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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 2007 nedošlo ke změně v personálním obsazení Rady města Přelouče, rada
pracovala ve složení, zvoleném na ustavujícím zasedání 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. Schůze rady jsou neveřejné a řídí se jednacím
řádem. V roce 2007 se radní sešli ke 20 schůzím, na kterých přijali celkem 615 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. Ze zákona plní též funkci valné hromady společnosti Tepelné zdroje Přelouč spol.
s.r.o., jejímž je město stoprocentním vlastníkem. Rada města v působnosti valné hromady této
společnosti jednala dne 26. 3. 2007, kdy schválila roční účetní uzávěrku a zvolila novou dozorčí
radu na čtyřleté volební období.

ÚČAST JEDNOTLIVÝCH RADNÍCH NA SCHŮZÍCH RADY:

Jméno

Přítomen

Omluven

Bezdíček Jan

20x

Burešová Irena

20x

Hývl Vlastimil, Ing.

19x

1x

Moravec Ivan, Ing.

19x

1x

Pacák Lubor, Mgr.

20x

Prokopec Jiří, MUDr.

18x

2x

Rambousek Vlastimil, Mgr.

17x

3x

1.2.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

V roce 2007 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, v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými
příkazy. Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti (§ 84 zák.
č. 128/2000 Sb.) a dalších majetkoprávních úkonech (§ 85 zák. č. 128/2000 Sb.). V průběhu roku
2007 se konalo 7 zasedání zastupitelstva města, na kterých bylo přijato celkem 239 usnesení (přijatá
usnesení jsou pravidelně 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 zastupitelé v roce 2007 učinili, patří rozhodně vyslovení souhlasu s nabytím nepotřebného
vojenského majetku na k.ú. města, schválení projektu regenerace panelového sídliště, rozhodnutí
o zahájení výstavby víceúčelové sportovní haly, schválení výstavby nového autobusového nádraží,
prostorové řešení připravované rekonstrukce Pernštýnského náměstí či příprava a schválení nové
bytové výstavby „Na Obci“ a „Na Hodinářce“. Projekt zástavby „Na Obci“ byl zájemcům
prezentován na veřejné besedě za účasti zastupitelů v červnu 2007. V listopadu 2007 proběhlo
veřejné pracovní jednání zastupitelů se zástupci podnikatelů k problematice dopravního řešení
Pernštýnského a Václavského náměstí.
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PŘEHLED O ÚČASTI JEDNOTLIVÝCH ZASTUPITELŮ NA ZASEDÁNÍCH:

Jméno

Přítomen

Omluven

Bezdíček Jan

7x

Bukovská Ladislava

7x

Burešová Irena

7x

Culek Pavel, Mgr.

7x

Čapský Jaroslav, RSDr.

7x

Hývl Vlastimil, Ing.

7x

Jadrníček Pavel, MVDr.

7x

Jánská Zuzana, Mgr.

7x

Jelínková Věra, Mgr.

6x

1x

Kožený Milan

5x

2x

Kumstýřová Zdenka, Ing.

6x

1x

Macháček Martin

6x

1x

Melicharová Věra, Mgr.

6x

1x

Mifek Ladislav

6x

1x

Moravec Ivan, Ing.

7x

Pacák Lubor, Mgr.

7x

Prokopec Jiří, MUDr.

6x

Rambousek Vlastimil, Mgr.

7x

Runkas Jaromír

6x

1x

Vácová Blanka, PharmDr.

4x

3x

Ziegler Stanislav

6x

1x

1x

Zpracovala: Irena Burešová
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2.

ZPRÁVA MÍSTOSTAROSTY

ŠKOLSTVÍ

2.1.

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

ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ ZŘÍZENÉ MĚSTEM

Počet
Třídy,
oddělení

2007

Dojíždějící
žáci do ZŠ
(včetně žáků
z místních částí)

Děti
celkem

Provozní
výdaje
v tisících Kč

ZŠ Masarykovo náměstí

17

204

416

1 955

ZŠ Smetanova

20

98

448

2 000

ZŠ praktická

4

21

38

700

MŠ Za Fontánou

2

52

470

MŠ Kladenská

7

175

1 582

4 obory

639

200

56 útvarů

549

260

671

600

Základní umělecká škola
Dům dětí a mládeže
Školní jídelna

Kromě provozních výdajů byly v loňském roce z rozpočtu města také hrazeny opravy
a rekonstrukce budov za 1 831 617 Kč. Příspěvek od obcí za dojíždějící žáky ve školním roce
2006/2007 činil 4 800 Kč a pro školní rok 2007/2008 je příspěvek od obcí stanoven na 5 443 Kč
za jednoho žáka.
Jako již tradičně byly uděleny tituly ,,Reprezentant školy“ pro nejlepší žáky přeloučských
základních škol. Mezi vyhodnocené byla rozdělena i finanční odměna 12 tisíc 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
90 tisíc Kč, do sportovního fondu 100 tisíc Kč a do fondu na vzdělávací projekty 50 tisíc Kč.

2.3.

KULTURA

Kulturní služby města Přelouče a Městská knihovna mají právní subjektivitu a jejich
zřizovatelem je město Přelouč. Městské muzeum je v depozitáři.
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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 koncert Vladimíra Mišíka, letní
koncerty na náměstí, taneční soutěž „O přeloučskou věž“ a koncerty Jakuba Smolíka, které se
uskutečnily v sále kina. Prostory pro činnost jsou poskytovány pěveckému souboru J. B. Foerstera,
klubu filatelistů a ZUŠ. Problémem zůstává nevyhovující umístění kanceláře KS v 1. patře budovy
č.p. 27. Rekonstrukci by potřebovala budova kina, kde chybí zázemí pro účinkující, aby se sál mohl
využívat i na koncertní vystoupení.

REKAPITULACE POŘÁDANÝCH AKCÍ

Kulturní služby

Počet akcí

Počet diváků

Akce pro dospělé a mládež

38

5 800

Divadelní představení a kulturní akce

6

630

Koncert dechových a country orchestrů

5

1 450

Taneční zábava

1

80

Společenský večer – ples

4

1 170

Výstava

3

700

Jazykový kurz – angličtina

1

8

Taneční kurz pro začátečníky

2

2 400

Soutěž v tancích „O přeloučskou věž“

1

150

XIII. ročník Ceny FF za dabing

1

2 500

Kino
Představení

celkem

168

dětská a klubová
Počet diváků

46

ostatní

122

celkem

7 751

průměr/představení
Příjem v Kč

46,13

za filmové představení

227 837

za výlep plakátů

113 852

z pronájmu sálu

9 200

z provozu bufetu

35 181

celkem příjmy

386 070
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘELOUČ
Knihovna se nachází ve stísněných prostorách Občanské záložny, kde je pro čtenářskou
veřejnost rozloženo 26 hodin půjčovní doby do čtyřech dnů týdne a provoz zajišťují čtyři
zaměstnanci. Plní také funkci regionální knihovny pro své pobočky – Tupesy, Lohenice, Štěpánov,
Klenovka (Mělice nepůjčují) a pro deset místních knihoven v okolních obcích. Návštěvníci
knihovny mají možnost využívat služeb Internetu.
Během roku zorganizovaly pracovnice knihovny 10 dlouhodobých soutěží, 35 týdenních
soutěží, 53 výstavek a výstav, 47 besed pro školy a další kulturní a vzdělávací akce jako byly cyklus
přednášek „Roštovna“ a beseda s J. Burianem.
Město přispělo ze svého rozpočtu na provoz částkou 1 500 tisíc Kč a Krajská knihovna
Pardubice 66 521,50 Kč. Na nákup knih získala knihovna od města 275 902,50 Kč a z krajské
knihovny 13 572,50 Kč.

STATISTICKÉ ÚDAJE

Knihovní fond

Čtenáři

Výpůjčky

Různé

Knihovní jednotky - celkem
Naučná literatura
Krásná literatura
Nové knihy
Vyřazené svazky
Registrovaní čtenáři - celkem
Čtenáři do 15 let
Obsloužených čtenářů
Počet výpůjček - celkem
Naučná literatura - pro dospělé
- pro děti
Krásná literatura - pro dospělé
- pro děti
Kulturní akce (besedy, výstavy, aj.)
Vzdělávací akce (semináře, kurzy, aj.)
Počet počítačů napojených na internet
Počet poboček
Počet zaměstnanců

56 472
16 016
40 419
2 019
837
1 498
425
21 146
107 606
33 419
12 453
42 523
18 761
157
104
2
4
4

MĚSTSKÉ MUZEUM
K uložení sbírek slouží pronajaté prostory ve Stavebním podniku. Muzejní exponáty jsou
katalogizovány, popsány a zaneseny v počítači s označením místa uložení. V minulém roce se
v prostorách Občanské záložny uskutečnila výstava ,,Školství na Přeloučsku“. Byla provedena
základní analýza současného stavu sbírek a zpracován návrh na jejich případné následné
vytřídění. Materiál zpracovala PhDr. Jana Beránková.

Zpracoval: Ing. Ivan Moravec
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3.

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 2007 docházelo ve veřejné správě k dalším změnám při aplikaci nového stavebního
zákona. Rozhodnutím rady města byla organizační struktura k 1. 4. 2007 zvýšena o dva pracovníky
v odboru stavebním, vodoprávním a dopravy. Navýšení počtu pracovníků neznamená zvýšení
finančních prostředků z rozpočtu města, protože na tuto agendu byl navýšen státní příspěvek
na výkon státní správy.
Další změnou bylo snížení o jedno funkční místo v oblasti dopravních přestupků
s účinností k 1. 1. 2008. K témuž datu byl v organizační struktuře schválený počet 85 zaměstnanců.

Zpracoval: Ing. Václav Damborský

3.1.

SCHÉMA ŘÍZENÍ ORGÁNŮ MĚSTA PŘELOUČE

(platí k 1. 1. 2008 – viz příloha č.1)
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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

Odbor finanční

0

-

-

Odbor sociální

0

-

-

Odbor obecní živnostenský úřad

21

písemně

písemně

Odbor životního prostředí

0

-

-

Odbor vnitřních věcí

16

e-mailem, ústně

e-mailem, ústně

Odbor stavební, vodoprávní a dopravy

0

-

-

Odbor správy majetku a infrastruktury

1

písemně

písemně

Odbor školství

0

-

-

Oddělení informatiky

0

-

-

Oddělení hospodářské správy

0

-

-

Oddělení personální a mzdové

15

e-mailem

e -mailem

Oddělení právní

0

-

-

sekretariát (starostka, místostarosta,
tajemník)

0

-

-

vydaná rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

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

2

Odbor stavební, vodoprávní a dopravy

2

Odbor životního prostředí

1

BEZPLATNÁ ODBORNÁ STUDIJNÍ PRAXE STUDENTŮ
V průběhu roku 2007 jsme umožnili provedení studijních praxí na jednotlivých odborech
úřadu celkem 13 studentům nebo studentkám podobně jako v roce 2006, z toho:

 11 studentům ze středních a vysokých škol, (v průměru 14ti denní praxe)
 2 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.
Nadále 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). 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 2006

Počet
absolvovaných
kurzů
4

Vstupní vzdělávání
Průběžné vzdělávání

193

Průměrná délka
vzdělávací akce
ve dnech
5
1,5

Příprava a ověření zvláštní odborné způsobilosti

5

12

Vzdělávání vedoucích úředníků

8

2

Zpracovala: Helena Vítková
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3.4.

ODDĚLENÍ PRÁVNÍ

V roce 2007 byla právním oddělením připravena ke schválení zastupitelstvem Obecně
závazná vyhláška č.1/07 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2008.
Na základě změn právních předpisů a auditních připomínek byly zpracovány změny
a doplňky zřizovacích listin příspěvkových organizací:
 Technické služby města Přelouče;
 Kulturní služby města Přelouče;
 Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice;
 Základní škola praktická Přelouč,okres Pardubice;
 Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice;
 Mateřská škola Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice;
 Školní jídelna Přelouč, Obránců míru 1025, okres Pardubice
a následně byly tyto změny zapsány do obchodního rejstříku.

POČET OVĚŘENÍ (LEGALIZACE A VIDIMACE) V ROCE 2007

Počet ověření

2 711

Částka vybraných správních poplatků

60 570 Kč

PROJEDNÁVANÉ PŘESTUPKY V R. 2007 (DLE OFICIÁLNÍ STATISTIKY)

Oznámení došlá celkem

245

Z toho:
postoupeno

8

odloženo

133

na pokutách uloženo

80 450 Kč

na pořádkových opatřeních uloženo

800 Kč

na nákladech řízení uloženo

17 000 Kč

dosud neuhrazeno

40 100 Kč

počet dožádání (zprávy o pověsti fyzických osob)

530

PLATEBNÍ VÝMĚRY NA MÍSTNÍ POPLATEK „ ZA ODPAD“ ZA ROK 2007

Počet dlužících poplatníků

Částka vyměřených nedoplatků

495

329 394 Kč

Do částky nedoplatků jsou navíc zahrnuty i částky sankčních zvýšení o 50% poplatku.
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STAV VYMÁHANÝCH POHLEDÁVEK K 31. 12. 2007

NEUHRAZENÉ POHLEDÁVKY
počet

druh
Nájmy

částka

počet

k 31. 12. 2007
40

částka

k 30. 6. 2007

400 404,00
bez poplatku z prodlení

34

388 478,00
bez poplatku z prodlení

Ubytovna

6

86 490,00

6

86 490,00

Náhrada škody

7

41 077,34

6

12 112,34

Nájemné z pozemků

0

0,00

0

0,00

Nebyty (nájemní smlouvy)

5

301 282,00

6

256 044,40

Příspěvek na školku

0

0,00

0

0,00

Půjčka FRB

2

21 292,00

2

13 590,00

Faktury MÚ

9

68 221,10

9

63 589,60

Smlouvy PCO

0

0,00

1

1 300,00

1

3 000,00

1

3 000,00

7

21 174,00

8

21 723,00

41

106 690,50

47

111 181,00

156

1 398 161,99

164

1 447 073,37

2

2 514,00

3

4 014,00

28

147 000,00

27

267 093,00

204

1 197 333,52

183

1 181 556,52

Pokuta stavební

1

2 100,00

1

2 100,00

Živ. prostředí pokuty

2

7 000,00

3

10 740,00

Pokuty MP (blokové)

257

177 216,70

255

169 698,87

Přestupky - kultura

0

0,00

0

0,00

Přestupky (komise)

126

166 216,70

119

152 724,10

Místní poplatky - psi

27

8 690,00

20

4 480,00

1

104 180,00

1

104 180,00

593

388 261,60

670

446 541,60

2

49 317,00

2

131 093,00

4

2 100,00

4

2 100,00

0

0,00

1

1 960,00

Jiný správní delikt

0

0,00

0

0,00

Úhrada za pečovatelskou
službu

0

0,00

1

904,00

1520

4 701 912,17

1574

4 883 766,80

Soc. 2171
Diapříspěvek
Soc. 2174
Péče o dítě
Soc.2172
Nezaměstnaní
Soc. příspěvek na výživu PNV
21744 (OÚ+MÚ)
Soc. příspěvek na mot. vozidlo
21738
Živnosti pokuty
Dopravní přestupky
(OÚ+MÚ)

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

Celkem

Zdroj: právní oddělení - zahrnuje pouze pohledávky předané k vymáhání nejdéle do 31. 12. 2007

Vysvětlivky:
Soc. výživné - sociální dávka - příspěvek na výživu jako plnění za jiného.
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.
Smlouvy PCO - nedoplatky z titulu uzavřených smluv o napojení na pult centralizované ochrany.
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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 r. 2002 (okres)
r. 2003
r. 2004
r. 2005
r. 2006
r. 2007
r. 1999-02
r. 2003
r. 2004
r. 2005
r. 2006
r. 2007
Do r. 2002
r. 2003
r. 2004
r. 2005
r. 2006
r. 2007
r. 2002 a 2003
r. 2004
r. 2005
r. 2006
r. 2007
Do r. 2002 (okres)
r. 2003
r. 2004
r. 2005
r. 2006
r. 2007
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Počet
17
21
20
51
35
60
16
14
17
20
13
46
23
9
16
38
32
140
104
118
178
193
495
12
0
1
5
5
5

Částka
137 112,10
170 775,78
106 168,16
287 980,48
162 197,00
333 100,00
12 632,10
8 900,00
36 192,00
34 000,00
7 902,32
67 100,00
10 300,00
4 300,00
7 300,00
13 600,00
23 016,87
118 699,83
73 920,60
64 678,00
118 788,00
130 875,00
329 394,00
104 000,00
0,00
1000,00
13 000,00
7000,00
22 000,00

UHRAZENÉ POHLEDÁVKY OD 1. 1. 2007 - 31. 12. 2007

Kalendářní měsíc
r. 2007

Vybraná částka ODPADY

CELKEM

CELKEM
včetně nájmů

Vybraná částka OSTATNÍ

leden
únor
březen
duben
květen
červen
NÁJMY I. – VI.

30 797,00 Kč
199 016,80 Kč
34 356,00 Kč
79 750,93,00 Kč
28 774,00 Kč
200 004,20 Kč
15 966,00 Kč
157 045,60 Kč
14 587,00 Kč
94 780,83 Kč
25 183,00 Kč
71 844,00 Kč
69 760,50 Kč

229 813,80 Kč
114 106,93 Kč
1 021 865,86 Kč

228 778,20 Kč
173 011,60 Kč
109 367,83 Kč
97 027,00 Kč
69 760,50 Kč

včetně poplatků z prodlení

červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

9 001,00 Kč
57 108,67 Kč
3 809,00 Kč
112 066,48 Kč
16 160,00 Kč
112 333,50 Kč
13 279,00 Kč
61 878,00 Kč
19 033,00 Kč
99 158,17 Kč
7 595,00 Kč
82 707,00 Kč

66 109,67 Kč
115 875,48 Kč
128 493,50 Kč
75 157,00 Kč

655 810,82 Kč

118 191,17 Kč
90 302,00 Kč
CELKEM:

NÁJMY VII. - XII.
včetně poplatků z prodlení

61 682,00 Kč

61 682,00 Kč

1 677 676,68 Kč

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

Vybrané exekuční náklady za rok 2007

74 347,69 Kč

SOUDNÍ EXEKUTOR – SPOLUPRÁCE (POHLEDÁVKY PŘEDANÉ SOUD. EXEKUTOROVI V ROCE 2007)

Počet případů

15

Součet v hodnotě celkem

273 537,50 Kč

Zbývá zaplatit

65 183,50 Kč

Zaplaceno (bez příslušenství)

208 354,00 Kč

Zpracovala: Mgr. Klára Norková
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3.5.

ODDĚLENÍ INFORMATIKY

V průběhu roku 2007 byly realizovány následující akce:
 Dokoupení webových klientů pro spisovou službu.
 Dofinancování a instalace nové techniky zakoupené v rámci přípravy na základě dotace
Ministerstva vnitra ČR pro projekt „Czech POINT“(Český Podací Ověřovací Informační
Národní Terminál), jehož zprovoznění je v prostorách Městského úřadu Přelouč
plánováno na začátek roku 2008.
 Spolupráce s odborem stavebním, vodoprávním a dopravy při zavádění nové agendy –
ÚAP (územně analytické podklady) v oblasti pořízení a zprovoznění HW i SW.
 Úprava EZS a EPS podle závěrů provedeného auditu provedeného Státním archivem.
 V souladu s trendem zlepšování hygieny práce, pokračujeme v započaté výměně
zastaralé techniky za novou, která má příznivější parametry, nižší spotřebu elektrické
energie a práce s ní způsobuje menší únavu.
 V závěru roku byla nakoupena technologie pro virtualizaci serverové infrastruktury
s cílem zvýšit spolehlivost a dostupnost dat uložených v centrálním datovém úložišti.
 Průběžně se nahrazují technicky zastaralá, málo výkonná nebo poškozená zařízení.

Celkové rozpočtované náklady spravované oddělením informatiky ve výši 3 215 tisíc Kč
byly použity na nákup, provoz, udržování a opravy výpočetní, kopírovací, telekomunikační
techniky a programového vybavení, od operačních systémů přes kancelářské aplikace, komplexní
antivirovou ochranu, software pro audit a management pracovních stanic, aplikace zahrnuté
v Městském Informačním Systému, až po pořizování a prezentaci dalších dat digitální technické
mapy města.

Zpracoval: Ing. Ivan Hývl
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4.

4.1.

ZPRÁVY ODBORŮ

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

ODDĚLENÍ MATRIKY




















uzavřeno sňatků 57 x
zlatá svatba 3 x
úmrtní listy 105 x
druhopisy matričních dokladů 36 x
vyšší ověření matričního dokladu 4 x
správní řízení o prominutí dokladů při uzavření manželství s cizincem 5 x
matriční doklady pro cizinu 6x
vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 6 x
rozhodnutí o změně příjmení 4 x
žádosti o vydání matričních dokladů pro zvláštní matriku Brno 3 x
určení otcovství 37 x
žádosti o osvědčení o státním občanství 272 x
žádosti o výpis z rejstříku trestů 951 x
čísel jednacích 42 x
vidimace a legalizace 3 140 x
správní poplatky za matriku a ověřování 125 750,do matričních knih zapsáno 275 změn
zařazování doručených matričních změn do sbírek listin 142 x
provedeny kontroly pro matriky Choltice, Chvaletice, Řečany nad Labem a převzaty
sbírky listin za rok 2006

ODDĚLENÍ EVIDENCE OBYVATEL, OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ
v oblasti evidence obyvatel za správní obvod
V roce 2007 bylo provedeno celkem 1965 úkonů, které zahrnují přihlášení a odhlášení trvalého
pobytu, narození a úmrtí obyvatel v rámci správního obvodu , sdělení pod čj. a sdělení
vlastníkům nemovitostí o počtu přihlášených osob. V souvislosti s evidencí obyvatel byla
poskytována metodická pomoc obecním úřadům v rámci správního obvodu.

z toho :










přihlášení osob k trvalému pobytu celkem

1 041 osob

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

205 osob
292 osob
749 osob
1 osoba
283 osob
260 osob
102
217
17 250 Kč

za město Přelouč:
 přistěhováno
 odstěhováno
 narození
 úmrtí

242 osob
188 osob
73 dětí
95 osob
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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
 usnesení o zastavení řízení
 celkem vyřízeno čísel jednacích
 provedení lustrací pro Policii ČR
 uděleno pokut v Kč celkem
 vybráno na správních poplatcích
 vybráno na poplatcích za OP bez strojově čitelné zóny

4032
3897
22
136
199
3546
513
5
18
13
10
5
245
25
8 600 Kč
35 400 Kč
2 200 Kč

Dále bylo prováděny úkony související s aktualizací registrů - vyřazování karet zemřelých
osob, odstěhovaných, apod. Jednou týdně byl prováděn svoz a rozvoz občanských průkazů
na matriční úřady v rámci správního obvodu.
na úseku agendy cestovních dokladů:
 počet vyřízených žádosti o cestovní pas
 počet vydaných cestovních pasů
 vyřízeno odcizení a ztrát cestovního dokladu
 uděleno pokut v Kč celkem
 počet vyřízených čísel jednacích
 vybráno na správních poplatcích
 lustrace pro Policii ČR
Dalšími činnostmi,
vyžádání materiálů pasové
materiálů pasové evidence
evidence zemřelých osob
dokladu po zemřelém.

1367
1367
41
1800 Kč
25
693 450 Kč
25

které byly na úseku cestovních dokladů v roce 2007 prováděny jsou
evidence pro přistěhované občany. Pro odstěhované občany vyhledání
a zaslání těchto materiálů na příslušný úřad. Dále vyřazování pasové
a následné předvolání pozůstalých, z důvodu vrácení cestovního

ODDĚLENÍ OBRANY A OCHRANY
Oddělení obrany a ochrany Městského úřadu (dále jen MěÚ) Přelouč zabezpečuje
připravenost správního obvodu obce s rozšířenou působností na možný vznik a následné řešení
mimořádných událostí a krizových situací, zejména plnění příslušných ustanovení zákonů
č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, č.240/2000 Sb., o krizovém řízení,
č.241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany
České republiky, a souvisejících prováděcích předpisů.
Byl vypracován přehled vzájemného spojení a kontaktů mezi obcemi správního obvodu
obce s rozšířenou působností, v úzké spolupráci se starosty obcí, na základě jejich písemných
podkladů (se staven k 1. 1. 2007) K využití byl tento dokument předán jak jednotlivým obcím, tak
pracovníkům HZS Pardubického kraje.
Jednání bezpečnostní rady jsou řízena v souladu s Pracovním plánem Bezpečnostní rady
obce Přelouč (dále jen BRO) na daný rok. BRO zasedala v roce 2007 2x.
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Při březnovém jednání byla podána informace o připravovaném školení všech 42 starostů
obcí správního obvodu OU ORP Přelouč v oblasti krizového řízení (duben) a o nutnosti aktualizace
Krizového plánu Pardubického kraje a Havarijního plánu Pardubického kraje. Podle pokynů
Ministerstva obrany ČR (dále jen MO ČR) byla provedena kategorizace objektů, které mohou být
za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu napadeny. Příprava ORP na provedení státního
dozoru a poskytnutí metodické pomoci MO ČR a Správou státních hmotných rezerv v měsíci říjnu
2007.
Říjnové jednání BRO - informace: dne 14. 9. 2007 byla na oddělení obrany a ochrany
provedena řádná kontrola pracovníky kanceláře hejtmana Krajského úřadu Pardubického kraje.
Nebyly shledány žádné závady, bylo konstatováno, že úkoly „obecního úřadu obce s rozšířenou
působností“ v přenesené působnosti jsou Městským úřadem Přelouč plněny. Tajemník BRO vede
evidenci usnesení a písemných záznamů z jednání bezpečnostní rady. Byla přepracována
dokumentace krizového štábu.
Dne 14. září 2007 byla provedena na oddělení obrany a ochrany, kontrolní skupinou
pracovníků krajského úřadu, řádná kontrola na úseku výkonu přenesené působnosti stanovené
zákony č. 222/1999 Sb., 239/2000 Sb., 240/2000 Sb., 241/2000 Sb., vše ve znění pozdějších
předpisů, včetně souvisejících právních předpisů.
Důraz byl položen na vybrané oblasti:
1. Oblast havarijního plánování - Výpis z Havarijního plánu Pardubického kraje Připravenost obce na mimořádné události - Prostředky varování a vyrozumění
obyvatelstva.
2. Oblast krizového řízení - Rozpracování vybraných úkolů krizového plánu kraje Bezpečnostní rada Města Přelouče - Krizový štáb
3. Oblast hospodářských opatření pro krizové stavy - Plán nezbytných dodávek - IS ARGIS Regulační opatření
4. Oblast obranného plánování - Řízení organizace obrany státu
Zjištění - závady neshledány, úkoly „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“
v přenesené působnosti jsou Městským úřadem Přelouč plněny. Protokol o provedené kontrole
č.120/2007 možno k nahlédnutí na oddělení obrany a ochrany.
Dne 23.října 2007 provedena kontrola kontrolní skupinou MO ČR se zaměřením na výkon
přenesené působnosti MO ČR stanovené zákonem č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR,
navazující vyhlášky MO č.280/1999 Sb., kterou se stanoví postup při uplatňování požadavku
na určení věcných prostředků a jejich převzetí, postup při uplatňování požadavku na určení
fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a kterou se stanoví náležitosti
a vzor dodávacího příkazu, doklady o převzetí a vrácení věcného prostředku a vzor povolávacího
rozkazu.
Kontrolní skupina neshledala nedostatky a nenavrhla žádná opravná opatření. Protokol
o provedené kontrole č.j.:50447-184/2005/DP-1203/1 možno k nahlédnutí na oddělení obrany
a ochrany.
Oddělení obrany a ochrany spolupracovalo na tvorbě Havarijního plánu Pardubického
kraje. Výpis z Havarijního plánu Pardubického kraje pro určenou obec - Přelouč byl předán ORP
Přelouč v souladu s vyhláškou MV ČR č. 328/2001 Sb.(č.j.:HSPA-69-3/KŘi-2007).
V pravidelných intervalech byl plánován rozpis služeb dosahu vybraných pracovníků
MěÚ Přelouč.

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PŘELOUČ (DÁLE JEN JSDH).
V úzké spolupráci s velitelem JSDH byla zaměřena pozornost především na obměnu
a doplnění materielního vybavení zásahové jednotky. Pro zkvalitnění činnosti a zvýšení případné
akceschopnosti jednotky byla pořízena laminátová loď (délka 4,10 m) s motorem spolu
s přepravníkem. Členové jednotky byli vybaveni mimo jiné i novými zásahovými obleky DEFENDER I.
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ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND
Na úseku registru řidičů bylo provedeno v roce 2007 následující:
 v registru řidičů vedeno 17 357 evidenčních karet (spisů) řidičů a 482 evidenčních
karet (spisů) neřidičů
 přijato 2 862 žádostí o vydání řidičského průkazu České republiky
 vydáno 3 043 řidičských průkazů České republiky, z toho:

289 prvopisů řidičských průkazů České republiky

5 řidičských průkazů České republiky výměnou za cizí národní řidičské
průkazy
 vydáno 202 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 77 Mezinárodních řidičských průkazů podle Úmluvy o silničním provozu z
Vídně roku 1968
 vydáno 409 Osvědčení profesní způsobilosti řidiče
 vydáno 69 paměťových karet řidiče
 vydány 2 paměťové karty podniku
 vyřízena 1 reklamace nefunkční paměťové karty řidiče
 provedeno 772 výpisů z evidenčních karet (spisů) řidičů a neřidičů pro účely
přestupkového nebo trestního řízení a pro účely přijetí do výuky v autoškole
 skartováno: 2 520 řidičských průkazů České republiky a potvrzení vydaná za ztrátu,
odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu

11 Mezinárodních řidičských průkazů podle Úmluvy o silničním
provozu ze Ženevy roku 1949 a z Vídně roku 1968

306 Osvědčení profesních způsobilostí řidičů
 zavedeno 289 nových evidenčních karet (spisů) řidičů z důvodu získání prvního
řidičského průkazu
 uděleno 678 skupin řidičských oprávnění
 vydáno 457 rozhodnutí o udělení řidičského oprávnění záznamem do spisu
 vloženo 1 975 nových profesních školení řidičů zakončených zkouškou
 přijato a založeno do registru 252 evidenčních karet (spisů) řidičů z jiných Městských
úřadů a Magistrátů měst
 odesláno a zkontrolováno 147 evidenčních karet (spisů) řidičů na jiné Městské úřady
a Magistráty měst
 zavedeno 1 613 rozhodnutí a 2 360 spáchaných přestupků v silniční dopravě
 odňato 115 řidičských oprávnění :

106 z důvodu zákazu řízení motorových vozidel

1 z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti

5 z důvodu ztráty odborné způsobilosti – 12 bodů
 vráceno 102 odňatých řidičských oprávnění
 uděleno 3 390 bodů za dopravní přestupky
 provedeno 78 výpisů z bodového hodnocení na žádost občanů
 vydáno 14 oznámení o dosažení 12 bodů
 vyřízeno 2 053 dopisů a žádostí v došlé poště
 z registrované elektronické pošty přijato a zavedeno 585 oznámení o dopravních
přestupcích
 provedeno 43 298 transakcí v programu registru řidičů „Eliška“
 vybráno na poplatcích 186 205 Kč
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Na úseku zkušebního komisaře motorových vozidel bylo za rok 2007 provedeno :
 501 prvních zkoušek z odborné způsobilosti pro získání řidičského oprávnění
k řízení motorových vozidel na skupiny AM - D
 365 dílčích opakovaných zkoušek z odborné způsobilosti pro získání řidičského k
řízení motorových vozidel skupin AM - D
 v průběhu roku 2007 bylo podáno pět žádostí o zařazení nových cvičných vozidel do
výuky a výcviku v autoškolách. Ve správním řízení bylo vyhověno.
 v průběhu roku bylo podáno celkem sedm žádostí od autoškol o vyřazení vozidel z
výcviku. Všem bylo ve správním řízení vyhověno.
 v průběhu roku 2007 byly podány dvě žádosti o změny v registracích k provozování
autoškoly. Autoškolám bylo vyhověno vystavením nových registrací k provozování
autoškoly.
 v průběhu roku bylo přijato pět žádostí o odnětí registrace k provozování
autoškoly.Všem bylo ve správním řízení vyhověno.
 byla přijata jedna žádost o vydání registrace k provozování autoškoly k 1. 1. 2008. Ve
správním řízení bylo vyhověno
 k 31. 12. 2007 bylo u Městského úřadu v Přelouči registrováno 6 autoškol
 k 31. 12. 2006 byly evidovány u Městského úřadu v Přelouči 3 stanice měření emisí
motorových vozidel
 v průběhu roku byly provedeny čtyři namátkové kontroly se zaměřením na kontrolu
provozování autoškoly a vedení zákonné evidence
 vybráno na správních poplatcích 445 970.- Kč.
Na úseku registru vozidel byly provedeny v roce 2007následující úkony:
 První evidování vozidla v ČR 979
 Provedeno 1011 změn provozovatele
 Odhlášeno 69 vozidel z registračního místa
 Podle §14 trvale vyřazeno 376 vozidel z provozu
 Provedeno 10 trvalých vývozů do zahraničí
 U 33 vozidel provedena výměna motoru nebo podvozku
 Změněna barva u 60 vozidel
 Provedeno 238 změn vlastníků vozidel
 Vyměněno 166 registračních značek (SPZ)
 Provedeno 7 přestaveb
 Blokace provedena u 322 vozidel
 Vybavení a nestandardní provedení zaevidováno u 264 vozidel
 Vyměněno 231 technických průkazů z důvodu ztráty, poškození nebo popsání
původního technického průkazu
 V záznamu vozidel provedeno 231 oprav
 Vydáno 318 osvědčení o registraci
 Znovu zaevidováno 61 vozidel
 Zaznamenáno 31 odcizení vozidel a registračních značek
 Registračních kontrol 1
 Záznam o technické prohlídce 46
 Dočasně vyřazeno 239 vozidel z provozu
 Do statutu „provozované“ vráceno 130 vozidel
 Provedeno 63 změn registračních míst
 Provedeno 1574 avíz změny provozovatele
 Potvrzeno 734 změn provozovatele
 Na základě žádosti Městské policie a Policie ČR dle Zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích poskytnuto 367 lustrací vozidel
 Z registru evidence vozidel poskytnuto 9 žádostí o výdej dat
 Poskytnutí součinnosti Policii ČR 58
 Podle zákona č. 120/2001 Sb.,o soudních exekutorech a exekuční činnosti
zpracováno a odesláno 120 žádostí na pověřené Exekutorské a Finanční úřady
 Přijato, zpracováno a odesláno 309 žádostí o změnách v registru silničních vozidel
pro příslušné bazary v ČR
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 Vystaveno a odesláno 1282 spisů dokumentace od vozidel na jiné pověřené obce
s rozšířenou působností
 Přijato, zkontrolováno a zaevidováno 1011 spisů k vozidlům z jiných pověřených
obcích s rozšířenou působností
 Zaslání 143 žádostí o postoupení spisové dokumentace z důvodu stěhování
 Schváleno na základě rozhodnutí 340 dovozů
Za rok 2007 vybráno na správních poplatcích 2 669 565,-Kč
Vedeno 25 396 spisů dokumentace k vozidlům
CELKEM PROVEDENO 10 823 OPERACÍ V REGISTRU VOZIDEL
Na úseku dopravních přestupků:
1. Za rok 2007 na tomto úseku došlo celkem 409 oznámení přestupků a z roku 2006 přešlo 138
nevyřízených věcí. Za toto období bylo:
 12 věcí postoupeno jinému správnímu orgánu
 75 věcí odloženo nebo zastaveno
 62 věcí ukončeno blokově
 101 věcí ukončeno v příkazním řízení
 99 věcí ukončeno ve správním řízení
Na rok 2008 přechází k vyřízení 188 věcí.
Přestupky dle zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla :
 celkem 62
 blokově vyřešeno 13 přestupků
 odloženo 15 věcí
 postoupeno dle zákona 5
 příkazem 15
 rozhodnutí ve správním řízení 13
 zastaveno řízení 1
Celkem byly podány 2 odvolání do rozhodnutí správního orgánu MěÚ Přelouč. Z tohoto
počtu bylo odvolacím orgánem 1 rozhodnutí zrušeno a vráceno k novému projednání, jedno v
řízení, dosud neukončeno. Za projednané přestupky byly uloženy pokuty v celkové částce
1 285 638 Kč. Náklady řízení – 64 tisíc Kč. Byly řešeny 3 správní delikty právnických osob na úseku
dopravy. Celkem bylo uloženo 39 osobám trest zákazu řízení motorových vozidel.

2. Za rok 2007 na tomto úseku dále bylo:
 vyřízeno 30 žádostí o upuštění zbytku trestu zákazu řízení motorových vozidel
 zahájeno a ukončeno 32 řízení ve věci odnětí řidičského oprávnění na základě
oznámených rozhodnutí soudů nebo jiných správních orgánů.
 zahájeno a ukončeno 12 řízení ve věci odnětí řidičského oprávnění na základě
oznámených rozhodnutí o zdravotní nezpůsobilosti praktickým lékařem
 zahájeno a ukončeno 55 řízení ve věci vrácení řidičského oprávnění
 zastavena byla 3 řízení
 vyřízeno 95 žádostí od pojišťoven a jiných orgánů
3. Za rok 2007 byla dále provedena kontrola výkon státního dozoru - u 4 subjektů s registrací
k provozování autoškol.
 Byla zahájena 3 správní řízení, uloženy 3 pokuty v celkové výši 48 tisíc Kč, dále 3x
náhrada nákladů správního řízení (3 tisíce Kč).

Zpracoval: Luděk Novák
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4.2.

ODBOR SOCIÁLNÍ

ODDĚLENÍ DÁVEK
V oblasti dávek sociální péče došlo v roce 2007 k zásadním změnám. Dne 1. 1. 2007
vstoupil v platnost zákon o sociálních službách, zákon o životním a existenčním minimu a zákon
o pomoci v hmotné nouzi.
Dle výše uvedených zákonů začal odbor sociální zároveň se stávajícími dávkami
pro zdravotně postižené občany vyplácet dávky zcela nové. Jedná se o příspěvek na péči a o dávky
pomoci v hmotné nouzi (tj. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a 5 dávek mimořádné
okamžité pomoci).
Celkové čerpání na dávkách sociální péče za rok 2007 činilo 41 012 541 Kč. Je to skoro
o 22 milionů více jak v předešlém roce. Hlavním důvodem je výplata příspěvku na péči –
dřívějšího příspěvku na bezmocnost, který byl do roku 2007 vyplácen Českou správou sociálního
zabezpečení.
Pro větší přehled uvádíme tabulku o čerpání finančních prostředků na jednotlivé dávky
sociální péče:
PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZA ROK 2007: OBEC II. TYPU

Počet
vyhodnoce
Celkové
ných dávek
čerpání v Kč
v ks
celkem

Počet
případů
celkem

Počet
vyhodnoce
Agenda
ných
dávek v ks

3402

3 624 115

4740

604

Zvýšené
životní náklady

925

Příspěvek na živobytí

156

Doplatek na bydlení

21
224
12

Dávky mimořádné
okamžité pomoci
Ostatní dávky sociální
pomoci poskytované
do 30. 4. 2007
Užívání
bezbariérového bytu

Čerpání
v Kč

Počet
případů

577 500

282

2 365 482

164

60 560

39

15 200

21

600 973

97

4 400

1

PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZA ROK 2007: OBEC III. TYPU

Celkové
čerpání v Kč

Počet
vyhodnoc
ených
dávek
v ks
celkem

Počet
případů
celkem

Počet
vyhodno
cených
dávek
v ks

7 848

37 388 426

8 561

1 330

481

9
223

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

32 891 000

654

4 472 957

472

24 469

9
195

ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí mimo jiné stále dlouhodobě spolupracuje
s Městskou policií Přelouč na projektech v rámci programu prevence kriminality.
V únoru 2007 proběhl druhý ročník soutěže „Právo pro každý den“, které 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 opět konalo v Hlinsku.
Od září roku 2007 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.

STATISTICKÉ ÚDAJE

Evidovaný počet případů rodin do roku 2007
Nové případy v průběhu roku 2007
Počet rodin, se kterými bylo v průběhu roku 2007 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

1210
132
351
112
3
289
320
8
184

HODNOCENÍ ČINNOSTI NADŘÍZENÝMI ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY:
V roce 2007 nebyla provedena nadřízenými orgány žádná kontrola.
DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Odbor sociální evidoval v roce 2007 60 žádostí na byt 1+1 a 10 žádostí na byt 2+1.
V tomto roce byly přiděleny byty v DPS následovně:
 DPS Sluneční č.p. 1516 - nebyl přidělen žádný byt
 DPS Sluneční č.p. 1414 – přiděleno 32 bytů 1+kk a 2 byty 2+kk
 DPS Za Fontánou - byl přidělen 1 byt 1+0
PŮJČKY ZE SOCIÁLNÍHO FONDU MĚSTA
V roce 2007 nebyla poskytnuta žádná půjčka ze sociálního fondu města.
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Pečovatelská služba pro občany města Přelouče a integrovaných obcí byla zajišťována
v roce 2007 Městem Přelouč, odborem sociálním, oddělením pečovatelské služby. Finanční
prostředky na tuto službu činily v roce 2007 celkem 2 035 tisíc Kč. Výše příjmů na úhradách
za pečovatelskou službu za sledované období činila 816 tisíc Kč.
KOMISE SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ
Komise sociálně zdravotní se sešla v roce 2007 celkem 6x. Na svých zasedáních členové
komise řešili převážně otázku přidělení bytů v nově vybudovaném domě s chráněnými byty v ulici
Sluneční č.p. 1414.
V roce 2007 byli uspokojeni všichni žadatelé o chráněné byty s trvalým pobytem
v Přelouči.

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. Ústřední evidence podnikatelů, kteří podnikají v režimu živnostenského zákona je
vedena formou Registru živnostenského podnikání (IS RŽP). Přínosem IS RŽP, ve kterém
pracujeme od března 2006, je sjednocení datové základny, sjednocení výstupů z jednotlivých
živnostenských úřadů, možnost okamžitého získání informací z dalších zdrojů (registrů) veřejné
správy a zjednodušení administrativy podnikatelům. Podnikatelé již nemusí dokládat výpis
z Rejstříku trestů, ale živnostenský úřad si sám požádá o vydání tohoto výpisu v elektronické
podobě. Dále nově o výpis ze živnostenského rejstříku lze zažádat na kterémkoli živnostenském
úřadě bez ohledu na místní příslušnost podnikatele.
V průběhu roku 2007 jsme se zaměřili na konsolidaci dat. Po migraci dat do IS RŽP
z databází jednotlivých živnostenských úřadů existovala řada údajů, které se v systému
vyskytovaly vícekrát. Takováto data bylo nutno sjednotit a nadbytečné údaje z databáze odstranit.
Práce při konsolidaci dat nelze považovat za běžnou rutinní činnost pracovníka živnostenského
úřadu. Tato práce vyžadovala extrémní pozornost a odpovědnost.
Obecní živnostenský úřad je centrálním registračním místem, kde mohou podnikatelé
vyřídit veškeré formality spojené se zahájením činnosti a prováděním změn, na jediném místě,
prostřednictvím jednotného registračního formuláře (JRF).
K 31. 12. 2007 jsme evidovali 4 905 podnikatelů, z toho 4 207 podnikatelů s platným
živnostenským oprávněním a 7 726 živnostenských oprávnění. Na úseku registrace a správních
činností bylo vydáno 4 470 dokumentů, z toho např. 540 ohlášení živností, 13 žádostí o koncesi,
505 změn průkazů živnostenských oprávnění, 925 přerušení a pokračování provozování živností,
502 zápisů o provozovnách, zrušeno bylo 172 živnostenských oprávnění a vydáno 69 výpisů
ze živnostenského rejstříku. Na správních poplatcích bylo vybráno 504 590 Kč. Vedeno bylo
celkem 220 správních řízení, z toho 39 sankčních.
V roce 2007 jsme zaznamenali výrazné zvýšení počtu provedených kontrol. Bylo
provedeno 277 kontrol, 180 místních šetření, zpracováno 7 podnětů ke kontrolám, uloženo
64 blokových pokut v celkové výši 62 500 Kč, a ve správním řízení uloženo 13 pokut v celkové výši
44 tisíc Kč, z toho bylo uloženo 8 pořádkových pokut ve výši 20 tisíc Kč a byla vedena 3 správní
řízení o uložení pokuty ve věci neoprávněného podnikání v souhrnné výši 19 000 Kč. Byly
prováděny kontroly na tržnici ve Valech a večerní kontroly na provozovnách. Dále byly provedeny
3 společné kontroly s Českou obchodní inspekcí Pardubice. Kontrolní činnost byla zaměřena
na kontrolu cestovních kanceláří a agentur, kontrolu zahraničních fyzických osob, na dodržování
zákona na ochranu spotřebitele, na kontrolu nakládání s odpady, atd.
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AGENDA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKATELŮ
Zemědělští podnikatelé, kterým bylo vystaveno osvědčení zemědělského podnikatele před
10. 11. 2005, t.j. datem účinnosti zákona č. 441/2005 Sb., kterým byl změněn zákon č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, mohou požádat o vydání osvědčení dle platné právní úpravy. Uvedeným zákonem
došlo k tomu, že se držitelé osvědčení vydaných samostatně hospodařícímu rolníkovi podle
zákona č. 105/1990 Sb. ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 považují
za zemědělského podnikatele k provozování zemědělské výroby podle zákona o zemědělství, tato
osvědčení platí podnikatelům do 1. 5. 2009. Živnostenský odbor vystavuje na žádost držitelů
těchto osvědčení potvrzení o vyřazení z evidence. K 30. 6. 2007 byla zrušena nálezem Ústavního
soudu ze dne 20. 6. 2006 uveřejněného ve Sbírce zákonů pod č. 409/2006 podmínka odborné
způsobilosti pro zemědělské podnikatele. Splnění podmínky bezúhonnosti pro zemědělské
podnikatele bylo zrušeno již k 18. 8. 2006.
Do konce roku 2007 bylo odborem obecní živnostenský úřad evidováno celkem
96 zemědělských podnikatelů – fyzických i právnických osob, 7 zemědělských podnikatelů bylo
vyřazeno z evidence na vlastní žádost, 6 zemědělským podnikatelům byla vystavena změna
osvědčení a dále je evidováno 168 držitelů osvědčení samostatně hospodařícího rolníka.

KONTROLY NADŘÍZENÉHO ORGÁNU
V roce 2007 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
Výherní hrací přístroje v provozovnách na území města Přelouče v roce 2007 provozovalo
14 provozovatelů, bylo vydáno 45 rozhodnutí, z toho 41 povolení k provozování 142 ks výherních
hracích přístrojů v 15 provozovnách, ve 4 hernách bylo povoleno zařízení, které umožňuje
kumulovanou výhru (jackpot). Na správních poplatcích za vydaná povolení pro rok 2007 bylo
vybráno 1 290 224 Kč, místní poplatky byly zaplaceny ve výši 1 385 331 Kč. Odvedený výtěžek
ve výši 1 061 775 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 16 kontrol provozu výherních hracích přístrojů,
zkontrolováno bylo 70 přístrojů, nedostatky nebyly zjištěny.
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 tisíc 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 odbor
k 1. 1. 2007 rozšířen o dva pracovníky na celkový stav 11 stálých pracovníků – po jednom
v oddělení dopravy a komunikací (skutečný nástup od 06/2007) a oddělení územního plánu
(skutečný nástup od 07/2007)
Správní území se v období roku 2007 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 TISÍCÍCH KČ) ZA CELÝ ODBOR

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

231
117
37

ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO A ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (STAVEBNÍ ÚŘAD)
Oddělení vykonávalo v přenesené působnosti činnost obecného stavebního úřadu. Činnost
v úkonech je řízena podle zákona č. 50/1976 Sb. (stavební zákon) u podnětů z roku 2006
a kolaudací staveb povolených podle tohoto zákona, nová podání jsou řešena již 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 –
výpisů z evidence katastrálních úřadů, zprovozněno nebylo zatím vydávání snímků
z pozemkových map.
Rok 2007 se nevyznačoval žádnými zásadními stavbami mimo stavebních řízení
pro plavební stupeň Přelouč, všechna řízení pro tuto stavbu byla odvoláním a jsou
na přezkoumání u krajského úřadu.
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STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2007

Celkový počet vydaných rozhodnutí
Celkový počet opatření a úkonů, která nebyla správním rozhodnutím
Celkový počet ostatních úkonů
Z toho bylo mimo jiné:
 územní řízení - rozhodnutí a správní úkony mimo rozhodnutí






stavební řízení a další úkony pro povolení staveb
kolaudační řízení a další úkony k povolování užívání staveb
procesní úkony pro povolení výjimek
odstranění stavby
povolení výjimky z obecně technických podmínek a jiné
procesní rozhodnutí

302
217
142
131
159
156
13
2
41

Proti rozhodnutí stavebního úřadu byly podány celkem 10 odvolání, o kterých krajský
úřad rozhodl. V sedmi případech rozhodnutí zrušil a vrátil k novému projednání, tři potvrdil.

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.
Z důvodu podnětu výzvy ministerstva zemědělství byl celorepublikově zahájen proces
evidování stávajících vodních zdrojů – obnovy povolení k odběru vod ze studní a pasportizace
studní – došlo k výraznému administrování této činnosti jedním pracovníkem na částečnou
brigádnickou výpomoc.

STATISTICKÉ ÚDAJE

Celkový počet provedených správních řízení
Počet vydaných písemností mimo řízení
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

459
18
1

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
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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333
111
222
190
3
5
4
10

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
RŮZNÉ
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)
Pro město Přelouč bylo zahájeno pořízení I. změny Územního plánu města Přelouče
a pořízení regulačního plánu na lokalitu pro zástavbu rodinnými domy v Klenovce.
Městský úřad Přelouč v roce 2007 na základě § 13 a 14 SZ pořizoval následující územně
plánovací dokumentaci:
 projednávání návrhu územního plánu pro obce ve svém správním území –
Vyšehněvice, Hlavečník, Sopřeč a Vápno,
 zadání změn územního plánu pro obce Újezd u Přelouče, Labské Chrčice a Holotín,
 přípravné práce pro pořízení územního plánů obcí Selmice, Jankovice, Litošice
a Sovolusky,
 dokončování úkonů po schválení územního plánu v Přelouči, Kladrubech
nad Labem, Zdechovicích, Tetově a Cholticích – zejména  u schvalovaných územních plánů byly vypracovány rovněž návrhy obecně
závazných vyhlášek pro jednotlivé obce
 vypracování návrhů a podkladů pro stanovení nových názvů ulic ve městě
Nově zahajovanou činností je pořizování územně analytických podkladů podle nového
stavebního zákona. Jedná se o činnost pro celé správní území obce s rozšířenou působností. Kromě
vlastních pracovníků bude na pořizování spolupracovat i firma Urbaplan Hradec Králové, která
byla vybrána na základě výběrového řízení.
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 2007

Místo

Název

Částka
v tisících
Kč
2 832

Přelouč – Hradecká ulice a ulice 28. října

dopravní zklidnění centra

Přelouč – náměstí 17. listopadu

regenerace panelového sídliště

6 134

Přelouč – Luční ulice

komunikace a veřejné osvětlení

1 965

Přelouč – Prodloužená ulice

komunikace a veřejné osvětlení

1 024

Přelouč – Račanská ulice

oprava komunikace - projekt

Přelouč – Nerudova ulice

kuželna

Přelouč – ulice K. H. Máchy

základní umělecká škola č.p. 325
– demontáž nákladního výtahu
tribuna na hřišti č.p. 776
– opravy podlah
chráněné byty č.p. 1414

Přelouč – Sportovní ulice
Přelouč – Sluneční ulice

Přelouč – Kladenská ulice

Přelouč – Smetanova ulice

Přelouč

příspěvek na přeložku kabelů NN
pro č.p. 1414
dům s pečovatelskou službou č.p.1516
– oprava fasády, nátěr oken
rekonstrukce rozvodů TUV mateřské
školy č.p. 1332
oprava střechy základní školy č.p. 494
výstavba tělocvičny u základní školy
č.p. 494
oprava hygienických zařízení
základní školy č.p. 1509 a č.p. 1510
výměna kotle ÚT základní školy
praktické č.p. 1384
oprava místních komunikací
značení ulic

81
8 294
74
100
14 878
113
519
825
845
2 754
763
129
843
84

autobusové nádraží – projekt

456

rekonstrukce a opravy budov MěÚ

432

lávka přes staré Labe

695

bezpečnostní stojany pro kola

350

rozšíření městského rozhlasu

100

údržba městských bytů

653

údržba a opravy obecního majetku

408

městské lesy

88

Lohenice

oprava střechy č.p. 17

458

Klenovka

opravy kulturního zařízení č.p. 19

368

vyčištění požární nádrže

230

oprava mostku

471

Mělice
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Celková prostavěnost na investičních akcích a údržbě majetku města za rok 2007 činila
63 983 tisíc Kč.
Výdaje spojené se správou městských lesů činily celkem 88 tisíc Kč.
Uskutečnila se výběrová řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. na zhotovitele dostavby
tělocvičny u základní školy v Kladenské ulici č.p. 494 a autobusového nádraží ve Sportovní ulici.
V měsících dubnu a květnu proběhla nákladem 1 965 tisíc Kč výstavba komunikace
a veřejného osvětlení v Luční ulici. Tím bylo zajištěno napojení nově budovaných rodinných
domků v této oblasti na komunikační síť města. Tentýž účel měla výstavba komunikace
a veřejného osvětlení v Prodloužené ulici, dokončená v květnu nákladem 1 024 tisíc Kč.
V rámci dopravního zklidnění centra města byla provedena v prvním pololetí roku
nákladem 2 832 tisíc Kč oprava chodníků a komunikace v Hradecké ulici od ulice 28. října
po Pernštýnské náměstí a v části ulice 28. října.
V měsíci červnu byla dokončena výstavba objektu kuželny v Nerudově ulici. Stavba
probíhala od roku 2006 a v roce 2007 bylo proinvestováno 8 294 tisíc Kč. Uvedením kuželny
do provozu se podstatně zlepšily podmínky pro provozování tohoto sportu ve městě.
V měsících srpnu až listopadu byla realizována 1. část I. etapy regenerace panelového
sídliště v okolí náměstí 17. listopadu. Tato část regenerace byla zaměřena především na zvýšení
počtu parkovacích míst v dané lokalitě. Rekonstrukcí autobusových zastávek byla zajištěna jejich
technická úroveň i zlepšeny podmínky pro cestující veřejnost. Finanční náklady činily celkem
6 134 tisíc Kč, 4 200 tisíc Kč bylo pokryto ze státní dotace.
Ve druhém pololetí roku byl proveden nátěr oken a nová fasáda domu s pečovatelskou
službou č.p. 1516 ve Sluneční ulici. Celkový náklad činil 519 tisíc Kč a provedenými opravami bylo
zabráněno nejen chátrání konstrukcí, ale dům dostal podle návrhu architekta i zajímavý vzhled.
V měsíci říjnu byla dokončena rekonstrukce a nástavba ubytovacího objektu v Libušině
ulici na 34 chráněných bytů pro bydlení seniorů a zdravotně postižených osob. V roce 2007 bylo
proinvestováno celkem 14 878 tisíc Kč, z toho se na financování podílela rovněž v tomto roce
částkou 13 600 tisíc Kč státní dotace. Nově vzniklé malometrážní byty vyřešily současné žádosti
seniorů na uvedený druh bydlené ve městě.
V průběhu roku byly investovány nemalé prostředky do údržby a rekonstrukce školských
zařízení. V mateřské škole v Kladenské ulici č.p. 1332 byly nákladem 825 tisíc Kč nahrazeny
dožívající rozvody centrálního zásobování teplé užitkové vody přímotopnými ohřívači. V základní
škole praktické byla provedena oprava kotle ústředního vytápění za 129 tisíc Kč. Dokončení se
dočkala za částku 845 tisíc Kč střecha základní školy v Kladenské ulici č.p. 494. Na objektech
základní školy ve Smetanově ulici č.p. 1509 mohou žáci i zaměstnanci využívat opravená sociální
zařízení. Stavební náklady zde činily 763 tisíc Kč. Za 74 tisíc Kč byl demontován nepoužívaný
nákladní výtah v základní umělecké škole v ulici K. H. Máchy č.p. 325.
Po mnoha letech snažení byly zahájeny v měsíci listopadu stavební práce na přístavbě
tělocvičny základní školy v Kladenské ulici č.p. 494, která je zároveň koncipována jako víceúčelová
sportovní hala s využitím pro přeloučské sportovce mimo dobu školního vyučování. Do konce
roku byly provedeny demoliční práce stávajících objektů po zemědělské škole za 2 754 tisíc Kč.
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Pokračovaly projektové práce pro stavbu autobusového nádraží nákladem 456 tisíc Kč.
Vlastní zahájení výstavby bylo z důvodu možnosti jejího financování z fondu EU přesunuto
do roku 2008.
Na základě financí získaných ze státního rozpočtu na odstraňování škod vzniklých
povodněmi v roce 2006 byla provedena generální oprava mostku přes slepé rameno Labe
na Slavíkových ostrovech. Stavební náklady činily 695 tisíc Kč a byly plně pokryty státní dotací.
Rovněž částkou 424 tisíc Kč se státní dotace podílela na financování opravy poškozeného mostku
v Mělicích, kde celkové stavební náklady dosáhly částku 471 tisíc Kč.
V rámci programu prevence kriminality bylo na území města bylo instalováno 62 ks
bezpečnostních stojanů na kola. Na úhradě celkových nákladů ve výši 350 tisíc Kč se 300 tisíc Kč
podílela státní dotace.
V integrovaných obcích byla nákladem 458 tisíc Kč opravena střecha v Lohenicích
na restauračním zařízení č.p. 17 a v Klenovce byly provedeny opravy na kulturním zařízení č.p. 19
v částce 368 tisíc Kč. Zde byla rovněž nákladem 230 tisíc Kč vyčištěna požární nádrž.
V roce 2007 město získalo dotace na opravy a investice do městského majetku v celkové
výši 19 219 tisíc Kč.

BYTOVÁ AGENDA
Ke dni 31. 12. 2007 bylo u městského úřadu zaevidováno:
16 žádostí na velikost bytu 1 + 1
20 žádostí na velikost bytu 2 + 1
10 žádostí na velikost bytu 3 + 1
46 žádostí celkem
Během roku 2007 nebyl uspokojen žádný žadatel. Oproti roku 2006 došlo k celkovému
zvýšení žádostí o přidělení bytu o 3 žádosti.
S převodem vojenského majetku na město se bytový fond v roce 2007 rozšířil o 32 bytů.
V rámci prodeje nemovitého majetku města byly prodány 3 bytové domy s celkem 12 byty.

Zpracoval: Pavel Myška
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4.6.

ODBOR FINANČNÍ

HOSPODAŘENÍ MĚSTA PŘELOUČE V ROCE 2007
Příjmy do rozpočtu města v roce 2007 činily 198 246 tisíc Kč a výdaje 192 297 tisíc Kč.
Hospodaření Města Přelouče v roce 2007 skončilo přebytkem. Město ke svému hospodaření
nevyužívá žádný úvěr.
Začátkem roku 2008 byly vypořádány dotace se státním rozpočtem – finanční vypořádání
sociálních dávek, dotace na hasiče, dotace na mzdy pro Technické služby od úřadu práce v celkové
výši 2 262 tisíc Kč.

POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ MĚSTA V ROCE 2005 – 2007 (V TISÍCÍCH KČ)

Rok

2005

2006

2007

Příjmy

145 791

185 748

198 246

Výdaje

138 847

171 348

192 297

6 944

14 400

5 949

Přebytek rozpočtu

Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů:
neinvestiční dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu, z toho:
na výkon státní správy, samosprávy a školství
na sociální dávky
Celkem:

20 219 000 Kč
43 226 000 Kč
63 445 000 Kč

(z toho vráceno 2 213 000 Kč v roce 2008 v rámci finančního vypořádání sociálních dávek)

lávka přes staré Labe
regenerace panelového sídliště
kontaktní místa Czech POINT
sociálně právní ochrana dětí
výkon agendy sociálních služeb
program prevence kriminality
Mělice – oprava mostku
odborný lesní hospodář
výsadba dřevin
č.p. 1414 výstavba chráněných bytů
Fr. Filipovský – dabing
pečovatelská služba
Celkem:

696 000 Kč
4 200 000 Kč
50 000 Kč
1 422 000 Kč
376 000 Kč
300 000 Kč
424 000 Kč
605 000 Kč
34 000 Kč
13 600 000 Kč
70 000 Kč
108 000 Kč
21 885 000 Kč

Přijaté neinvestiční dotace od Pardubického kraje:
městské lesy - obnova lesních porostů
hasiči
ZŠ Smetanova – akce „Spolu to dokážem“
Kulturní služby – soutěž O přeloučskou věž
Fr. Filipovský – dabing
Celkem:

113 000 Kč
62 000 Kč
15 000 Kč
10 000 Kč
50 000 Kč
250 000 Kč
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Příjmy z ostatních veřejných rozpočtů:
úřad práce pro Technické služby a ZŠ Smetanova
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:

452 000 Kč
170 000 Kč
9 000 Kč
10 000 Kč
1 000 Kč
1 123 000 Kč
73 000 Kč
1 838 000 Kč

STRUKTURA PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V LETECH 2005 – 2007 (V TISÍCÍCH KČ)

2005

2006

2007

77 278

79 680

85 231

Nedaňové příjmy

8 139

9 131

12 082

Kapitálové příjmy

5 073

32 024

13 490

55 301

64 912

87 443

145 791

185 748

198 246

2005

2006

2007

113 134

123 944

155 558

25 713

47 404

36 739

138 847

171 348

192 297

2005

2006

2007

6 944

14 400

5 949

Daňové příjmy

Přijaté dotace
Příjmy celkem

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

Financování (přebytek) rozpočtu

K rozpočtu roku 2007 schvalovalo zastupitelstvo města šest rozpočtových opatření, v nichž
byly do rozpočtu zařazovány postupně jednotlivé akce oprav a investic. Poslední sedmé
rozpočtové opatření, týkající se dotací, schválila rada města ve své pravomoci v lednu 2008.

FINANČNÍ PROSTŘEDKY K 31. 12. 2007
ZŮSTATKY BANKOVNÍCH ÚČTŮ K 31. 12. (V KČ)

ROK
Základní běžný účet
Sociální fond
Fond životního prostředí
Depozitní účet - účet cizích prostředků

2005

2006

2007

21 221 776,94

26 170 629,91

34 043 433,19

472 454,53

512 814,53

482 013,98

18 562,77

3 912 159,80

2 367 761,70

3 199 539,43

3 864 748, 83

5 518 480,01

1 013,93

1 093,22

1 099,92

15 743 252,04

15 919 000,29

16 162 274,25

255 730,70

291 209,95

2630924,81

0

5 308 098,75

4 740 758,84

40 656 599,64

55 979 755,28

63 579 746,70

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 2005 – 2007 (V TISÍCÍCH KČ)

Volné finanční zdroje

2005

2006

2007

29 257

38 165

48 448

POHLEDÁVKY
V tabulce jsou uvedeny veškeré pohledávky města k 31. 12. 2007, vedené na účtu č. 315 –
pohledávky a poskytnuté půjčky vedené na účtu 277 – poskytnuté finanční výpomoci fyzickým
osobám.
POHLEDÁVKY MĚSTA K 31. 12. 2007 (V KČ)

Druh pohledávky
Místní poplatek ze psů
Místní poplatek – veřejné prostranství
Místní poplatek ze vstupného
Místní poplatek za hrací automaty
Místní poplatek 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 – odbor stavební
Pokuty - městská policie
Pokuty - dopravní přestupky
Pokuty - živnostenský úřad
Pokuty - životní prostředí
Pult centralizované ochrany MP
Příspěvky od obcí na školství
Příspěvky rodičů MŠ Kladenská
Sociální dávky
Náhrady škod, věcná břemena
Hovorna Tupesy
Správní delikty
Vystavené faktury MěÚ
Výtěžek z hracích automatů
Parkovné trhy Valy - Mělice
Pečovatelská služba
VPS městská police
Trvalé odnětí zemědělské půdy
Exekuční náklady
Půjčky poskytnuté městem:
sociální výpomoc
z FOMBPF
Celkem

Pohledávky
k 31. 12. 2005
9 565
1 960
121 780
0
539 601
122 705
733 671
86 490
105 232
1 726 320
4 200
135 484
2 100
61 058
1 267 678
319 500
9 756
8 800
23 625
630
1 682 212
10 706
0
0
179 229
0
0
0
0
0
24 890
16 000
344 354
7 537 547
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Pohledávky
k 31. 12. 2006
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
1 269 271
173 000
8 500
8 100
14 097
0
1 773 548
15 560
0
0
81 188
86 149
15 000
904
30 000
0
32 522
9 000
158 254
5 748 375

Pohledávky
k 31. 12. 2007
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
1 291 933
147 000
8 500
17 700
0
0
1 558 014
92 818
632
0
105 703
49 317
10 000
0
0
21 132
27 804
9 000
46 576
5 626 429

Finanční částky uvedené ve sloupcích tabulky samozřejmě obsahují i takové pohledávky,
které jsou placeny formou splátek nebo jejichž splatnost spadá až do roku 2008. 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 2007 z rozpočtu města celkem 22 777 tisíc Kč,
včetně investiční dotace pro Technické služby a Kulturní služby v celkové výši 800 tisíc Kč. Tyto
příspěvkové organizace vykazují každoročně tzv. zlepšený hospodářský výsledek. Jedná se
o úspory z dotací města a případnou vedlejší hospodářskou činnost (především Technické služby
a Školní jídelna).

HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2007

Příspěvková organizace

Dotace od zřizovatele
(v tisících Kč)

Hospodářský
výsledek 2007
(v tisících Kč)

Základní škola Smetanova

2 000

0

Základní škola Masarykovo náměstí

1 955

19,4

Základní škola praktická

700

25,8

Základní umělecká škola

200

0

Školní jídelna

600

17,6

1 582

55,1

Mateřská škola Za Fontánou

470

27,6

Dům dětí a mládeže

260

101,1

Městská knihovna

1 500

14,0

Kulturní služby vč. investiční dotace

3 090

12,3

Technické služby vč. investiční dotace

10 420

199,2

Celkem

22 777

653,9

Mateřská škola Kladenská

Hospodářský výsledek u příspěvkových organizací jsou v naprosté většině nedočerpané
dotace od města. Tyto prostředky budou rozděleny do rezervních fondů a fondů odměn těchto
organizací. Zůstatky všech fondů, tj. fondů odměn, rezervních fondů a fondů reprodukce majetku
po rozdělení hospodářských výsledků za rok 2007 budou ve výši cca 3 689 tisíc Kč.

Zpracovala: Ing. Ivana Lejhancová
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4.7.

ODBOR ŠKOLSTVÍ

Odbor školství vykonává převážně státní správu v oblasti školství v obvodu rozšířené
působnosti města Přelouče. K 1. 1. 2007 bylo evidováno 27 škol a školských zařízení.

POPIS STAVU ZAŘÍZENÍ CELKEM ZA SPRÁVNÍ OBVOD S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

Právní
subjekt

MŠ
(součást ZŠ)

Celkem

Počet mateřských škol

12

3

15

Počet základních škol

11

x

11

Počet dětí v mateřských školách celkem

559

78

637

Počet žáků v základních školách celkem

1820

x

1820

Průměrný počet dětí na MŠ

46,58

26

42,48

Průměrný počet žáků na ZŠ

165,46

x

165,46

6

x

6

79

x

79

1662

x

1662

277

x

277

21,04

x

21,04

5

x

5

Počet tříd v malotřídních školách

10

x

10

Počet žáků v malotřídních školách

158

x

158

Průměrný počet žáků na třídu malotřídní školy

15,8

x

15,8

Průměrný počet žáků na malotřídní školu

31,6

x

31,6

Počet žáků v základní škole praktické

38

x

38

Počet žáků v základní umělecké škole

639

x

639

Počet členů zájmových útvarů v domě dětí a
mládeže

549

x

549

Počet žáků stravujících se ve školní jídelně

671

x

671

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

Údaje ze zahajovacích statistických výkazů 2007.

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. 1. 2007,
 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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Město Přelouč vyhlásilo v roce 2007 konkurz na funkci ředitele/ředitelky Základní školy
Přelouč, Masarykovo náměstí 45. Dne 9. 5. 2007 proběhlo konkurzní řízení. Konkurzní komise,
složená ze zástupců ČŠI, odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Pardubického kraje,
Města Přelouče, odboru školství Městského úřadu Přelouč, školské rady a ZŠ Přelouč, Masarykovo
náměstí a ZŠ Chvaletice, stanovila pořadí ze tří uchazečů a doporučila radě města jmenovat
prvního z pořadí. Rada města Přelouče jmenovala 14. 5. 2007 Mgr. Hanu Konvalinkovou do funkce
ředitelky Základní školy Přelouč, Masarykovo náměstí 45 s účinností od 1. 7. 2007.

ÚDAJE O FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ POSKYTNUTÝCH MŠMT V ROCE 2007 (V KČ)
Účelový
znak

Ukazatel

a

b
A.1. Neinvestiční dotace celkem
v tom:
Přímé náklady na vzdělávání
celkem
v tom:
a) platy
b) OON
c) ostatní (pojistné+FKSP+ONIV)
Přímé náklady na vzdělávání sportovní gymnázia - celkem
v tom:
a) platy
b) OON
c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)
Program sociální prevence
a prevence kriminality
Dotace pro soukromé školy
Projekty romské komunity
Program protidrogové politiky
Soutěže

33353

33354

33122
33155
33160
33163
33166
33245
33339
33383
33384
33430
33435
33445

33625

Státní informační politika – neinvestice

Program podpory vzdělávání
národnostních menšin
Projekt PILOT 1
Projekt PILOT Z
Další vzdělávání pedagogických
pracovníků - ZPŘ prac.
Azylanti
Koncepce péče o nadané žáky ve
škol. zařízeních (PPP PC)
A.2. Investiční dotace celkem
v tom:

Poskytnuto
k 31. 12. 2007

Vráceno
v průběhu roku

Použito
k 31. 12. 2007

1
100 429 500,00

2
0,00

3
100 417 000,00

100 277 000,00

0,00

100 277 000,00

0,00

0,00

71 476 000,00
434 000,00
28 367 000,00
0,00

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

71 476 000,00
434 000,00
28 367 000,00

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

15 000,00
24 000,00
113 500,00

15 000,00
24 000,00
101 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
12 500,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 417 000,00

0,00
12 500,00

Státní informační politika - investice

A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.)

Vratka
dotace při
finančním
vypořádání
4=1-2-3
12 500,00

100 429 500,00

Zpracovala: Alena Hanušová
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4.8.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU, VETERINÁRNÍ A ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA

Veterinární zákon č.166/1999 Sb.:
 vydány 2 rozhodnutí povolení svodu zvířat
Zákon na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 Sb.:
 1 rozhodnutí o odebrání týraných zvířat
 řešeno 5 přestupků , uložena 1 pokuta ve výši 1 tisíc Kč
Ochrana ZPF zákon č. 334/1992 Sb., ve znění zákona č. 231/1999 Sb.:
 3 rozhodnutí v pochybnostech
 48 souhlasů k odnětí ze ZPF
 2 souhlasy dle § 5 odst. 2
 2 souhlasy dle § 7 odst. 3
 9 rozhodnutí o platbě odvodů
 61 vyjádření k projektové dokumentaci staveb
 2 vyjádření k návrhům územních plánů obcí
Rybářství zákon č. 99/2004 Sb.:
 vydáno 357 rybářských lístků

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, bylo:
 vydáno 27 rozhodnutí o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady,
 elektronicky zpracováno 160 ročních hlášení o produkci a nakládání s odpady
původců odpadů za rok 2006 a zasláno na MŽP a Krajský úřad Pardubického kraje,
 provedeno 12 kontrol nakládání s odpady u původců odpadů,
 elektronicky vedena evidence listů pro přepravu nebezpečných odpadů za celý
správní obvod obce s rozšířenou působností.
Od ledna 2007 byl zaveden sběr nápojových kartonů (tetrapak) jako další využitelné
komodity odděleného sběru domovních odpadů. Od června 2007 město finančně zajišťuje provoz
sběrného dvora v ulici Pardubické. V období od dubna do listopadu probíhal svoz biologicky
rozložitelného odpadu pomocí plastových nádob. Celkem se zapojilo 730 domácností v rodinných
domech a bylo sebráno 343 t kompostovatelného odpadu. Ve sběrném místě ve Sportovní ulici,
ve sběrném dvoře v ulici Pardubické a mobilními svozy bylo občany města odevzdáno:






7,5 t nebezpečných odpadů,
185,8 t velkoobjemového odpadu,
6,63 t kompostovatelného odpadu,
8,2 t stavební suti,
11,6 t pneumatik.

V rámci tříděného sběru dalších využitelných složek komunálního odpadu pomocí
nádobového systému, prostřednictvím sběrných surovin a žáky v základních školách bylo sebráno:






148,8 t papíru,
58,7 t skla,
45,1 t plastů,
0,6 t kompozitních obalů,
234,3 t železa.
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V rámci zpětného odběru bylo občany předáno cca 900 ks použitých elektrozařízení.
Na skládku bylo odvezeno 1 708 t směsného domovního odpadu.

OCHRANA LESA A ZÁJMŮ MYSLIVOSTI
Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), bylo
vydáno:



15 rozhodnutí
55 společných vyjádření odboru životního prostředí

Dále byl vydán 22x souhlas se stavbou v ochranném pásmu lesa, 3x povolení výjimky
z velikosti nebo šířky holé seče. Proběhly 2 kontroly na dodržování lesního zákona.
Také lesy v obvodu naší působnosti postil orkán Kyril, který se přes naši republiku přeřítil
v lednu loňského roku. Na několika místech postižených Kyrilem vypukl požár.
Dle zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin
lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně
některých souvisejících zákonů, byl nahlášen sběr semenného materiálu a bylo vydáno 1 potvrzení o
původu semenného materiálu. Dále byla provedena jedna kontrola dle tohoto zákona a rozhodnutím
uloženo opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
Dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti bylo vydáno:
 6 rozhodnutí mimořádného odlovu zvěře
 18 loveckých lístků, z toho 9 pro cizince
Byly prošetřeny 2 přestupky na úseku myslivosti, z toho v jednom případě byla uložena
pokuta. Byl sestaven rejstřík honebních společenstev.
Dle zákona 99/2004 Sb., o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb. bylo vydáno:
 357 rybářských lístků
Byly ustanoveny 3 rybářské stráže.

OCHRANA OVZDUŠÍ
V rámci výkonu státní správy ochrany ovzduší byla provedena 1 kontrola provozovatele
stacionárního zdroje znečišťování ovzduší.. Bylo vydáno 12 rozhodnutí o uložení poplatku
za znečišťování ovzduší a 36 odpovědí na hlášení znečišťování ovzduší středním zdrojem znečišťování
ovzduší
V roce 2007 ukončil provozovatel Hotelu Fontána provoz středního zdroje na pevná paliva a
převedl jej na plynovou kotelnu

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
V rámci vedení této agendy byla provedena 1 kontrola. Bylo vydáno 41 správních rozhodnutí
ve věci kácení dřevin mimo les. Dále bylo vydáno 55 souhlasů a vyjádření k zásahům do významných
krajinných prvků.
V roce 2007 bylo započato s rekonstrukcí parku v Hradecké ulici a s rekonstrukcí a vstupní části
hlavního městského parku pod Občanskou záložnou , kde byly vysázeny nové dřeviny a keře
a založeny nové travnaté plochy. V parku, pod Záložnou byly upraveny cesty, které ale po přívalovém
dešti byly poškozeny erozí.
Bylo vysázeno několik nadstandardně velkých dřevin i v místních částech. Dále byly
odstraněny zastaralé vývěsní skříňky a byly nahrazeny novými .
Z hlediska uplatňování škod, které působí zvláště chránění živočichové byla vedena 2 řízení.
V roce 2007 byly zpracovány podklady pro vyhlášení 4 památných stromů

Zpracoval: Ing. Tomáš Kašpar

- 40 -

5.

5.1.

OS A D NÍ V Ý BO R Y

KLENOVKA

Po volbách, které se uskutečnily 16. 2. 2007 se zvolený osadní výbor čítající 7 členů scházel
pravidelně 1x za měsíc, vždy první úterý v měsíci. V tomto novém složení jsme se sešli 10x
a překvapující byla především účast, která dosáhla téměř 100%. Průměrná účast členů byla 97%.
Pravidelná kontrola uložených úkolů a informací z jednání rady a zastupitelstva města byla
samozřejmostí. Snažili jsme se vždy zajistit úkoly na nás kladené, ať již ze strany města (soupis psů,
informace o svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu, kulturní akce, výsadba zeleně, opravy,
aj.), nebo z řad občanů.
Místní nohejbalový oddíl Klondajk Klenovka, založený v roce 2002 se stará o údržbu místního
hřiště a v minulém roce dosáhl zatím nejlepšího umístění ve své historii.

AKCE ORGANIZOVANÉ OSADNÍM VÝBOREM











novoroční utkání v hokejbale
zimní turnaj stolního tenisu
brigády za účelem úklidu v obci,v KZ po rekonstrukci odpadů, drobných oprav, osazení
laviček aj.
pálení čarodějnic spojené s opékáním uzenin
pravidelné sečení vybraných travnatých ploch
účast místních dětí ve spolupráci s městskou knihovnou na setkání divadelních souborů
pod názvem „Kde končí svět“ v Náchodě
zájezd do ZOO a podzemí v Jihlavě v rámci dětského dne
přednáška preventisty městské policie
táborák v rámci rozloučení s prázdninami
rekonstrukce prostor v KZ a následné přestěhování místní knihovny do těchto prostor

AKCE PROVEDENÉ MĚÚ A TS









svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
prořez stromů nad požární nádrží
vyčištění požární nádrže
sečení travnatých ploch na veřejných prostranstvích
průběžné opravy veř.osvětlení a rozhlasu
oprava propadlého kanálu
rekonstrukce odpadů, sociálního zařízení a schodiště v KZ
úprava místní komunikace u lesa

AKCE NEREALIZOVANÉ A ODLOŽENÉ (I Z PŘEDCHOZÍCH LET)






výstavba kanalizace
oprava chodníků v obci a jejich další výstavba
oprava fasády na č.p.30
ozelenění veřejného prostranství mezi KZ a bývalou školou a výsadba stromků u silnice
mezi Klenovkou a obcí Valy
rozšíření veřejného osvětlení a rozhlasu

Chápeme, že finanční možnosti MěÚ jsou omezené, přesto doufáme, že na některé
nerealizované akce se dostane. Členové osadního výboru hodnotí spolupráci s MěÚ a TS kladně.
Zejména spolupráce s TS je na velmi dobré úrovni. Veškeré požadavky byly včas a v dobré kvalitě
splněny. Zaslouží si naše poděkování.
Zpracoval: Ing. Libor Skala
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5.2.

LOHENICE

Osadní výbor Lohenice pracoval první rok v novém povolebním složení: MUDr. Jiří
Prokopec, Libor Cápay, Miroslav Doležal, Vladimír Kmoníček, Petr Honzů, Rostislav Koubek
a Roman Salfický. Naším prvořadým cílem bylo úspěšně navázat na činnost Osadního výboru
v předešlém volebním období a nenásilně implantovat nové prvky tak, aby nebyl narušen chod
místní části. S úspěchem jsme navázali kontakty se zástupci Městského úřadu v Přelouči
a Technickými službami města Přelouče.
Osadní výbor se v roce 2007 sešel celkem sedmkrát a dvakrát byla zorganizována Veřejná
schůze s občany místní části. První veřejná schůze nám pomohla ujasnit si požadavky občanů
a vytýčit hlavní priority pro nadcházející volební období:






prosadit dokončení a opravu místních 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 fungování místní části – zejm. organizace
úklidových prací a svoz velkoobjemového odpadu.

Splnění těchto priorit si žádá velké úsilí
konstatovat, že všichni členové Osadního výboru
Účast členů na jednání byla 84,6%, a to znamená,
neúčastnící se jednání byli vždy řádně omluveni
zejména pracovní povinnosti.

zejména od nových členů výboru a musím
se plnění našich priorit zhostili na jedničku.
že jsme byli vždy usnášeníschopní. Členové
a jako hlavní příčinu neúčasti musím uvést

OV Lohenice v roce 2007 organizoval dvě Veřejná jednání pro občany místní části,
Velikonoční turnaj ve stolním tenise, jarní svoz velkoobjemového odpadu, Pálení čarodějnic,
Rozloučení s prázdninami a podzimní svoz velkoobjemového odpadu. Většiny jednání se účastnil
strážník MP Přelouč pan Karel Bubla.
Bohužel zatím se nám nepodařilo do rozpočtu města Přelouče prosadit naši prioritu číslo
jedna, tedy dokončení a oprava místních komunikací. Nicméně nám tato skutečnost elán neubere
a my se i nadále budeme snažit být důstojnou částí města Přelouče pro nejen turisty a chalupáře,
ale zejména pro jeho obyvatele.
Zpracoval: MUDr. Jiří Prokopec
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5.3.

MĚLICE

V roce 2007 se uskutečnily volby do osadních výborů a do KMS integrovaných obcí města
Přelouče. Z bývalé KMS Mělice a po schválení zastupitelstvem města, byl nově zřízen Osadní
výbor, který má 5 členů.
V uplynulém roce se osadní výbor sešel celkem 7x, a to skoro vždy v plném počtu 5 členů.
Byly projednávány různé požadavky, které vzešly ze zápisu rady města Přelouče. Osadní výbor
svépomocí opravoval obecní majetek, zajistil sekání místních travních ploch a v jarních měsících
bylo provedeno ostříhání obecních ovocných stromů. Také byla uskutečněna akce „pálení
čarodějnic.“ V letním měsíci byl uspořádán dětský sportovní den s táborákem a opékáním buřtů,
za účasti velkého počtu dětí. Na konci srpna se s dětmi uskutečnilo loučení s prázdninami
na místním víceúčelovém hřišti. Na jaře a na podzim se O.V. podílel ve spolupráci s MěÚ Přelouč
a firmami SOP a.s. a TS na sběru nebezpečného a velkoobjemového odpadu, sběru větví
ostříhaných keřů a stromů. Jako každý rok byla provedena kontrola hasících přístrojů a revize
plynových topidel v obecních domech. Dále byla provedena inventura majetku O.V., který byl
přidělen MěÚ Přelouč. V průběhu roku byly vyvěšovány důležité informace do vývěsní skříně
a vyhlašovány zprávy v místním obecním rozhlase.
Co nás nejvíce trápí jsou akce požadované, ale neuskutečněné už několik desítek let a to
díky potřebné spolupráci s MěÚ Přelouč. Uvedl bych několik případů:
AKCE NEREALIZOVANÉ A ODLOŽENÉ





zhotovení kanalizace odpadních vod
vybudování chodníků v celé obci
oprava a zpevnění místních prašných obecních cest
rozšíření veřejného osvětlení v obci

Věřím, že tyto akce jsou finančně náročné, ale je třeba se jimi v dnešní době, s ohledem
na životní prostředí a bezpečnost zabývat a snažit se je postupně vyřešit.
Závěrem bych chtěl vyzdvihnout dobrou spolupráci O.V. s MěÚ Přelouč, Technickými
službami, Městskou policií a přeji si, aby tato spolupráce pokračovala stejně úspěšně
i v budoucnu.

Zpracoval: Jaroslav Kopecký
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6.

6.1.

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

LHOTA – ŠKUDLY

V roce 2007 se komise místní samosprávy podílela a pořádala tyto akce:







pálení májového ohně (čarodějnice)
21. ročník nohejbalového turnaje
výlet do ZOO Praha (děti)
3. ročník soutěže - přejezd Škudelské lávky a jízda zručnosti pro děti
dětský den - rozloučení s prázdninami
rybářské závody pro děti na požární nádrži ve Škudlech

V uplynulém roce se jako již každoročně setkala s velkým ohlasem akce - svoz
velkoobjemového a nebezpečného odpadu, svozu roští a větví z ostříhaných stromů. Závěrem
jednání komise místní samosprávy je konstatování, aby byla dokončena slibovaná výstavba
cyklostezky, kanalizace a na ni navazující výstavba chodníků, neboť veškeré administrativní kroky
byly již splněny. S ohledem na stále rostoucí hustotu a tím i nebezpečnost silničního provozu je
vybudování cyklostezky a chodníků skutečně stěžejním bodem místní samosprávy, a věříme, že i
všech orgánů města Přelouče. Doufáme proto, že i v roce 2008 budou podniknuty veškeré možné
kroky tak, aby bylo možno začít s výstavbou plánovaných akcí co nejdříve, a aby také všechny tyto
kroky vedly ke spokojenosti nejen místních obyvatel.

Zpracoval: Martin Šafka
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6.2.

ŠTĚPÁNOV

KMS má 5 členů. Během roku bylo uspořádáno 8 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.

ORGANIZOVANÉ AKCE:










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
výroba nových laviček na dětském hřišti
výroba dřevěného altánu na dětském hřišti
zavedení cvičení pro ženy
rozsvícení vánočního stromu v obci

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
 postavena nová autobusová zastávka





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

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 .
V průběhu roku se osvědčila spolupráce s Městskou policií, obzvlášť se strážníkem
Vrzalem, kterému za vstřícné a včasné řešení problémů musíme poděkovat.
Věříme, že dosavadní dobrá spolupráce bude pokračovat i v příštím období.

Zpracovala: Lenka Kohoutková
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6.3.

TUPESY

KMS se v roce 2007 scházela každé první pondělí v měsíci.
VÝČET AKCÍ ORGANIZOVANÉ KMS:












jarní úklid a příprava pálení čarodějnic
úprava dětského hřiště a oprava dřevěné houpačky
pálení čarodějnic s táborákem a opékáním buřtů
vyčištění přítoku do požární nádrže
nátěr stolů, lavic a skladu nářadí u požární nádrže
drobné dosekávání veřejné zeleně a prostranství u obecního úřadu
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
nátěr oken u budovy OÚ
mikulášská besídka s nadílkou,překvapením a malým ohňostrojem

Většina akcí byla zajišťována za pomocí sboru dobrovolných hasičů

AKCE PROVEDENÉ MĚSTEM A TS:





celoroční údržba veřejného osvětlení a rozhlasu
zimní údržba místních komunikací
vyčištění chodníku a sekání zeleně
předělání elektrické přípojky do hasičské klubovny

NEUSKUTEČNĚNÉ AKCE:





oprava křižovatky nad budovou obecního úřadu
dokončení kanalizace srážkové vody v horní části obce
u nových rodinných domků není dokončeno veřejné osvětlení
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. Neuskutečněné
a nedodělané akce ze strany MÚ narůstají. Věříme, že v roce 2008 budou aspoň některé dokončeny
a též se dočkáme pomoci ve věci p. Krátkého.

Zpracovala: Zdeňka Šefránková
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7.

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 zajišťují činnosti stanovené
zřizovací listinou a dalšími požadavky ze strany odboru správy majetku Městského úřadu,
Městské policie, představitelů města a místních samospráv. Rok 2007 byl mj. rokem přípravy na
změnu zřizovací listiny podle požadavků vyplývajících ze závěrů finančních auditů v rámci
kontrolní činnosti zřizovatele. Do zřizovací listiny byla doplněna v rámci hlavní činnosti správa
a údržba parkovacích automatů a administrativní činnost spojená s evidencí a vydáváním
parkovacích karet pro vyhrazená parkovací místa ve smyslu nařízení obce č. 4/2006. Po řadě
dalších úprav, především v oblasti majetkových práv a finančních vztahů se zřizovatelem, byla
změna zřizovací listiny schválena zastupitelstvem města dne 13. 12. 2007 a předána k registraci
rejstříkovému soudu v Pardubicích.
Pro rok 2007 stanovil zřizovatel organizaci po úpravách tyto závazné ukazatele:
průměrný přepočtený počet pracovníků

26,5

provozní dotace

9 920 000 Kč

limit mzdových prostředků

4 326 000 Kč

plán odpisů

177 000 Kč

Rozpočet organizace byl sestaven jako vyrovnaný, po úpravách ve výši 11 455 tisíc Kč.
Celkové náklady všech středisek v hlavní i doplňkové činnosti dosáhly 11 378 tisíc Kč, což
představuje čerpání 99,33% plánovaných nákladů. Skutečné výnosy ve výši 11 578 tisíc Kč pak
dosáhly 101,07% výnosů plánovaných. Hospodaření roku 2007 bylo tedy ukončeno s kladným
hospodářským výsledkem v celkové výši 199 tisíc Kč. Podrobné ekonomické výsledky
za hodnocené období jsou zpracovány ve zřizovateli předloženém rozboru hospodaření.
V organizaci bylo k 1. 1. 2007 evidováno 20 stálých zaměstnanců. Proti roku 2006,
ve vztahu k dohodám o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací, byl přístup Úřadu práce značně vlažný. Z plánovaných a přislíbených dvanácti
pracovních míst v rámci těchto dohod bylo akceptováno pouze šest. To mělo za následek výpadek
v příjmové části plánu ve výši cca 250 tisíc Kč, potažmo nutnost uhradit mzdy 50% plánovaného
počtu sezónních pracovníků z provozní dotace. Tento výpadek uhradil zřizovatel na základě
žádosti v rámci rozpočtového opatření č. VI v prosinci 2007.
Na základě požadavku Probační a mediační služby Pardubice a dohody s Městem Přelouč
provádělo sporadicky v organizaci v průběhu roku šest osob náhradní výkon trestu obecně
prospěšných prací. Z celkem soudy nařízených 1 550 hodin odpracovaly tyto osoby pouze 806
hodin. Pracovní neschopnost z důvodu nemoci činila 7,52% z celkového fondu pracovní doby.
V organizaci došlo v roce 2007 k jednomu pracovnímu úrazu s neporušením BOZP (špatné
došlápnutí při vystupování z vozidla). V průběhu roku odešel jeden zaměstnanec do starobního
důchodu a do pracovního poměru byli přijati tři pracovníci. K 31. 12. 2007 bylo v evidenci
organizace celkem 22 zaměstnanců. Průměrná hrubá mzda na jednoho pracovníka činila 13 481 Kč.
Celkové náklady na opravy movitého a nemovitého majetku poskytnutého organizaci
k užívání zřizovatelem na základě smlouvy o výpůjčce a majetku pořízeného vlastní činností
organizace dosáhly 987 tisíc Kč. Na této částce se rozhodující měrou podílela generální oprava
montážní plošiny MP 13 na podvozku AVIA za bezmála 400 tisíc Kč a další nutné opravy nosné
techniky v organizaci.
Z fondu reprodukce majetku organizace a s dotační podporou zřizovatele byly v roce 2007
pořízeny investice v celkové hodnotě 1 394 tisíc Kč. Jednak dvě provozní vozidla (osobní
automobil FABIA a nízkotonážní sklápěč KIA K 2500) jako náhrada za vyřazenou techniku, dále
vysokotlaké horkovzdušné mycí zařízení WAP a smykový nakladač LOCUST, kterým bylo nutné
nahradit, po destrukci pákového systému, již vysloužilý nakladač HON 051 roku výroby 1962.
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Tuto havarijní situaci bylo nutné řešit i s použitím plánované investiční dotace na rok 2008.
Organizace je založena zřizovatelem, městem Přelouč, především pro správu a údržbu
městského majetku a pro činnosti s tímto majetkem související. Přesto na úseku doplňkové činnosti
byly volnou kapacitou v hodnoceném období poskytovány 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 stavebních hmot (písku, použité
dlažby, dřeva), drobných stavebních prací, údržby zeleně, veřejného osvětlení, dopravního značení
a zimní údržby komunikací.
Výnosy z doplňkové činnosti v roce 2007 dosáhly hodnoty 840 tisíc Kč (111,26% plánu)
a podílely se 7,26% na celkových výnosech organizace, proti nákladům ve výši 806 tisíc Kč
(113,52% plánu). Zisk z této činnosti tak v roce 2007 dosáhl 34 tisíc Kč. Podíl doplňkové činnosti na
celkovém zlepšeném hospodářském výsledku organizace činil 16,58%.
Na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byli zaměstnanci v průběhu roku
podrobeni pravidelným preventivním lékařským prohlídkám dle stanoveného harmonogramu.
Rovněž byla provedena předepsaná školení na úseku BOZP a PO, včetně školení řidičů, strojníků
pracovních strojů, obsluhy zvedacích a plynových zařízení, pracovníků zimní údržby komunikací
a obsluh malé mechanizace pro údržbu zeleně.
V oblasti kontrol a revizí byly provedeny dle stanoveného harmonogramu periodické
revize systému veřejného osvětlení, elektro a stavební revize užívaných objektů, revize
elektrického ručního nářadí, elektrospotřebičů, tlakových nádob a ručních hasicích přístrojů.
V rámci řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole byl během roku průběžně
prováděn v organizaci interní audit, zřizovatelem pověřeným auditorem.

Významnější akce zajišťované organizací v roce 2007:
STŘEDISKO 302 - STAVEBNÍ ÚDRŽBA A DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:
 dokončení zpevněných ploch pro nádoby na tříděný odpad
 stavební úpravy úřadoven a objektů v místních částech Štěpánov a Klenovka
 osazení městských informačních tabulí v ulici ČSA (II. etapa)
 stavební úpravy a výmalba veřejných WC
 vyklizení objektů v areálu ZŠ Kladenská určených k demolici
 stavební úpravy pro ustájení koně v areálu ZŠ Kladenská (Hipoterapie)
 vybudování zázemí správce sportoviště v objektu bývalé kotelny stadionu
 vybudování vjezdu a osazení vrat do areálu Orlovna
 výspravy místních komunikací ve městě a stavební úprava povrchu komunikací v místních
částech Klenovka a Mělice
 rekonstrukce povrchu komunikace v uličce V Zahrádkách
 opravy stávajících a doplnění nových laviček, oprava rámů a dřevěných obkladů pískovišť
včetně výměny písku, opravy konstrukcí dětských hřišť
 vybudování nového pískoviště a revitalizace zelených ploch v areálu MŠ Za Fontánou
 podíl na rekonstrukci komunikací v městských parcích
 podíl na odbahnění a oprava stavidla požární nádrže v místní části Klenovka
 čištění a stavební úpravy poškozených kanalizačních vpustí
 obnova a realizace nového vodorovného a svislého dopravního značení dle stanovení DI
Pardubice (včetně rekreační lokality písníků Mělice)
 zprovoznění rozptylové loučky na místním hřbitově
 vybudování dalších 10 bezbariérových vjezdů k objektům občanů a firem
celkové náklady střediska - 900 tisíc Kč
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STŘEDISKO 303 - VEŘEJNÁ ZELEŇ:
 úprava, sekání a údržba zelených ploch v rozsahu přes 20 ha, včetně sportoviště a místních
částí
 mýcení stromů a keřů dle rozhodnutí odboru životního prostředí MěÚ a při rekonstrukčních
pracích porostů v místních parcích
 formování, úpravy korun a zdravotní řezy stromů, keřů a živých plotů
 jarní výsadba, celoroční údržba a zálivka okrasných záhonů a květinové výzdoby ve městě
 péče o novou zeleň v rámci náhradní výsadby
 likvidace plevelů na zpevněných plochách a komunikacích
 květinová výzdoba pro akce pořádané zřizovatelem
celkové náklady střediska 2 365 tisíc Kč

STŘEDISKO 304 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (VO):
 výměna svítidel v ulicích Račanská, Sukova, Foersterova, Fibichova a dokončení obnovy VO
v ulici Jahnova a Nad Krétou v hodnotě cca 180 tisíc Kč
 obnova nátěrů sloupů VO v ulici Havlíčkova
 elektrifikace akcí pro město – pálení čarodějnic, den dětí, Cena za dabing, Žákovský turnaj vánoční a slavnostní osvětlení
 doplnění vánoční výzdoby
 vyhledání a opravy poruch kabelového vedení rozvodu VO (7x)
 zajištění oprav VO v obcích a firmách regionu v rámci doplňkové činnosti
 vyjádření k projektovým dokumentacím a k existenci podzemních vedení systému VO v rámci
stavebního řízení
celkové náklady střediska na údržbu a obnovu systému VO, včetně generální opravy montážní
plošiny MP 13 - 985 tisíc Kč

STŘEDISKO 306 - ČIŠTĚNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ:
 jarní a podzimní svoz roští od občanů města a místních částí
 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
 průběžné strojní i ruční čištění a mytí místních komunikací v rozsahu 37 km včetně místních
částí a průjezdních úseků silnic
 zimní údržba místních komunikací
 manipulace a doprava komunálního odpadu z odpadkových košů, smetků z čištění
komunikací a „černých“ skládek na skládku odpadu BWM Chvaletice
 náklady na uložení odpadu – 435 tisíc Kč
celkové náklady střediska – 1 594 tisíce Kč

STŘEDISKO 307 - DOPRAVA
 celkové množství odpadu přepraveného na skládky a zavážky - cca 900 t
 z toho netříděného odpadu na skládku BWM Chvaletice - 650 t
 příprava festivalu „Cena Františka Filipovského za dabing “
 zajištění dopravy pro ostatní střediska, doplňkovou činnost a pro další kulturní a sportovní
akce pořádané organizacemi města, resp. zřizovatelem
celkové náklady střediska – 1 240 tisíc Kč
Zpracoval: Karel Šilhavý
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8.

MĚ S TS K Á P OL IC IE

BEZPEČNOSTNÍ A DOPRAVNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ MĚSTA A JEHO MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
V roce 2007 došlo k nárůstu počtu zjištěných a spáchaných přestupků. Jedná se především
o přestupky v oblasti veřejného pořádku - rušení nočního klidu, veřejné pohoršení
a neuposlechnutí výzvy veřejného činitele. V oblasti dopravy je počet zjištěných přestupků rovněž
vyšší. V porovnání s rokem 2006 kdy bylo zaznamenáno 3857 událostí, v roce 2007 je to již 4329
událostí! Na druhou stranu má ale také stoupající tendenci i počet zajištěných pachatelů –
přestupců. I to se velkou měrou podepsalo na celkové výslednosti MP.

Výslednost MP 2003 - 2007
počet událostí
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V oblasti soužití zvířete a člověka je ve městě situace rovněž ve stadiu, kdy se počet
přestupků v této oblasti neustále zvyšuje, bohužel z rozpočtu MP právě na tyto zásahy musejí být
uvolňovány stále větší finanční prostředky. Sledování a zásahy v této oblasti patří ke stěžejním
činnostem strážníků (kontrola, evidence, odchyt a odvoz potulných psů a ostatních zvířat).
V loňském roce se velice osvědčil kamerový systém, který čítá 6 pevných kamerových
bodů. Jen za loňský rok je zaznamenáno 230 událostí, kde kamery pomohly v odhalení přestupků,
ale především trestných činů (loupežná přepadení, krádeže, dopravní nehody apod.) Kamerový
systém pokrývá všechny hlavní příjezdové a odjezdové trasy, místa s největší hustotou provozu a
dále místa kde dochází k největšímu shromažďování obyvatel.
V oblasti dopravních přestupků které byly za loňský rok zjištěny a zadokumentovány
konstatujeme opět velké navýšení, zaviněné především absolutní absencí dopravní policie.
Bohužel se chvílemi ze strážníků stávají „dopraváci“. I přes maximální možný dohled
nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, především v oblasti dodržování nejvyšší
dovolené rychlosti, došlo na katastru města k několika vážným dopravním nehodám.
Pochopitelně, že za touto problematikou jde ruku v ruce poměrně náročná administrativní práce,
která je pochopitelně na úkor viditelnosti strážníků na ulici. Parkování osobních automobilů
ve městě je stále větším problémem, neboť zvyšujícímu se počtu vozidel nestačí počet parkovacích
míst, z toho zejména na sídlištích. Ani dopravní situace v centru města není optimální a to
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především v oblasti Pernštýnského náměstí, kde je dočasné stanoviště autobusů. Doufejme, že
v brzké době dojde k dokončení zklidnění centra města právě v oblasti Pernštýnského
a Václavského náměstí a dále k dobudování autobusového nádraží.
V oblasti zvlášť závažné a násilné trestné činnosti nebyla zaznamenána žádná mimořádná
událost. Ubylo trestné činnosti vloupání do bytů a soukromých rodinných domů, což velkou
měrou ovlivňuje fakt napojení těchto objektů na pult centralizované ochrany. Ten v současné době
čítá téměř 100 napojených objektů.
Bezpečnostní situace a oblast veřejného pořádku se v našem městě nijak rapidně
nezhoršila, bohužel počet výjezdů a zjištěných přestupků stále roste. Oproti loňskému roku se
pouze snížil počet předaných přestupků v oblasti dopravy, neboť si tyto přestupky v rámci
přiznané pravomoci sami řešíme. V závěru konstatuji, že se našemu městu nevyhýbá nic, co je
běžné jinde v naší republice. Nelze však očekávat, že tuto záležitost mohou vyřešit pouze sami
strážníci. Je tedy naším dlouhodobým úkolem, aby se především vzájemnou domluvou,
upozorněním a pomocí mezi občany a policií tato situace stabilizovala.
Služba strážníků je organizována knihou služeb, kde je přesně 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 kontrolováno. Území města je rozděleno na
rajony, ty jsou svěřeny konkrétním strážníkům s důrazem na pořádek a čistotu. 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
STATISTICKÝ PŘEHLED VŠECH OPERATIVNÍCH ZÁSAHŮ A UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE

Celkový počet událostí
Přestupky proti veřejnému pořádku
Přestupky proti majetku
Přestupky proti občanskému soužití
Přestupky proti obecně závazné vyhlášce
Zadrženo pachatelů trestné činnosti
Odchyty psů, synantropní zvěř + ostatní přestupky v této oblasti
Přestupky v dopravě zařazené do bodového systému – překročení max.
povolené rychlosti
Ostatní dopravní přestupky (zákazy stání, zastavení atd.)
Odstraněno vraků motorových vozidel
Alkohol za volantem
Události zjištěné kamerovým systémem
Nálezy, hlášení závad, pomoc občanům, hledání pohřešovaných, výjezdy
na poplachy pultu centralizované ochrany

4 329
284
113
39
18
31
154
1 127
1 023
32
8
230
1 270

PŘEHLED FINANČNÍCH PROSTŘEDKU ZÍSKANÝCH DO PŘÍJMU MĚSTA ZA ROK 2007

1 160 100 Kč

Udělené blokové pokuty
Veřejnoprávní smlouvy obcí Břehy, Veselí

170 000Kč

Pult centralizované ochrany

393 600Kč

Udělené pokuty z oznámených přestupků doprava +veřejný pořádek

290 400Kč

CELKEM

2 018 100Kč
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SPOLUPRÁCE S POLICIÍ ČR A JEDNOTLIVÝMI ODBORY MĚSTA
Spolupráce s Obvodním oddělením policie ČR Přelouč, ale i dalšími složkami policie,
především se službou kriminální policie, je na výborné úrovni a zcela bezchybná. Vzájemně
spolupracujeme při zajišťování společenských, kulturních a sportovních akcí. Spolupráce
pokračuje i v běžném výkonu služby - společné hlídky, protože síly PČR nejsou na udržení
bezpečnosti silničního provozu a veřejného pořádku ve městě dostatečné. Velice dobrá je rovněž
spolupráce s odbory města - sociálním, stavebním, finančním, správou majetku města a oddělením
informatiky.
Vedoucí jednotlivých odborů dokáží pružně reagovat a řešit vzniklé situace nebo případné
problémy, rovněž jako technické služby města. Nadále udržujeme spolupráci s místním hasičským
sborem, profesionálním Záchranným hasičským sborem v Pardubicích a Rychlou záchrannou
službou. Jedná se především o pomoc při zajišťování místa zásahu, hašení, pomoc občanům
v nouzi (otevírání bytů, technické nehody apod.).
V loňském roce nebyla podána žádná oprávněná stížnost nebo trestní oznámení na postup
strážníků. Jako pozitivní se stále jeví větší přínos finančních prostředků z činnosti Městské policie
městu.
Do budoucna půjde především o to, aby se dále zlepšovala vzájemná informovanost
směřující k potlačení trestné činnosti a prevenci před ní.. Dalším úkolem v příštím období je
navýšení v oblasti vybraných pokut u těch přestupců, kde se domluvy a napomenutí míjí účinkem.
Dalším dlouhodobým úkolem je, abychom nebyli bráni jako složka čistě represivní, ale jako složka,
na kterou se kdokoli a kdykoli může obrátit s žádostí o pomoc. Domníváme se, že s ohledem
na možnosti, personálního obsazení, organizační stav a rozložení sil zajišťujeme oblast bezpečnosti
a veřejného pořádku, která by jinak zůstala neošetřena na velice dobré úrovni, která se i nadále
bude zvyšovat.
Zpracoval: Bc. Petr Veselý

- 52 -

9.

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 2007 byly v Programovém prohlášení Rady města Přelouče na volební období
2006 - 2010 stanoveny tyto úkoly :

1. BYTOVÁ POLITIKA
1.1, 1.2
V roce 2007 byl stanoven úkol prodeje pozemků města v lokalitě „Na Obci“ pro zástavbu
finančně dostupnými rodinnými domky za podmínky přehodnocení výše dosud stanovené
prodejní ceny městských pozemků. Zastupitelstvo města v průběhu roku 2007 stanovilo novou
prodejní minimální cenu pozemků, přehodnoceny byly i podmínky pro prodej. Na základě takto
upravených podmínek byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní s jediným zájemcem –
firmou VOLARIS s.r.o. Chrudim, její projekt zástavby celé lokality byl zastupitelstvem schválen
i představen občanům na veřejné besedě. Na základě zpracovaného harmonogramu bude výstavba
rodinných domků v této lokalitě zahájena v roce 2008. V návaznosti na upravené podmínky
prodeje pozemků bude příjem za prodané pozemky do rozpočtu města realizován až po kolaudaci
dopravní a technické infrastruktury.

1.3
V souladu s přijatým záměrem prodeje pozemků z vlastnictví města „Třešňovka“
Klenovka bylo v roce 2007 zadáno zpracování regulačního plánu zástavby této lokality.

1.4
V roce 2007 proběhla nabídková anketa na odprodej městských bytů v ulici ČSA,
Pardubická a Tůmy Přeloučského. Zastupitelstvo schválilo Pravidla prodeje bytů, v roce 2008 bude
probíhat prodej těchto bytů současným nájemníkům dle schválených Pravidel. V roce 2007
zastupitelstvo města vydalo souhlas s prodejem bytů do osobního vlastnictví v ul. Veverkova č.p.
1455, 1456 a 1457. V roce 2008 budou zastupitelstvu předložena ke schválení Pravidla prodeje
těchto bytů a bude se následně při prodeji postupovat v souladu s těmito Pravidly.

1.5
V roce 2007 se městu podařilo získat státní dotaci z programu Regenerace panelového
sídliště ve výši 4,2 mil. Kč. Na základě této skutečnosti byla v roce 2007 zrealizována 1. část I. etapy
regenerace panelového sídliště v jižní části města.

2. ZAMĚSTNANOST, PODPORA PODNIKÁNÍ
2.1
V roce 2007 bylo stanoveno jedno společné setkání zastupitelů se zástupci největších
zaměstnavatelů ve městě s cílem zlepšení vzájemné informovanosti a spolupráce. Toto společné
setkání bylo zorganizováno a spojeno se slavnostním otevřením a prohlídkou nové budovy
kuželny. Ze strany pozvaných podnikatelů této příležitosti využil jen málokdo.
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3. INFRASTRUKTURA, INVESTIČNÍ ZÁMĚRY
V roce 2007 proběhlo několik jednání se zástupci a.s. VaK Pardubice o možnosti výstavby
kanalizační sítě a způsobu čištění odpadních vod v místních částech města. VaK Pardubice však
s ohledem na omezené finanční prostředky a prioritní financování jiných rozhodujících
investičních akcí v regionu zatím ve výhledu několika dalších let nepočítá s výstavbou této
infrastruktury v místních částech města. Druhým důvodem je vysoká finanční náročnost této
výstavby s minimálním využitím – pouze několik desítek domácností.

3.1
Dokončení rekonstrukce centra města je závislé na výstavbě nového autobusového nádraží
z důvodu uvolnění prostor na Pernštýnském náměstí. Z důvodu časového posunu zahájení
výstavby autobusového nádraží (viz bod 5.2) se předpokládá dokončení rekonstrukce centra města
až v roce 2009.

4. ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ SLUŽBY
V oblasti zdravotnictví nemá město přímý vliv na výkon zdravotnických služeb, ta je plně
v rukou privátních organizací a lékařů (poliklinika a další specialisté). Výjimkou je poskytování
rychlé záchranné služby, kterou ze zákona zajišťuje Pardubický kraj. Ten v Přelouči dokončil
a v září 2007 oficiálně zahájil provoz záchranné zdravotní služby v nové budově. Město se na této
výstavbě podílelo minimálně (byly darovány potřebné pozemky).

4.1
V roce 2007 byla dokončena výstavba nových bytů zvláštního určení v budově města
č.p. 1414. Většina nových nájemníků se ještě do konce roku 2007 do nových bytů nastěhovala.
V závěru roku 2007 bylo rozhodnuto o částečné rekonstrukci pečovatelského domu Za Fontánou.
Rozhodnutí o definitivním účelu využití budovy a navazujících službách bude učiněno v roce 2008.

5. DOPRAVA, BEZPEČNOST
5.1
V průběhu roku 2007 nedošlo ke konečnému rozhodnutí o vedení trasy obchvatu města
(příslušná srovnávací studie bude dokončena v roce 2008). V územním plánu města nadále zůstává
tzv. jižní varianta.

5.2
V roce 2007 proběhla veřejná obchodní soutěž na zhotovitele stavby autobusového nádraží.
K zahájení výstavby v roce 2007 nedošlo, neboť město na financování této stavby usiluje o získání
finančních prostředků z operačního programu EU. Vinou nejvyšších státních orgánů však do konce
roku 2007 nebyly sjednány podmínky pro čerpání financí z příslušného programu a celá záležitost
se tak přesouvá do roku 2008, kdy snad k vyhlášení výzvy dojde a výstavba autobusového nádraží
bude moci být zahájena.

5.3
V roce 2007 byl zpracován oddělovací geometrický plán na pozemky pro výstavbu
cyklostezky Přelouč-Lhota. Zastupitelstvo v závěru roku 2007 schválilo odkup 2 pozemků, což je
základem pro zanesení trasy budoucí cyklostezky do katastrálních map.
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5.4
V roce 2007 bylo jednáno s Dopravním inspektorátem o možnosti změny dopravního
značení a úpravy přechodů pro chodce v ulici Pardubická. Vzhledem ke stávající šířce komunikace
DI tyto návrhy zamítl (komunikace nesplňuje šířkové parametry např. pro umístění středových
ostrůvků). Bylo proto rozhodnuto alespoň o minimální úpravě, tj. nasvícení přechodů pro chodce
na kritických místech hlavního tahu městem a v roce 2007 byla na tento záměr zpracována
projektová dokumentace (realizace se předpokládá v roce 2008).

6. SPORT
Dle finančních možností města je sport ve městě podporován prostředky, vyčleněnými
rozpočtem na příslušný rok.
6.1
V roce 2007 proběhla veřejná obchodní soutěž na zhotovitele výstavby víceúčelové
sportovní haly a na základě rozhodnutí zastupitelstva byla stavba zahájena v říjnu 2007 z vlastních
zdrojů města. Zároveň bylo rozhodnuto o dokončení výstavby v roce 2009 z důvodu rozložení
finanční náročnosti do dvou let.
6.2
V květnu 2007 byla dokončena a v červnu 2007 slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná
budova kuželny, která je určena nejen registrovaným hráčům, ale i široké veřejnosti bez omezení.
Rada města současně schválila smlouvu u výpůjčce, která stanoví způsob využití i další související
provozní náležitosti.
6.3
V roce 2007 byl na základě rozhodnutí zastupitelstva města v rozpočtu vyčleněn potřebný
objem financí na spoluúčast financování výstavby sociálního zázemí pro hokejbalový tým.
Vzhledem k tomu, že se oddílu nepodařilo získat státní dotaci, k výstavbě nové budovy sociálního
zázemí nedošlo.
6.4
V roce 2007 proběhlo společné jednání se zástupci vlastníka (MO ČR) o postupu převodu
ragbyového hřiště do vlastnictví města. Nejzávažnější překážkou tohoto převodu jsou v současné
době dosud nevypořádané finanční vztahy se zhotovitelem stavby železničního koridoru
(dokončeno v roce 2004), vše je tedy odvislé od vypořádání vzájemných vztahů mezi MO ČR a ČD.

7. KULTURA
Tato problematika tvoří samostatnou kapitolu výroční zprávy.

8. OBČAN A INSTITUCE
8.1
V roce 2007 nebylo definitivně rozhodnuto o variantě dostavby prostor pro potřeby
Městského úřadu (to se předpokládá v roce 2008). V roce 2007 zastupitelstvo města zřídilo účelový
fond, do kterého budou postupně převáděny finance určené na rekonstrukci prostor Městského
úřadu.
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8.2, 8.3
V roce 2007 proběhla volba redakční rady měsíčníku Rošt, rada města rovněž schválila
nová pravidla pro vydávání tohoto měsíčníku. Informovanost občanů o činnosti orgánů města
rada města považuje za dostatečnou.

8.4
V roce 2007 byly zavedeny a zveřejněny kontaktní adresy zastupitelů města.

9. ČISTOTA MĚSTA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Na udržování čistoty a pořádku a údržbu veřejné zeleně město každoročně vynakládá
nemalé finanční prostředky z rozpočtu. Tyto činnosti na katastru města v převažující většině
zajišťují Technické služby města. Mimo rámec Programového prohlášení byl v roce 2007 zásadně
zrekonstruován veřejný parčík v ulici Hradecká (naproti Kynterům).

9.1
Od 1. 1. 2007 byla rozšířena separace komunálního odpadu o další složku – tetrapak. Na
základě požadavků zpracovatelů odpadového skla bylo v roce 2007 rozhodnuto o třídění bílého a
barevného skla, z tohoto důvodu rada města rozhodla o zajištěných nových nádob na bílé sklo a
určila jejich rozmístění na katastru města a místních částí. Třídění bílého a barevného skla se
zavede od roku 2008.

9.2
V roce 2007 obdrželo město státní dotaci na obnovu zeleně v parku pod Záložnou, čerpání
prostředků omezeno od 1. 1. do 30. 6. 2008. Z tohoto důvodu bude rekonstrukce parku zahájena
v roce 2008.

9.3
V červnu 2007 byl ve městě zahájen provoz nového separačního dvora, který na své
náklady zbudovala svozová firma SOP a.s. Přelouč. Separační dvůr plně vyhovuje všem
požadavkům na ukládání veškerého odpadu (komunálního, velkoobjemového, nebezpečného,
zpětný odběr elektro odpadu atd.) Město si na základě uzavřené dohody služby související
s činností separačního dvora od SOP a.s. nakupuje.

Zpracovala: Irena Burešová
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10.

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 2007 byly městem vydány celkem 1 obecně závazná vyhláška a 1 nařízení.
Obecně závazné vyhlášky:
č. 1/2007 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2008
Nařízení obce:
Ceník č. 1/2007 - za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich
vybraných úsecích v Přelouči, a kterým se ruší a nahrazuje ceník č. 1/2006.

11.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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)

12.

•
•
•
•
•
•
•

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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13.
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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, podatelna,, pokladní, uklízečky, řidič)

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 1.1.2008

SCHEMA ŘÍZENÍ ORGÁNŮ MĚSTA PŘELOUČE

