylo v akci pokračováno a to z vlastních zdrojů města
(zastupitelstvem schválena částka 3 mil. Kč v rozpočtu města v roce 2008).

2. ZAMĚSTNANOST, PODPORA PODNIKÁNÍ

V závěru roku 2008 schválila vláda ČR bezúplatný převod části „autoparku“
do vlastnictví města. Do konce roku 2008 však Ministerstvo obrany ČR nezpracovalo
příslušné darovací smlouvy na město. Toto se předpokládá v průběhu 1. pololetí 2009,
následně zastupitelstvo města bude rozhodovat o způsobu využití převedených
nemovitostí.

2.2

3. INFRASTRUKTURA, INVESTIČNÍ ZÁMĚRY

Dokončení rekonstrukce centra města je závislé na výstavbě nového
autobusového nádraží z důvodu uvolnění prostor na Pernštýnském náměstí. Nové
autobusové nádraží zahájí provoz dnem 14.6.2009, stavební práce v centru města
budou moci být zahájeny po tomto datu.

3.1
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4. ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Díky získané státní dotaci v roce 2008 ve výši 4 mil. Kč byla v areálu Základní
školy, ulici Kladenská, zahájena výstavba nové keramické dílny a další učebny
ke zlepšení podmínek výuky žáků této školy. V roce 2008 bylo město hlavním
poskytovatelem sociálních služeb našim občanům.
V březnu 2008 rozhodla rada města o tom, že budova č.p. 433 v ulici
Za Fontánou bude využívána jako nouzové bydlení pro občany města, kteří se ocitli
bez přístřeší (např. živelní události, bezdomovci přes zimní období apod.). Z důvodu
nedostatku finančních zdrojů a s vědomím toho, že tyto prostory jsou jediné, které
město vlastní pro podobné případy, nebylo učiněno rozhodnutí o rekonstrukci domu
pro jiné účely.

4.2

5. DOPRAVA, BEZPEČNOST
5.1
Na základě podnětu zastupitelů bylo v roce 2007 zadáno zpracování studie
severního obchvatu města. V termínu do konce roku 2008 však nebyla studie
dokončena, v platném územním plánu města nadále zůstává varianta jižní.
5.2
Městu se podařilo v roce 2008 získat dotaci z OP EU ve výši 19 mil. Kč
na výstavbu autobusového nádraží. Výstavba byla zahájena v roce 2008, dokončena
bude v souladu se smlouvou o dílo do 31. 5. 2009.
5.3
V roce 2007 byl pořízen oddělovací geometrický plán na pozemky
pro výstavbu cyklostezky Přelouč-Lhota a v závěru roku 2007 zastupitelstvo schválilo
odkup 2 pozemků, které měly být základem pro zanesení oddělovacího
geometrického plánu budoucí trasy cyklostezky do katastrálních map. Katastrální
úřad však následně odmítl takto oddělovací geometrický plán zapsat a bylo
konstatováno, že plán bude moci být zapsán na základě vydaného územního
rozhodnutí o umístění stavby. Do konce roku 2008 však o územní rozhodnutí
na stavbu cyklostezky nebylo majetkovým odborem MěÚ požádáno.
5.4
V roce 2008 byly se spoluúčastí státu realizovány 3 bezpečné přechody
pro chodce na nejvíce frekventovaných komunikacích v centru města. Rovněž byly
nainstalovány 4 pevné a 1 přenosný informativní měřič rychlosti projíždějících
vozidel.

6. SPORT
6.1
Stavba víceúčelové sportovní haly byla zahájena v roce 2007 z vlastních zdrojů.
V roce 2008 město obdrželo rozhodnutí o získání podpory z IOP EU ve výši 39 mil.
Kč. Stavba bude v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo dokončena v termínu
do 30. 6. 2009.
6.3
V roce 2008 se nepodařilo hokejbalovému oddílu Přelouč získat dotaci
na výstavbu sociálního zázemí, finanční spoluúčast města na této akci nebyla proto
realizována.
6.4
V roce 2008 byl vládou ČR schválen bezúplatný převod ragbyového hřiště
do vlastnictví města. K fyzickému předání objektu dojde na základě darovací
smlouvy v roce 2009.
6.5
V roce 2008 se městu podařilo získat do svého vlastnictví pozemky vhodné
k výstavbě centrálního dětského hřiště v lokalitě ulici Pardubická (za Benzinou).
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V prosinci 2008 zastupitelstvo zařadilo do rozpočtu města na rok 2009 částku ve výši
3 mil. Kč na výstavbu tohoto hřiště.

7. KULTURA

Lze konstatovat, že došlo k zásadnímu rozšíření nabídky kulturních akcí
ve městě.
7.2
V dubnu 2008 na společném jednání radních s Ing. arch. Maléřem, CSc. byl
diskutován návrh rekonstrukce budovy kina. Budova kina v současné době
neodpovídá zejména předpisům požární bezpečnosti, hygieny a bezbariérových
přístupů. Samotná rekonstrukce by si dle vyjádření architekta vyžádala mnoho
desítek milionů korun, přičemž tento výdaj není úměrný využití budovy, tj. pouze
několik hodin týdně. Z důvodu vysoké finanční náročnosti je zřejmé, že v tomto
volebním období ke stavebním úpravám kina nedojde.
7.3
V roce 2008 rada města rozhodla o tom, že prostory budov č.p. 25, 26 a 27
budou zrekonstruovány na „kulturní centrum“ města, zároveň rada vzala na vědomí
časový harmonogram jednotlivých etap přípravy rekonstrukce. Na základě tohoto
harmonogramu by mělo město mít zpracovány potřebné studie, dokumentace včetně
stavebních povolení tak, aby mohla být nejpozději v roce 2011 uplatněna žádost
o finanční podporu z příslušných evropských dotačních titulů.
7.1

8. OBČAN A INSTITUCE
8.1
V roce 2008 zastupitelstvo rozhodlo o konečné podobě výstavby nové budovy
Městského úřadu Přelouč a byly zahájeny projektové práce pro vydání územního
rozhodnutí.
8.2
Informovanost veřejnosti o činnosti orgánů města považuje rada města
za dostatečnou. Ta se uskutečňuje zejména prostřednictvím měsíčníku ROŠT
i pravidelným poskytováním informací redakcím regionálního tisku.

9. ČISTOTA MĚSTA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
9.1
V roce 2008 rozhodla rada města o zvýšení počtu stanovišť separovaného
odpadu, se svozovou firmou byla rozšířena smlouva o povinnost částečného úklidu
stanovišť separovaného odpadu, v zájmu zvýšení čistoty začala PO Technické služby
provádět pravidelný úklid těchto stanovišť.
9.2
V roce 2008 proběhla se spoluúčastí státu první část rekonstrukce parku
pod Záložnou – zeleň. Na další etapu – stavební úpravy - byly v roce 2008 zahájeny
práce na projektu.

Zpracovala:Bc. Irena Burešová
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9.

O BE C NĚ ZÁ V A Z NÉ V Y HL Á Š K Y A NA Ř Í ZE N Í

V roce 2008 byly městem vydány celkem 3 obecně závazné vyhlášky a
2 nařízení.
Obecně závazné vyhlášky:
č. 1/2008 - Požární řád města
č. 2/2008 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2008
č. 3/2008 - o místních poplatcích
Nařízení obce:
č. 1/2008 – kterým se vymezují oblasti města Přelouč, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich
určené úseky užít ke stání motorového vozidla jen za sjednanou cenu
č.2/2008 – o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

10.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

P Ř ÍS P Ě V K OV É OR G A N I ZA C E ZŘ I Z OV A NÉ MĚ S TE M

Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice,
Základní škola Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice,
Základní škola praktická Přelouč, 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 služby města Přelouče,
Technické služby města Přelouče.

OSTATNÍ:
• Městské muzeum Přelouč.
(není samostatná organizace, nemá právní subjektivitu)

11.

•
•
•
•
•
•
•

P ŘE HL E D K A P I T Á L O V Ý CH Ú ČA S TÍ MĚ S T A V O B C HO D N ÍC H
S P OL E Č N OS TE CH A DRU Ž S TV E C H

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (akcie v nominální hodnotě 45 068 tisíc Kč),
Přístav Pardubice, a.s. (akcie v nominální hodnotě 550 tisíc Kč),
Pardubická plavební a.s. (akcie v nominální hodnotě 200 tisíc Kč),
ČSAD BUS Chrudim a.s. (akcie v nominální hodnotě 25 tisíc Kč),
Hydrolabe s.r.o. (podíl ve výši 40 tisíc Kč),
Tepelné zdroje Přelouč s.r.o. (100% účast města),
Stavební bytové družstvo Přelouč „v likvidaci“ (město zakládajícím členem).
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12.
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

P ŘE HL E D ČL E NS TV Í MĚ S TA V ZÁ JM OV Ý CH S D RU ŽE N ÍC H

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),
Asociace labských měst
(Zájmové sdružení založené v květnu 1991. Cílem ALM je spolupráce při řešení
ekologických problémů (ČOV) a společný ekonomický zájem na vyšším využití labské
vodní cesty),
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.),
Elektrárenské a plynárenské sdružení obcí východních Čech
(Sdružení, které by mělo zastupovat obce v oblasti energetiky),
Sdružení obcí pardubického a chrudimského regionu pro podporu cestovního ruchu
(Dobrovolný svazek ve smyslu § 20, písm. F, zákona č. 40/1964 Sb., který založily obce
východočeského regionu k ochraně svých zájmů ve sféře rozvoje turismu a domácího
cestovního ruchu),
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
(Nezávislé zájmové sdružení právnických osob, zajišťující svojí činností realizaci cílů
a zájmů regionální politiky a přípravu vstupu ČR do EU včetně využití podpory z EU),
Svazek obcí Podhůří Železných hor
(Obecným předmětem činnosti je ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí
Přeloučska, zejména spolupráce při obnově a rozvoji regionu a při přípravě a realizaci
rozvojových programů Evropské unie.),
Honební společenstvo Přelouč,
Honební společenstvo Řečany nad Labem,
Honební společenstvo Jankovice,
Honební společenstvo Břehy – Lohenice,
Honební společenstvo Semín,
Honební společenstvo Valy,
Honební společenstvo Lipoltice,
Honební společenstvo Choltice, Veselí, Jedousov,
Honební společenstvo Živanice
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zaměstnanci

17

zaměstnanci

vedoucí

• Účetnictví
• Poplatky, daně
• Fakturace

1

Odbor finanční

4

1
1
1

1

• Školská a kulturní
• Sociální a zdravotní
• Bezpečnostní a dopravy
• Sbor pro občanské
záležitosti
• Pro rozvoj města
• Sportovní
• Komise místní samosprávy

Komise rady

• Odděl. matriky
2
• Odděl. evidence
4
obyvatel
• Odděl. dopravně
9
správních agend
• Odděl. obrany
1
a ochrany obyvatelstva

vedoucí

Odbor vnitřních věcí

• Finanční výbor
• Kontrolní výbor
• Majetkový výbor
• Osadní výbory

Výbory
zastupitelstva

zaměstnanci

• Odděl. územního
a stavebního řízení
• Odděl. vodoprávní
• Odděl. dopravy
a komunikací
• Odděl. územního
plánu

vedoucí

11

2

2
2

4

1

Odbor stavební,
vodoprávní a dopravy

• Přestupková komise
• Povodňová komise
• Sociálně právní
ochrana dětí
• Bezpečnostní rada
• Krizový štáb

Zvláštní orgány

1

zaměstnanci

4

• Odpady
1
• Lesní hospodářství, 1
myslivost
• Ochrana zemědělského
půdního fondu,
1
rybářství, státní správa
zemědělství

vedoucí

Odbor životního
prostředí

1

1

zaměstnanci

16

• Odděl. sociálně
3
právní ochrany dětí
• Odděl. soc. dávek
7
• Oddělení peč. služby 5

vedoucí

2

1

zaměstnanci

5

• Registrace živností,
evidence zemědělců 2
• Správa a kontrola
2

vedoucí

Odbor obecní
živnostenský úřad

2

Oddělení právní 6

• Základní školy
• Mateřské školy
• Školní jídelna
• Dům dětí a mládeže
• Kulturní služby
• Knihovna
• Technické služby

Samostatné
organizační složky

1

zaměstnanci

5

• Opravy a údržba
1
majetku města, investice
• Správa pozemkového 1
fondu města
• Nájmy nebytových 1
prostor, byty, bytové
hospodářství
• Fondy EU
1
dotační programy,
granty

vedoucí

Odbor
správy majetku
a infrastruktury

1

zaměstnanci

2

• Ekonomika školství, 1
příprava rozpočtu škol,
kontrolní činnost

vedoucí

Odbor školství

Oddělení hospodářské správy 7
(hospodář, pokladní, podatelna, uklízečky, řidič,
sportovní hala)

3

Městská policie

plní funkci zřizovatele

zřizovatelská funkce

Oddělení informatiky

Interní audit
(smluvně)

Oddělení personální a mzdové

Sekretariát

Kronikář
(smluvně)

Místostarosta

Odbor sociální

Celkem 85
zaměstnanců

tajemník

Tajemník

Starosta

RADA

ZASTUPITELSTVO

platí od 1.1.2009

SCHEMA ŘÍZENÍ ORGÁNŮ MĚSTA PŘELOUČE

