MĚSTO PŘELOUČ

ZPRÁVA O ČINNOSTI
MĚSTA, JEHO ORGÁNŮ
A ZAŘÍZENÍ V ROCE 2010

Zpráva o činnosti města, jeho orgánů a zřízení.
(dále jen „Zpráva“)

Povinnost rady města připravit „Zprávu“ za uplynulý kalendářní rok byla zavedena
jednacím řádem zastupitelstva města ze dne 19. ledna 1995. Předkládaná „Zpráva“ za
rok 2010 je plněním ustanovení čl.12 platného jednacího řádu zastupitelstva města ze
dne 17. září 2009.
„Zpráva“ je sestavena na základě dílčích materiálů vypracovaných starostkou,
místostarostou, vedoucími odborů a oddělení městského úřadu, velitelem městské
policie, ředitelem Technických služeb města Přelouče a předsedy komisí místních
samospráv a osadních výborů v místních částech města.
Podle čl. 12 odst. 2 jednacího řádu hlasuje zastupitelstvo města o schválení nebo
o odmítnutí „Zprávy“. Ke „Zprávě“ není možné podávat pozměňující a doplňující
návrhy, lze k ní podat návrh na doprovodné usnesení.
Rada města projednala „Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2010“
na své 12. schůzi dne 18. dubna 2011 a předložila ji zastupitelstvu města k projednání
(usnesení RM 12/47).
Zastupitelstva města Přelouče na svém V. zasedání dne 28. dubna 2011 projednalo
a schválilo „Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2010“ (usnesení
ZM II/17).
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PŘÍLOHA Č. 1 - SCHEMA ŘÍZENÍ ORGÁN Ů MĚSTA PŘELOUČE

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)
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1.1. Rada města

V posledním roce končícího volebního období nedošlo ke změně v personálním obsazení Rady města
Přelouče, rada pracovala ve složení zvoleném na ustavujícím zasedání zastupitelstva města po
komunálních volbách v roce 2006 (jmenovitě viz tabulka). Na základě novely zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, skončilo volební období členů rady města dnem zvolení
nových členů rady města na ustavujícím zasedání zastupitelstva města z nově zvolených členů
zastupitelstva po komunálních volbách konaných ve dnech 15. – 16. 10. 2010. Dnem ukončení
funkčního období členů rady města skončilo i funkční období všech komisí rady města (tj. komise pro
rozvoj města, sociálně zdravotní, SPOZ, školské a kulturní, sportovní, bezpečnostní a dopravní a
komisí místních samospráv Štěpánov, Tupesy, Lhota a Škudly).
V průběhu roku 2010 se do konce volebního období sešla rada města celkem na 26 schůzích, na
kterých přijala celkem 706 usnesení (přijatá usnesení jsou pravidelně zveřejňována na internetových
stránkách města). Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své
činnosti je odpovědna zastupitelstvu města. Ze zákona rada města rovněž plní funkci zřizovatele
příspěvkových organizací města, rozhoduje ve věcech města jako jediného společníka společnosti
Tepelné zdroje Přelouč, spol. s r.o., jejímž je město stoprocentním vlastníkem a v dalších věcech,
vyhrazených ji v § 102 zákona o obcích. Rada města rovněž připravuje návrhy pro jednání
zastupitelstva města, zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení a úzce spolupracuje s jednotlivými
komisemi rady města. Schůze rady jsou ze zákona neveřejné a řídí se jednacím řádem.
ÚČAST RADNÍCH NA SCHŮZÍCH RADY

Jméno
Bezdíček Jan
Burešová I rena, Bc.
Hývl Vlastimil, Ing.
Moravec Ivan, Ing.
Pacák Lubor, Mgr.
Prokopec Jiří, MUDr.
Rambousek Vlastimil, Mgr.

Přítomen
26x
25x
20x
25x
26x
21x
17x

Omluven
1x
6x
1x
5x
9x

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne 11. 11. 2010 bylo ze členů zastupitelstva města
zvoleno 5 členů rady města, ze zákona se automaticky stává členem rady starosta a místostarosta. Nově
zvolená rada města (viz tabulka) se v roce 2010 sešla k 3 schůzím, na kterých přijala celkem 106
usnesení. Mimo jiné rada zřídila jako své iniciativní a poradní orgány komise rady a jmenovala jejich
členy a předsedy. Rovněž se zabývala rozpočtovou změnou rozpočtu města pro rok 2010 a připravila
pro zasedání zastupitelstva města návrh rozpočtu města na rok 2011.
ÚČAST RADNÍCH NA SCHŮZÍCH RADY

Jméno
Burešová I rena, Bc.
Hrdý Pavel, Ing.
Jadrníček Pavel, MVDr.
Moravec Ivan, Ing.
Pacák Lubor, Mgr.
Veselý Petr, Bc.
Zeman Zdeněk, MVDr.

Přítomen
3x
3x
3x
3x
3x
2x
3x
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Omluven

1x

1.2. Zastupitelstvo města
V posledním roce končícího volebního období nedošlo k personální změně ve složení zastupitelstva.
Mandát členům zastupitelstva skončil dnem voleb do zastupitelstev obcí, tj. ke dni 15. 10. 2010.
K tomuto datu se zastupitelstvo sešlo na 4 řádných zasedáních, na kterých přijalo celkem 106 usnesení
(usnesení jsou pravidelně zveřejňována na internetových stránkách města). Absolutní většina přijatých
usnesení se týkala majetkoprávních záležitostí města, pravidelně se zastupitelé věnovali návrhům
a stanoviskům výborů zastupitelstva i rozpočtovým záležitostem. Zastupitelé vydali 3 obecně závazné
vyhlášky města a to č. 3/2010 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné
zeleně a čistoty veřejných prostranství, č. 4/2010, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2008 Požární
řád města Přelouče a č. 6/2010 o místních poplatcích. Účast veřejnosti na zasedáních zastupitelstva
byla téměř nulová.

PŘEHLED O ÚČASTI ZASTUPITELŮ NA ZASEDÁNÍCH

Jméno
Bezdíček Jan
Bukovská Ladislava
Burešová I rena, Bc.
Culek Pavel, Mgr.
Čapský Jaroslav, RSDr.
Havránková Vlasta
Hývl Vlastimil, Ing.
Jadrníček Pavel, MVDR.
Jánská Zuzana, Mgr.
Jelínková Věra, Mgr.
Kožený Milan, Ing.
Kumstýřová Zdenka, Ing.
Macháček Martin
Melich arová Věra, Mgr.
Mifek Ladislav
Moravec Ivan, Ing.
Pacák Lubor, Mgr.
Prokopec Jiří, MUDr.
Rambousek Vlastimil, Mgr.
Vácová Blan ka, PharmDr.
Ziegler Stanislav

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

Omluven

1x
1x

2x
2x
1x
3x

1x
1x

Ve volbách do zastupitelstev obcí, konaných ve dnech 15. a 16. 10. 2010, se v Přelouči ucházelo o
přízeň voličů celkem 115 kandidátů, kandidujících za Komunistickou stranu Čech a Moravy, Koalici
pro Přelouč (NESTRANÍCI a KDU ČSL), Občanskou demokratickou stranu, Nezávislé pro Přelouč,
TOP 09 a Českou stranu sociálně demokratickou. Na základě volebních výsledků získaly jednotlivé
kandidující subjekty tento počet mandátů:
1. Občanská demokratická strana – 30,28 % 7 mandátů (Bc. Irena Burešová, Mgr. Lubor Pacák,
Bc. Petr Veselý, MVDr. Pavel Jadrníček, Ing. Milan Kožený, Jitka Honsová, Ing. Libor Skala).
2. Nezávislí pro Přelouč – 22,89 % 5 mandátů (Ing. Ivan Moravec, Ing. Pavel Hrdý, Miroslav
Nedbal, Ladislava Bukovská, MVDr. Zdeněk Zeman).
3. Česká strana sociálně demokratická – 17,74 % 4 mandáty (Anna Kulakovská, Martin
Macháček, Leoš Cirkl, Ladislav Mifek).
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4. Koalice pro Přelouč – 12,55 % 3 mandáty (Ing. Zdenka Kumstýřová, Mgr. Věra Jelínková,
doc. Ing. Jolana Volejníková Ph.D.).
5. Komunistická strana Čech a Moravy – 12,39 % 2 mandáty (RSDr. Jaroslav Čapský, Ing.
Martin Moravec Ph.D.)
6. TOP 09 – 4,15 % 0 mandátů.
Dne 25. 10. 2010 podala rezignaci na mandát členky zastupitelstva p. doc. Ing. Jolana Volejníková,
Ph.D. Na uvolněný mandát nastoupila první náhradnice z téže kandidátní listiny p. MUDr. Lenka
Roušarová.
Na ustavujícím zasedání nově zvolených členů zastupitelstva města, konaném dne 11. 11. 2010, složili
všichni členové zastupitelstva zákonem předepsaný slib, v tajné volbě zvolili starostu, místostarostu a
pro zřízené výbory finanční, kontrolní a majetkový předsedy. Veřejnou volbou pak byli zvoleni členové
těchto výborů.
Nejdůležitějším bodem programu zasedání nově zvoleného zastupitelstva dne 16. 12. 2010 bylo
projednání a schválení rozpočtu města na rok 2011 a rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu města pro rok
2010.
ZPRACOVALA BC. IRENA BUREŠOVÁ

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

Po čet
Školní rok 2010/2011
ZŠ Masarykovo nám.
ZŠ Smetanova
ZŠ praktická
MŠ Za Fontánou
MŠ Kladenská
Zákl. umělecká škola
Dům dětí a mládeže
Školní jídelna

Třídy,
oddělení
18
17
3
2
7
4 obory
67 útvarů
0

Dojíždějící
žáci do Z Š *
134
58
13
0
0
0
0
0

Děti
celkem
420
393
23
52
175
636
640
683

Provozní výdaje
v Kč
2 620 000
2 750 000
837 000
460 000
1 990 000
200 000
260 000
800 000

* jen žáci z obcí, které přispívají městu na neinvestiční výdaje škol (bez žáků z místních částí)
Příspěvek od obcí za žáky dojíždějící do základních škol ve školním roce 2009/2010 byl 7 461 Kč
za jednoho žáka a pro školní rok 2010/2011 je příspěvek od obcí stanoven na 7 703 Kč za jednoho
žáka. Po letech klesání počtu žáků na základních školách se konečně počet o 11 žáků zvýšil. Kapacita
mateřských škol je zcela naplněna. Také v roce 2010 byly uděleny tituly ,,Reprezentant školy“
pro nejlepší žáky přeloučských základních škol. Mezi vyhodnocené byla rozdělena i finanční odměna.

Strana 6 (celkem 49)

2.2. Kultura
MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘELOUČ
Knihovna se nachází ve stísněných prostorách Občanské záložny a plní také funkci regionální
knihovny pro své pobočky – Tupesy, Lohenice, Štěpánov, Klenovka, Mělice a pro MLK Břehy a Valy.
Během roku zorganizovaly pracovnice knihovny desítky soutěží, výstav, besed, přednášek a mnoho
dalších kulturních a vzdělávacích akcí pro děti i dospělé. Město přispělo ze svého rozpočtu na provoz
částkou 1 720 tis. Kč a Krajská knihovna Pardubice 30 179 Kč. Na nákup knih získala knihovna
od města 307 797 Kč.
STATISTIKA

Knihovní fond

Čtenáři

Výpůjčky

Druh
Knihovní jednotky celkem
Nau čná literatura
Krásná literatura
Nové knihy
Vyřazené svazky
Registro vaní čtenáři celkem
Čtenáři do 15 let
Obsloužených čtenářů
Po čet výpůjček celkem

Počet
59 143
16 933
42 173
1 737
673
1 546
466
22 843
107 034

KULTURNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘELOUČE
Po technické stránce zabezpečovaly Kulturní služby města Přelouče porady, schůze, plesy, koncerty,
akademie ZŠ, vystoupení ZUŠ, výchovné pořady, výuku tance a jiné společenské akce. Mezi
nejúspěšnější lze zařadit koncerty Poutníků, Samsona Lenka, Mistříňanky, Podkověnky, Křídlovanky,
Evy a Vaška, letní koncerty na náměstí, taneční soutěž „O přeloučskou věž“, festival dechových hudeb
„Polanského Přelouč“, besedu s F. R. Čechem, Travesti show, besedu s Karlem Šípem. Prostory pro
činnost jsou poskytovány pěveckému souboru J. B. Foerstera, divadelnímu spolku Beseda, klubu
filatelistů a ZUŠ. Byly provedeny rekonstrukční práce a opravy ve vstupních prostorech městského
kina.
STATISTIKA

Akcí

Diváků

Akce pro dospělé a mládež

27

3 640

Divadelní p ředstavení a kulturní akce

14

630

8

1 150

10

1 920

Taneční kurzy pro začátečníky

2

1 800

XVI. ro čník Ceny FF za dabing

1

2 300

Soutěž v tan cích O přelou čskou věž

1

250

Čarodějnice

1

1 400

Den dětí

1

1 200

11

3 200

199

5 400

4

960

Koncerty dechových a country o rch estrů
Taneční zábavy a plesy

Letní kon certy
Filmová představení v kin ě
Letní kino – v parku za školou
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MĚSTSKÉ MUZEUM
V roce 2010 byly sbírky přestěhovány ze Stavebního podniku do nevyužívaných prostor v Sokolovně.
Muzejní exponáty jsou katalogizovány, popsány a zaneseny v počítači s označením místa uložení.
Zájemcům je například ze studijních důvodů umožňován vstup do depozitáře.

2.3. Fondy
Na podporu kulturních, sportovních a vzdělávacích aktivit občanů a organizací vyčlenilo i v roce 2010
zastupitelstvo fondy, o jejichž využití rozhodovala rada města na základě doporučení komise školské
a kulturní a komise sportovní. Do kulturního fondu bylo přiděleno 100 000 Kč, do sportovního fondu
150 000 Kč a do fondu vzdělávací projekty 50 000 Kč.

ZPRACOVAL ING. IVAN MORAVEC

3. Městský úřad
Městský úřad nadále vykonává funkci úřadu obce s rozšířenou působností (ORP) pro správní obvod
42 obcí s počtem 24 818 obyvatel ke dni 31. 12. 2010. Tato činnost je nadále zajišťována na dvou
místech – na Masarykově náměstí v budovách čp. 25, 26, 27 a v Hradecké ulici čp. 1383, ve 4. a 5.
patře budovy bývalé a.s. AGRA – BOHEMIA, v současné době a.s. KASI majetková.
V roce 2010 pokračoval další rozvoj elektronizace veřejné správy (tzv. eGovernment) se zaměřením
na rozvoj projektu „Informační systém datových schránek“.
V průběhu roku 2010 nedošlo k žádným výraznějším organizačním změnám. Nadále pokračoval
systém institutu „Veřejná služba“ s finančním příspěvkem z Úřadu práce pro 1 pracovníka
na koordinaci výkonu této služby. Celkový počet plánovaných míst k 1. 1. 2010 je 89 pracovníků.
ZPRACOVAL ING. VÁCLAV DAMBORSKÝ

3.1. Schéma řízení orgánů města Přelouče
(platí od 1. 1. 2010 – viz Příloha 1)
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3.2. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
V R. 2010

Počet
žádostí

Odbor, oddělení, organizační útvar

Forma přijaté
žádosti

Forma odpovědi
na žádost

Odbor finan ční

0

Odbor so ciální

0

Odbor obecní živnostenský úřad

1

dat. schránka

dat. schránka

Odbor životního prostředí

1

e mail

e mail

Odbor vnitřních věcí

0

Odbor stavební, vodoprávní a dopravy

0

Odbor správy majetku a infrastruktury

1

dat. schránka

dat. schránka

Odbor školství

0

Oddělení info rmatiky

0

Oddělení hospodářské správy

0

Oddělení personální a mzdové

0

Oddělení právní

1

dat. schránka

dat. schránka

sekretariát (starostka, místostarosta, tajemník)

3

dopis, 2x e mail

2x dopis, e mail

vydaná rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

podaná odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí

0

přehled všech výd ajů 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 licen cí

0

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

0

další údaje

0

Zdroj: Oddělení právní (dle podkladů z jednotlivých organizačních útvarů)

ZPRACOVALA JUDR. VLASTA HOLUBOVÁ
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3.3. Oddělení personální a mzdové

PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Výběrové řízení
Odbor sociální – doba určitá – zástup za MD
Odbor SMI (z důvodu odchodu úředníka do důchodu)
Odbor stavební, vodoprávní a dopravy (z důvodu odchodu úředníka do důchodu)
Odbor vnitřních věcí – doba určitá – zástup za MD

Počet
1
1
1
1

BEZPLATNÁ ODBORNÁ STUDIJNÍ PRAXE STUDENTŮ
V roce 2010 jsme umožnili vykonat studijní praxe na některých odborech úřadu celkem 13 studentům
nebo studentkám podobně jako v minulých letech,
z toho:
 12 studentům ze středních a vysokých škol, (v průměru 14 denní praxe)
 1 dlouhodobé praxe studentům VOŠ (více než tříměsíční praxe)
 několika studentům VŠ pomáháme při tvorbě diplomových prací na téma veřejné správy

VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ
Od reformy veřejné správy v roce 2003 postupujeme v oblasti vzdělávání dle platných předpisů, což
v praxi znamená povinnou účast na vstupním a průběžném vzdělávání úředníků a hlavně na přípravě
ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti úředníků.
Využíváme úsporný plán v oblasti vstupního vzdělávání, které probíhá na úřadě Pardubického kraje
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 školicího
střediska je v Benešově. U vzdělávání se snažíme docílit každý rok nízké náklady a to vyhledáváním
kvalitních lektorů a využíváním akčních nabídek kurzů, pořádáním školení přímo na městském úřadu,
v roce 2010 jsme nově zavedli využití služeb eLearningu za akční ceny, případně eLearning přístup
zdarma apod., což vede k další úspoře nákladů na vzdělávání.

PŘEHLED O POČTU A DÉLCE VZDĚLÁVÁNÍ

Oblast vzdělávání za rok 2010
Vstupní vzdělávání
Průběžné vzdělávání
Příprava a ověření zvláštní odborné způsobilosti
Vzdělávání vedoucích úředníků

Počet
absolvovaných
kurzů
1
267
1
12

Průměrná délka
vzdělávací akce
ve dnech
5
1,5
15
1

ZPRACOVALA HELENA VÍTKOVÁ
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3.4. Oddělení právní

Právní oddělení zabezpečuje tyto stěžejní úseky činnosti:
VYŘIZOVÁNÍ ZÁLEŽITOSTÍ MĚSTA PŘELOUČ V OBLASTI SAMOSTATNÉ I PŘENESENÉ
PŮSOBNOSTI.
V rámci samostatné působnosti jsou vyřizovány právní úkony města, zejména sepisování smluv,
agenda spojená s povolováním splátek dluhů, uzavírání dohod o splátkách na základě usnesení rady
města nebo zastupitelstva města, příprava a konzultace při tvorbě právních předpisů obce, při tvorbě
zřizovacích listin příspěvkových organizací, spolupráce při přípravě vnitřních právních předpisů a
směrnic, příjem a evidence stížností a stanovení postupů jejich vyřízení. V roce 2010 bylo vyřízeno 9
stížností. Dále je zastupováno město v soudních sporech při vymáhání pohledávek. V r. 2010 byly
ke schválení zastupitelstvem vypracovány právní předpisy obce vydávané v samostatné působnosti, tj.
5 obecně závazných vyhlášek a 1 opatření obce.
Do oblasti přenesené působnosti spadá rozhodování dle správního řádu o návrzích na poskytnutí
ochrany proti zásahu do pokojného stavu ve smyslu §5 občanského zákoníku, místní šetření a ústní
jednání v těchto věcech a též zajištění následného výkonu rozhodnutí vydaných v tomto řízení. V roce
2010 byla dle již zmíněného §5 občanského zákoníku vydána 2 rozhodnutí. Právní oddělení dále
zabezpečuje komplexní vyřizování agendy veřejnoprávních smluv a zajištění jejich schválení
nadřízenými orgány. Na právním oddělení byly v roce 2010 koncipovány z hlediska formálně právního
právní předpisy obce vydávané v přenesené působnosti, byly vydány 3 nařízení obce.

OBLAST VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK A VYBÍRÁNÍ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
V roce 2010 bylo na právní oddělení předáno k vymáhání celkem 765 pohledávek v celkové výši
793 799 Kč.
Po zaevidování všech těchto pohledávek do agendového informačního systému a tabulky, která slouží
pro kontrolu plateb s finančním oddělením, bylo odesláno dlužníkům 937 výzev k zaplacení
nedoplatku v náhradní lhůtě.
Dalším krokem, který právní oddělení muselo pro vymožení pohledávek nezaplacených na výzvu
zabezpečit, jsou výzvy k součinnosti třetích osob, kterých bylo v roce 2010 vystaveno a zasláno
na patřičné orgány 43. Tyto součinnosti byly zaslány na banky, zaměstnavatele, ministerstvo vnitra,
Českou správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, úřady práce, finanční úřady. Dále bylo
v roce 2010 zasláno 33 žádostí o poskytnutí údajů na dlužníka na okresní soudy a 28 dotazů
na Vězeňskou službu ČR.
Po kontrole zaslaných údajů od třetích osob a následném rozboru bylo přistoupeno k samotnému
vymáhání, což jsou exekuční příkazy. Exekučních příkazů bylo v roce 2010 vystaveno 151 a následně
zasláno plátcům i dlužníkům.
Po nabytí právní moci těchto exekučních příkazů bylo vystaveno vyrozumění právní moci opět
pro plátce i dlužníka. Na případy, v kterých dlužník před nabytím právní moci exekučního příkazu
uhradil dlužnou částku, bylo vystaveno rozhodnutí o zastavení exekučního řízení.
V mnoha případech se na jednoho dlužníka muselo vystavit několik exekučních příkazů, aby byla
pohledávka vymožena. Např. exekuční příkaz na účet dlužníka u banky je sledován pouze po dobu 6
měsíců. Jestliže dlužník má více exekucí, které mu jsou z účtu sráženy, a exekuční příkaz města není po
dobu 6 měsíců uspokojen exekuční příkaz banka vrátí a musí se vystavit na tuto banku exekuční
příkaz nový.
Vzhledem k tomu, že se mnoho dlužníků nenachází v místě trvalého pobytu nebo jsou nahlášeni na
adrese ohlašovny městského úřadu, musely být doručeny dlužníkům veškeré písemnosti formou
veřejné vyhlášky. V rámci našeho města to bylo zhruba 50% případů. Na jiná města a obce byla zaslána
asi zhruba ve 30% veřejná vyhláška i s žádostí o její vyvěšení.
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Pokud se neuspělo s exekucí u bank a zaměstnavatelů, byly vydány návrhy na nařízení exekuce
prodejem movitých věcí nebo návrhy na nařízení exekuce provedené soudním exekutorem, který sám
určí druh exekuce.
U případů zemřelých dlužníků byly zažádány soudy o zjištění dědiců. Mnoho případů bylo přihlášeno
do dražby, která nám byla dána na vědomí od exekutorů.
Bylo vyřízeno 12 žádostí o povolení splátek a na tyto žádosti vydány rozhodnutí a splátkový kalendář.
Ve spolupráci s finančním odborem každý den byly zpracovávány došlé platby od osob vedených
v seznamu dlužníků. Po ukončení měsíce byla provedena tzv. měsíční uzávěrka došlých plateb
a kontrola s finančním odborem.
V roce 2010 bylo odepsáno z důvodu:



prekluze 95 pohledávek v celkové výši 384 874 Kč
úmrtí 36 pohledávek v celkové výši 31 791 Kč.

Tyto všechny pohledávky musely být zpracovány v informačním systému úřadu, vypracován úřední
záznam a rozhodnutí o odpisu.
Právní oddělení zajišťuje vybírání místního poplatku za komunální odpad, vede evidenci veškerých
změn poplatníků (přistěhování, odstěhování, narození, úmrtí). Po uplynutí splatnosti poplatku byly
vygenerovány sankce a na tomto základě byly vystaveny výzvy k ohlašovací povinnosti. Dále jsou
vydávány platební výměry, které jsou doručovány daňovým dlužníkům. Bylo provedeno evidování
a osvobození osob, které celoročně žijí v zahraničí a v sociálních ústavech. Provádí se kontrola plateb
po době splatnosti. V průběhu roku 2010 bylo vyřízeno 65 žádostí o sdělení přeplatku nebo
nedoplatku na místním poplatku pro notáře.
STAV VYMÁHANÝCH POHLEDÁVEK K 31. 12. 2010

NEUHRAZENÉ POHLEDÁVKY
Druh

K 31. 12. 2009

K 31. 12. 2010

Nájmy byty
Ubytovna
Náhrada škody
Nájemné z pozemků
Faktury MÚ
Půjčka obyvatelstvu
Sociální dávky

Počet
32
6
4
1
10
2
37

Částka
186 075
86 490
6 853
20 500
57 718
11 452
138 664

Počet
31
1
3
1
4
1
33

Částka
256 616
4 800
4 878
20 500
13 674
6 952
126 149

Dopravní přestupky

213

1 507 82
4

184

1 250 13
9
218 000
0

Živnosti pokuty
45
213 000
40
Pokuta stavební
1
2 100
0
Živ. prostředí
2
7 000
3
9 000
pokuty
Pokuty MP (blokové)
345
270 351
420
366 455
Přestupky (komise)
133
218 226
102
239 992
Místní poplatky psi
18
3 983
39
24 233
Odchyt zvířat,
2
25 466
2
23 266
odebrání zvířat
M.poplatky vstupné
1
50 003
1
50 003
M.poplatky odpady
781
532 773
987
680 272
Pokuty – vnitro
1
800
1
800
(občanky, pasy)
Celkem
1634
3 339 278
1 858
3 295 729
Zdroj: právní oddělení zahrnuje pouze neodepsané pohledávky předané k vymáhání nejdéle do 31. 12. 2010

V roce 2010 bylo vymoženo v daňovém řízení celkem 666 140 Kč na pohledávkách.
Vybrané exekuční náklady za rok 2010 činily celkem 15 933 Kč.
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VÝKON AGENDY PŘESTUPKŮ, VYŘIZOVÁNÍ DOŽÁDÁNÍ ORGÁNŮ ČINNÝCH V TRESTNÍM ŘÍZENÍ,
PŘIJÍMÁNÍ HLÁŠENÍ O ZTRÁTÁCH A NÁLEZECH,
V roce 2010 bylo doručeno k vyřízení:
 189 oznámení o přestupku
 36 převedeno z roku 2009
 19 postoupeno jinému správnímu orgánu
 108 odloženo nebo zastaveno
 15 vyřízeno v blokovém řízení
 18 vyřízeno v příkazním řízení
 25 ukončeno ve správním řízení rozhodnutím
 4 věcí bylo rozhodnuto o uplatněné náhradě škody
Uložené pokuty: 81 600 Kč
Uložené náklady řízení: 18 000 Kč
Komise k projednávání přestupků města Přelouč projednává tyto přestupky: proti pořádku ve státní
správě ve věcech, které jsou obcím svěřeny, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky
proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly
spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a přestupky
na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů
přírodních minerálních vod a lázeňských míst. Oprávněná úřední osoba projednává a rozhoduje
přestupky na úseku zbraní a střeliva, křivého vysvětlení o trestném činu před orgánem činným
v trestním řízení, přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.
V rámci součinnosti bylo vyřízeno 304 dožádání orgánů činných v trestním řízení, pojišťoven a jiných
orgánů o pověsti fyzických osob a dále probíhala spolupráce s orgány Policie ČR, Městské policie
v Přelouči a obcí v našem správním obvodu.
Zpracování ročního statistického výkazu přestupků projednávaných Městským úřadem v Přelouči
a přehled přestupků o domácím násilí byly předány Krajskému úřadu Pardubického kraje k dalšímu
zpracování pro Ministerstvo vnitra k celorepublikovému přehledu.
V průběhu roku byla přijímána hlášení o ztrátách a nálezech, kdy byly prováděny veškeré možné kroky
k zjištění majitele a následnému navrácení nalezených věcí.

PŘEHLED POČTU OVĚŘENÍ A VÝSTUPŮ Z INFORMAČNÍHO SYSTÉMU VEŘEJNÉ SPRÁVY ZA ROK
2010 NA PRÁVNÍM ODDĚLENÍ

POČET OVĚŘENÍ (LEGALIZACE A VIDIMACE) V ROCE 2010

Po čet ověření

1 921

Vybraná částka na správních poplatcích (v K č)

42 660
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POČET OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY (CZECHPOINT) V ROCE 2010

Počet

Druh
Ob chodní rejstřík

27

Katastr nemovitostí

3
64

Rejstřík trestů
Rejstřík trestů zák. č. 124/2008 Sb.

5

Živnostenský rejstřík

3

Výpis z Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

1

Výpis z Registru ú častníků provozu modulu autovraků

0

Konverze dokumentů podle zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů

15

Datové schránky

15
8 490

Vybraná částka na správních poplatcích celkem (v K č)

ZPRACOVALA JUDR. VLASTA HOLUBOVÁ

3.5. Oddělení informatiky
V roce 2010 jsme hospodařili s rozpočtem ve výši 2 474 tis. Kč. Celkové rozpočtované náklady
spravované oddělením informatiky 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 dat digitální
technické mapy města.

ROZDĚLENÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTU ODDĚLENÍ INFORMATIKY DO JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK (V KČ)

Položka

Částka (Kč)

Nákup majetku (PC, LCD monitory, multifunkční kopírovací stroje, aktivní prvky –
přepínače, WiFi směrovače, apod.) použitého pro nahrazení nedostatečně výkonných
nebo porouchaných zařízení.
Telekomunikace – provoz (úhrada za hlasové služby, internet, provoz webu, služby
certifikačních autorit, úprava nastavení telekomunikačních zařízení a zařízení
pro přenos dat, apod.)
Výpočetní technika provoz (opravy a údržba počítačů, monitorů, UPS, klimatizace,
nákup náhradních dílů – zdroje PC, apod.)
Informační systémy – provoz (pouze SW udržovací poplatky, právo užívání,
licenční poplatky, technické podpora, aktualizace, instalace, konfigurace)
Multifunkce, kopírky a tiskárny – provoz (opravy, údržba, nákup a renovace tonerů,
spotřební materiál vyjma papíru)
Grafický Informační Systém – GIS (správa digitální technické mapy města)
Celkem
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345 000

790 000
50 000
855 000
120 000
50 000
2 474 000

Následující stručný přehled shrnuje „důležité“ informace z průběhu roku 2010:
 Dokon čení výměny nevyhovujících CRT monitorů za LCD typy.
 Rozšíření po čtu pracovišť „Czech POINT“ o pracoviště typu Czech POINT@Office, které slouží pro

zpracování požadavků odborů úřadu, např. matriky, eviden ce obyvatel, apod.
 Byly podány 2 žádosti o finan ční podporu z prostředků OPLZZ, které neb yly schváleny a žádost podle

Výzvy 06 z IOP, na jejíž schválení jsme čekali až do letošního února (2011).
 za rok 2010 bylo na všech pracovištích „Cz ech POINT“ na úřadě zpracováno celkem 711

požadavků.

ZPRACOVAL ING. IVAN HÝVL

4. Zprávy odborů

4.1. Odbor vnitřních věcí

ODDĚLENÍ MATRIKY
uzavřeno sňatků 32 x
správní řízení uzavření manželství na jiném vhodném místě 3 x
správní řízení uzavření manželství jiný den 1 x
správní řízení o prominutí dokladů při uzavření manželství s cizincem 2 x
zlatá svatba 2x
úmrtní listy 90 x
druhopisy matričních dokladů 20 x
vyšší ověření matričního dokladu 1 x
matriční doklady pro cizinu 3 x
vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 2 x
rozhodnutí o změně příjmení 5 x
změna příjmení po rozvodu v termínu 2 x
žádosti o vydání matričních dokladů pro zvláštní matriku Brno 9 x
určení otcovství 36 x
žádosti o osvědčení o státním občanství 175 x
výpis z rejstříku trestů 240 x
výpis z katastru nemovitostí 57 x
výpis z obchodního rejstříku 21 x
vidimace a legalizace 1897 x
správní poplatky za matriku a ověřování 80 510
správní poplatky CZECHPOINT 18 450 Kč
do matričních knih zapsáno 158 změn
zařazování doručených matričních změn do sbírek listin 175 změn
proškolení pro provádění vidimace a legalizace 0
provedeny kontroly matrik Choltice, Chvaletice , Řečany nad Labem
převzaty sbírky listin za rok 2009
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ODDĚLENÍ EVIDENCE OBYVATEL, OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ
Statistické údaje v oblasti evidence obyvatel za správní obvod:
přihlášení osob k trvalému pobytu celkem
z toho:
přihlášení k trvalému pobytu osob mladších 15ti let
přihlášení osob z jiného okresu
přihlášení osob v rámci okresu
narození
úmrtí
správních řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
zpracováno čísel jednacích
vyhotovení sestav změn pro obce
vybráno na správních poplatcích

1 099 osob
197 osob
348 osob
751 osob
218 osob
254 osob
109
136
593
13 600 Kč

za město Přelou č
přistěhováno
odstěhováno
narození
úmrtí

162 osob
169 osob
84 dětí
91 osob

V souvislosti s evidencí obyvatel byly prováděny opravy a doplnění údajů v agendovém informačním
systému evidence obyvatel, přidělovány indexů domů a sdělení vlastníkům nemovitostí o počtu
přihlášených osob. Současně byla poskytována metodická pomoc obecním úřadům v rámci správního
obvodu. Další agendou na úseku evidence obyvatel je činnost správce územně identifikačního registru
adres.

na úseku agendy občanských průkazů
počet podaných žádostí o OP
vydáno OP se strojově čitelnou zónou
vydáno OP bez strojově čitelné zóny
vyřízeno odcizení OP
vyřízeno ztrát OP
vyřízeno poškození nebo zničení OP
skartováno OP
sepsáno protokolů o ukončení platnosti OP
vydáno potvrzení o OP
celkem vyřízeno čísel jednacích
provedení lustrací pro Policii ČR
uděleno pokut v Kč celkem
vybráno na správních poplatcích v Kč

2190
2262
87
132
202
17
1987
52
432
334
9
11 000
52 700

na úseku agendy cestovních dokladů:
počet vyřízených žádosti o cestovní pas
počet vydaných cestovních pasů
počet cestovních pasů typ „blesk“
zápis děti do cestovních dokladů
vyřízeno odcizení a ztrát cestovního dokladu
vybráno na blokových pokutách v Kč
počet vyřízených čísel jednacích
vybráno na správních poplatcích v Kč
lustrace pro Policii ČR

671
671
40
145
54
1 200
30
353 550
10
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ODDĚLENÍ OBRANY A OCHRANY
Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje provedeno upřesnění a doplnění
údajů části databáze objektivizace týkající se objektů kritické infrastruktury. Jedná se úkol sledující
závislost jednotlivých objektů kritické infrastruktury na dodávkách médií.
Zástupci AČR učiněna návštěva oddělení za účelem zjištění způsobu řešení úkolů vyplývajících
zejména ze zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky a dalších. Při návštěvě byly
řešeny tyto okruhy otázek: věcné prostředky, zproštění, odvodní komise, společná ustanovení, krizové
řízení, hospodářská opatření pro krizové stavy. Závěrem návštěvy bylo konstatováno, že úkoly jsou
rozpracovány v dokumentaci v souladu se zákony a interními nařízeními.
Pracovníky kanceláře hejtmana provedena řádná kontrola oddělení obr. a ochrany na úseku výkonu
přenesené působnosti.
Byly kontrolovány tyto oblasti:











Připravenost ob ce na mimořádné události
Oblast krizového říz ení
Rozpracování vybran ých úkolů krizového plánu kraje
Bezpečnostní rada města Přelou č
Krizový štáb
Oblast hospodářských opatření pro krizové stavy
Zajištění nezbytných dodávek na území správního obvodu ORP
Regulační opatření
Oblast zajišťování obrany
Řízení organizace obran y státu

Závěrem kontroly bylo konstatováno, že obec Přelouč zabezpečuje výkon přenesené působnosti
stanovené zákony č. 222/1999 Sb., 240/2000 Sb., 241/2000 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů,
včetně souvisejících právních předpisů.
Provedeno mimořádné upřesnění přehledu objektů možného napadení (dále jen „OMN“).
Aktualizovaná databáze OMN je zpracována jak v písemné podobě tak je pořízena i aktuální
fotodokumentace.
Spolupráce na tvorbě Havarijního plánu Pardubického kraje. Výpis z Havarijního plánu Pardubického
kraje pro určenou obec byl předán ORP Přelouč v souladu s vyhláškou MV ČR č. 328/2001 Sb.
(Č.j.:HSPA 95 4/2010). Proběhlo prověření funkčnosti materiálního vybavení Krizového štábu.
Dvě jednání Bezpečnostní rady obce Přelouč v souladu s pracovním plánem na daný rok. Novelizován
přehled vzájemného spojení a kontaktů mezi obcemi správního obvodu obce s rozšířenou působností
v úzké spolupráci se starosty obcí.
Spolupráce s velitelem JSDH na udržení funkčnosti a akceschopnosti jednotky.

ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ AGEND
Na úseku registru řidičů bylo provedeno v roce 2010 následující:
 v registru řidičů vedeno 18 389 eviden čních karet (spisů) řidičů a 577 eviden čních karet (spisů) neřidičů
 přijato 2 426 ž ádostí o vydání řidičského průkazu České republiky
 převzato 2 573 řidičských průkazů České republiky,

z toho:

237 prvopisů řidičských průkazů České republiky,
8 řidičských průkazů České republiky výměnou za cizí národní řidičské průkazy.
 vydáno 173 potvrzení náhradou za řidičský průkaz ztracen ý, od cizený, poškozený n ebo zničen ý
 vydáno 31 Mezinárodních řidičských průkazů podle Úmluvy o silničním provozu ze Žen evy roku 1949
 vydáno 33 Mezinárodních řidičských průkazů podle Úmluvy o silničním provozu z Vídně roku 1968
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 přijato 68 žádostí o vydání Průkazů profesní způsobilosti řidiče
 převzato 69 Průkazů profesní způsobilosti řidiče
 vydáno 14 potvrzení p rofesní způsobilosti řidiče náhradou za p růkaz ztracen ý, od cizen ý, poškozený n ebo
















zničený
vydáno 75 paměťových karet řidiče
vydány 2 paměťových karty podniku
zneplatněno 21 p aměťových karet
provedeno 295 výpisů z evid en čních karet (spisů) řidičů a neřidičů pro ú čely přestupkového nebo
trestního řízení a na vlastní ž ádost řidiče
skartováno:
2 126 řidičských průkazů České republiky a potvrz ení vydaných za ztrátu, odciz ení, poškození nebo
zničení řidičského p růkazu,
13 Mezinárodních řidičských průkazů podle Úmluvy o silničním provozu ze Žen evy roku 1949 a z Vídně
roku 1968,
63 Průkazů profesní způsobilosti řidiče.
zavedeno 237 nových eviden čních karet (spisů) řidičů z důvodu získání prvního řidičského průkazu
uděleno 500 skupin řidičských oprávnění
vydáno 370 rozhodnutí o udělení řidičského oprávnění záznamem do spisu
vloženo 42 nových p rofesních školení řidičů
přijato a založeno do registru 191 eviden čních karet (spisů) řidičů z jiných městských úřadů a magistrátů
měst
odesláno a zkontrolováno 159eviden čních karet (spisů) řidičů na jiné městské úřady a magistráty měst
vyřazeno 80 eviden čních karet (spisů) řidičů kteří zemřeli
zavedeno 1 286 rozhodnutí a 3 009 spáchaných přestupků v silniční dopravě
odňato 117 řidičských oprávnění:

103 z důvodu zákazu řízení motorových vozidel,
0 z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti,
1 z důvodu ztráty odborné způsobilosti,
13 z důvodu ztráty odborné způsobilosti – 12 bodů.
 vráceno 119 odňatých řidičských oprávnění:

113 po výkonu trestu nebo sankce ZŘMV(zákaz řízení motorových vozidel),
0 po ztrátě zdravotní způsobilosti,
0 po ztrátě odborné způsobilosti,
6 po ztrátě odborné způsobilosti 12 bodů.











vedeno 8 správní řízení ve věci podmínění řidičského oprávnění
vedeno 5 správních říz ení ve věci zrušení podmínění řidičského oprávn ění
uděleno 2 370 bodů za dopravní přestupky
provedeno 74 výpisů z bodového hodnocení n a žádost ob čanů
vydáno 14 oznámení o dosažení 12 bodů
provedeno 5 záznamů o odečtení bodů na základě potvrzení o ukon čení školení bezpečn é jízdy
vyříz eno 1 851 dopisů a žádostí v došlé poště
z registrované elektronické pošty přijato a z aved eno 668 oznámení o dopravních p řestup cích
provedeno 32 406 transakcí v programu registru řidičů „Eliška“
vybráno n a poplatcích 141 265 K č

Na úseku zkušebních komisařů motorových vozidel bylo za rok 2010 provedeno :
 1040 p rvních zkoušek z odborné způsobilosti pro získání řidičského oprávnění (ŘO) k řízení motorových

vozidel na skupiny AM D
 795 opakovaných dílčích zkoušek z odborné způsobilosti pro získání řidičského k řízení motorových











vozidel skupin AM D
50 přezkoušení z odborné způsobilosti pro skupiny ŘO AM – D
18 zkoušek pro fesní způsobilosti řidiče
4 namátkové kontroly se zaměřením na kontrolu provozování autoškoly a vedení zákonné eviden ce
ve správním řízení b yly odňaty 2 registrace k p rovozování autoškoly
bylo podáno 19 oznámení o přijetí nových u čitelů výuky a výcviku, o zařazení nových cvičných vozidel do
výuky a výcviku, o změně auto cvičiště. Ve správním řízení b ylo autoškolám vyhověno.
v průběhu roku neb yly podán y žádné žádosti o změnu v registraci k pro vozování autoškoly
byly p řijaty 3 ž ádosti o vydání registrace k provozování autoškoly. Ve správním řízení b ylo vyhověno
k 31. 12. 2010 b ylo u Městského úřadu v Přelou či registrováno 11 autoškol
k 31. 12. 2010 b yly evidovány u Městského úřadu v Přelou či 3 stanice měření emisí motorových vozidel
vybráno n a správních poplatcích 1 013 300 K č.
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Na úseku registru vozidel byly provedeny v roce 2010 následující úkony:



































poprvé zaevidováno 666 vozidel
provedeno 821 změn provozovatele
vydáno 241 zvláštních registračních značek pro jednorázové použití
podle § 14 trvale vyřazeno 700 vozidel z p rovozu
provedeno 21 trvalých vývozů do zahraničí
u 3 vozidel provedena výměna motoru nebo podvozku
změněna barva u 56 vozidel
provedeno 186 změn vlastníků vozidel
vyměněno 124 registračních značek
provedeno 10 přestaveb
blokace provedena u 261 vozidel
další výbava a n estandardní provedení zaevidováno u 209 vozidel
vystaveno 436 osvěd čení o registraci část II. z důvodu ztráty, poškození nebo popsaní a při schválení
technické způsobilosti dovezených vozidel
v záznamů vozidel provedeno 1 367 oprav
vydáno 2 600 osvěd čení o registraci část I.
znovu zaevidováno 33 vozidel
vydána 1 zvláštní registrační značka trvalé manipulační
schválena technická způsobilost 215 dovezen ých vozidel
4 x proveden záznam o technické kontrole
dočasn ě vyřazeno 384 vozidel z p rovozu
do statutu „provozované“ vráceno 243 vozidel
provedeno 30 změn registračních míst
provedeno 1 112 avízo změny provozovatele
potvrzeno 556 změn provozovatele
vydáno 8 bloků záznamu jízd pro zvláštní registrační značky
na základ ě žádosti Městské policie a Policie ČR dle Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích poskytnuto 97 lustrací vozidel
poskytnutí součinnosti Policii ČR 32
z registru vozidel poskytnuto 396 žádostí o výdej dat
podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exeku ční činnosti zpraco váno a odesláno 255
žádostí na pověřené Exekutorské a Finan ční úřad y
přijaty, zpracovány a odeslány 4 žádostí o změnách v registru vozidel p ro příslušné baz ary v ČR
vystaveno a od esláno 819 spisové dokumentace od vozidel n a jiné pověřen é ob ce s rozšířenou působností
přijato, zkontrolováno a zaevidováno 821 spisů k vozidlům z jiných pověřen ých ob cích s rozšířenou pů
sobností
zaslání 163 žádostí o postoupení spisové dokumentace z důvodu stěhování
schválena 4 výcviková vozidla pro ú čely autoškoly

Za rok 2010 bylo vybráno na správních poplatcích – 1 840 300Kč
Za poplatky na podporu sběru a využití autovraků – 1 442 000Kč (není příjmem města)
Vedeno 29 629 spisové dokumentace k vozidlům
CELKEM VYBRÁNO NA POPLATCÍCH – 3 282 300 Kč
CELKEM PROVEDENO 12 878 OPERACÍ V REGISTRU VOZIDEL

Na úseku dopravních přestupků a vedení správních řízení pro rok 2010 :
Za rok 2010 na tomto úseku došlo celkem 194 oznámení. Tato oznámení zahrnují přestupky proti
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ostatní přestupky na úseku dopravy a
přestupky na úseku silničního hospodářství, ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a
přestupky proti pořádku v územní samosprávě, podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, dále
přestupky a správní delikty podle zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla, zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích.
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Z roku 2009 přešlo 78 nevyřízených věcí.
Za toto období bylo:
 13 věcí postoupeno jinému správnímu orgánu
 53 věcí odloženo, zastaveno, sloučeno
 33 věcí ukončeno blokově
 63 věcí ukončeno v příkazním řízení
 56 věcí ukončeno ve správním řízení
 uzavřeny 3 správní delikty právnických osob
Na rok 2011 přechází k vyřízení 62 věcí.





Celkem byla podána 3 odvolání do rozhodnutí správního orgánu MěÚ Přelouč. Z
tohoto počtu bylo odvolacím orgánem 2x rozhodnutí MěÚ Přelouč potvrzeno, 1x
dosud nerozhodnuto.
Za projednané přestupky, správní delikty, náklady správního řízení, bylo vyměřeno
celkem 912 000 Kč (blokově 23 000 Kč, pokuty 844 000 Kč, náklady řízení 45 000 Kč)
Celkem byl uložen 39 osobám trest zákazu řízení motorových vozidel.

Za rok 2010 na tomto úseku dále bylo:







vyřízeno ve správním řízení 21 žádostí o upuštění zbytku trestu zákazu řízení motoro
vých vozidel,
ve správním řízení bylo rozhodnuto o zadržení řidičského průkazu u 18 osob (zejména
za řízení motorového vozidla po předchozím požití alkoholických nápojů),
1x správní řízení – vrácení řidičského průkazu bez zahájení správního řízení,
vyřízeno 58 žádostí od pojišťoven a jiných orgánů,
ukončeno 1x správní řízení pro odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu odborné způ
sobilosti vydáno rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění,
vedena 2 správní řízení ve věci podaných námitek proti zápisu bodů za přestupky
(jedno řízení zastaveno, druhé řízení – podané námitky zamítnuty rozhodnutím)

ZPRACOVAL LUDĚK NOVÁK

4.2. Odbor sociální

ODDĚLENÍ DÁVEK
Sociální dávky byly poskytovány dle zákona o sociálních službách, zákona o životním a existenčním
minimu, zákona o pomoci v hmotné nouzi a pro zdravotně postižené občany dle zákona o sociálním
zabezpečení a vyhlášky o provedení zákona o sociálním zabezpečení.
Sociální odbor poskytl dávky v rámci působnosti obce II. typu, tj. příspěvek na živobytí, doplatek na
bydlení, dávky mimořádné okamžité pomoci a příspěvek za užívání bezbariérového bytu v celkové
částce 4 817 043 Kč.
Dále pak poskytl dávky v rámci působnosti obce III. typu, kterými jsou příspěvek na péči, příspěvek na
provoz motorového vozidla, na nákup a opravu motorového vozidla, na úpravu bytu, na zvláštní
pomůcky a na ostatní dávky zdravotně postiženým a na individuální dopravu v celkové částce
53 617 282 Kč.
Celkové čerpání na sociální dávky za rok 2010 činilo 58 434 325 Kč, což je zvýšení o cca 5 milionů
oproti předešlému roku.
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ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
Oddělení sociálně právní ochrany dětí v roce 2010 řešilo celkem 373 případy. Evidovaný počet případů
ke konci roku 2010 činil celkem 1207.
Mimo agendy výkonu státní správy se oddělení dlouhodobě podílí v rámci prevence kriminality na
projektu „Právo pro každý den“, v roce 2010 proběhl další ročník stejnojmenné soutěže a nejúspěšnější
soutěžící naše město reprezentovali v krajském kole soutěže, které proběhlo v Hlinsku v Čechách.

ODDĚLENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Oddělení pečovatelské služby poskytlo za rok 2010 službu 81 klientům. U těchto klientů bylo v roce
2010 celkem odpečováno 9906 dnů pečovatelskou službou. Služba byla poskytována v Přelouči a
místních částech a ve 4 obcích, se kterými je uzavřena smlouva o poskytování služeb.
Hodnocení činnosti nadřízenými orgány státní správy:
V prosinci 2010 pečovatelská služba úspěšně prošla auditem, který byl zaměřen na vyúčtování úhrad
od klientů.

DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Pro seniory a zdravotně postižené občany slouží dům s pečovatelskou službou v ul. Sluneční 1516 (20
bytů) a dům s chráněnými byty v ul. Sluneční 1414 (34 bytů).
Odbor sociální evidoval v roce 2010 46 žádostí na byt 1+1 event. 1+kk a 13 žádostí na byt 2+1 event.
2+kk. Za rok 2010 byly přiděleny celkem 2 byty 1+kk, 2 byty 1+1 a 1 byt 2+1.

PŮJČKY ZE SOCIÁLNÍHO FONDU MĚSTA
V roce 2010 nebyla poskytnuta žádná půjčka ze sociálního fondu města.

KOMISE SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ
Komise sociálně zdravotní se sešla v roce 2010 celkem 3x. Na svých zasedáních členové komise řešili
převážně otázku přidělení bytů zvláštního určení a provedli s tím související šetření v rodinách žadatelů
o byt.

ZPRACOVALA KVĚTA BOCIANOVÁ
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4.3. Odbor Obecní živnostenský úřad

AGENDA ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKÁNÍ
K 1. 8. 2010 nabyl účinnosti zákon č. 155/2010 Sb., kterým byl změněn živnostenský zákon. Novelou
došlo k řadě změn. Z těch nejvýznamnějších lze uvést zejména posuzování bezúhonnosti fyzické
osoby výhradně z hlediska pravomocného odsouzení pro trestný čin spáchaný úmyslně, v souvislosti
s podnikáním nebo předmětem podnikání, který ohlašuje, dále nová právní úprava zrušila povinnost
podnikatele oznamovat změny údajů již zapsaných v informačním systému evidence obyvatel nebo
v cizineckém informačním systému. Živnostenský úřad na základě informace z příslušného systému
změnu sám zanese do živnostenského rejstříku.
Zákonem č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních
registrech, se od 1. 7. 2010 zavádí vedle stávajícího identifikačního čísla ekonomického subjektu
identifikační číslo provozovny (IČP). Od účinnosti zákona přibyla živnostenským úřadům povinnost,
kromě průběžného přidělování IČP každé nově oznámené provozovně, přidělit do 30.6.2012 IČP
všem provozovnám, které byly zřízeny před účinností tohoto zákona a podnikatele o přidělení
vyrozumět.
K 31. 12. 2010 jsme evidovali 4 792 podnikatelů s platným živnostenským oprávněním, z toho 226
zahraničních fyzických osob a 6 640 živnostenských oprávnění. Nově vzniklých živnostenských
oprávnění v roce 2010 bylo 366. V systému bylo zapsáno 5 541 dokumentů, z toho bylo vydáno 977
výpisů živnostenského rejstříku jako průkaz živnostenského oprávnění, 52 výpisů ze živnostenského
rejstříků na žádost, 708 vyrozumění o přerušení a o pokračování provozování živnosti, 297 vyrozumění
o zápisu provozovny do živnostenského rejstříku, 162 vyrozumění o přidělení IČP, 71 rozhodnutí o
zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost podnikatele a 2 rozhodnutí o sankčním zrušení.
Vedeno bylo celkem 116 správních řízení, z toho bylo 5 řízení sankčních. Na správních poplatcích
jsme vybrali 282 380 Kč.
V rámci kontrolní činnosti jsme se zaměřili na aktualizaci evidence provozoven zapsaných
v živnostenském rejstříku, pokračovaly kontroly zahraničních fyzických osob, kdy se mimo jiné
sledovalo dodržování účelu povoleného pobytu a případná zjištění jsme postupovali cizinecké policii, a
dále jsme kontrolní činnost zaměřili na služby spočívající v bělení zubů. Provedeno bylo 273 kontrol
podle zákona o státní kontrole a 228 místních zjištění. Uloženo bylo 192 blokových pokut v celkové
výši 86 900 Kč, ve správním řízení byla uložena 1 pokuta ve výši 2 000 Kč a dále 2 pořádkové pokuty
ve výši 2 000 Kč, náklady řízení byly uloženy ve třech případech.
Přijali jsme 10 stížností od občanů jako podnět ke kontrole. Podání byla prošetřena, ve dvou případech
jsme zjištění dále postoupili příslušným orgánům.

AGENDA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKATELŮ
Odbor obecní živnostenský úřad je pověřen vedením agendy evidence zemědělských podnikatelů ve
smyslu zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.
K 31. 12. 2010 bylo evidováno 107 zemědělských podnikatelů, z toho 85 fyzických osob a 22
právnických osob. Na správních poplatcích bylo u této agendy za rok 2010 vybráno 7 000 Kč, a to za
zápis 7 nových zemědělských podnikatelů do evidence.
Zákon č. 291/2009 Sb., kterým byl s účinností od 1.10.2009 novelizován zákon o zemědělství, upravil
mj. i oznamování změn údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele. Změny zapisované
v centrální evidenci obyvatel nebo v obchodním rejstříku se sice správnímu orgánu neoznamují, ale na
základě informace o změně musí správní orgán provést zápis do evidence zemědělského podnikatele a
vydat zemědělskému podnikateli změnové osvědčení. V roce 2010 bylo vystaveno 6 změnových
osvědčení a 3 zemědělští podnikatelé byli na základě své žádosti vyřazeni usnesením z evidence.
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Odbor obecní živnostenský úřad je provozovatelem informačního systému evidence zemědělského
podnikatele. Na žádost je možné vydat z evidence zemědělského podnikatele výpis nebo potvrzení o
určitém zápisu, případně potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.
Dle výše uvedené novely zákona o zemědělství je odbor obecní živnostenský úřad oprávněn provádět
kontrolu evidence zemědělského podnikatele. Kontroly jsou prováděny v souvislosti s kontrolami
podnikatelů podle živnostenského zákona.
Kontroly nadřízeného orgánu:
V roce 2010 nebyla provedena Krajským úřadem Pardubického kraje, odbor organizační a právní a
krajský živnostenský úřad, kontrola v přenesené působnosti na úseku agendy živnostenského
podnikání a na úseku agendy dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

AGENDA VÝHERNÍCH HRACÍCH PŘÍSTROJŮ
Na území města Přelouče včetně místních částí během roku 2010 provozovalo výherní hrací přístroje
12 obchodních společností ve 12 provozovnách, a to v hernách a pohostinských zařízeních. Ve 4
hernách bylo povoleno zařízení, které umožňuje kumulovanou výhru (Jackpot). Bylo vydáno 26
rozhodnutí k povolení provozování 127 kusů výherních hracích přístrojů a 8 změnových rozhodnutí.
Celkově došlo ke snížení počtu provozovaných výherních hracích přístrojů.
Na správních poplatcích za vydaná povolení pro rok 2010 byl příjem po odvodu na účet státního
rozpočtu 812 000 Kč, místní poplatky byly zaplaceny ve výši 939 238 Kč. Odvedený výtěžek ve výši
913 788 Kč byl použit na základě schválení zastupitelstva na úhradu nákladů pečovatelské služby pro
staré a nemocné občany města Přelouče.
Odbor obecní živnostenský úřad provedl 9 kontrol nad dodržováním zákona o loteriích,
zkontrolováno bylo 42 výherních hracích přístrojů.
Na základě změny zákona o místních poplatcích je od 1. 10. 2010 účinná Obecně závazná vyhláška
města Přelouče č. 6/2010 o místních poplatcích, která mimo jiné nově upravuje místní poplatek za jiné
technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. Citovaná
obecně závazná vyhláška byla rozeslána všem 13 provozovatelům, kteří mají Ministerstvem financí
povolena jiná technická herní zařízení na území města Přelouč. Vzhledem k tomu, že provozovatelé
zastávají názor, že novela zákona o místních poplatcích byla přijata protiústavním způsobem, místní
poplatek uhradila za čtvrté čtvrtletí roku 2010 pouze polovina provozovatelů v celkové částce 201 035
Kč a někteří z nich v nesprávné výši.

CZECH POINT
V rámci služby Czech POINT v roce 2010 bylo odborem obecní živnostenský úřad vydáno celkem
110 výpisů, převážně z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku a Rejstříku trestů. Pro výkon státní
správy bylo vyhotoveno 8 výpisů či opisů z Rejstříku trestů. Byla podána 1 žádost o zřízení datové
schránky pro právnickou osobu, 2 žádosti o zneplatnění přístupových údajů ke vstupu do datové
schránky a vydání nových a dále bylo provedeno 16 autorizovaných konverzí z elektronické do listinné
podoby. Za služby Czech POINT bylo vybráno celkem 12 210 Kč.

VIDIMACE A LEGALIZACE
Odbor obecní živnostenský úřad provádí od 1. 1. 2010 vidimaci a legalizaci dle zákona č. 21/2006 Sb.
K 31. 12. 2010 bylo provedeno 69 ověření a na správních poplatcích bylo vybráno 2 970 Kč.

ZPRACOVALA JITKA LORENCOVÁ
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4.4. Odbor stavební, vodoprávní a dopravy

ČINNOST ODBORU
Odbor stavební, vodoprávní a dopravy vykonává v přenesené působnosti výkon státní správy v oblasti
obecného stavebního úřadu a speciálního stavebního úřadu pro vodohospodářské stavby a stavby
komunikací. Plní úkoly obce s rozšířenou působností na úseku státní správy jako vodoprávní úřad,
silniční správní úřad a dopravní úřad a úřad územního plánování.
Odbor je rozdělen na čtyři samostatná oddělení – oddělení stavebního a územního řízení, vodoprávní
oddělení, oddělení dopravy a komunikací a oddělení územního plánu. Na základě usnesení Rady města
Přelouče byl personální stav odboru k 1.1.2007 stanoven na 11 stálých pracovníků – mimo vedoucího
odboru a spisové služby vykonávají činnost dva pracovníci v oddělení dopravy a komunikací, tři
v oddělení stavebním a územním řízení, dva v oddělení vodoprávním a dva v oddělení územního
plánu.
Obec s rozšířenou působností vykonává dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů. Výkon této správy na základě veřejnoprávní smlouvy zajišťuje Magistrát města
Pardubic. Náklady za náhradní výkon je dohodnut ve výši 50 tis. Kč. Vzhledem k malému rozsahu
úkolů v této oblasti a povinnosti úkoly řešit odborně způsobilou osobou je přenesení působnosti na
jiný správní orgán ekonomicky výhodnější.

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ
Velikost správní území se v průběhu roku 2010 nezměnilo a je shodné s předchozími roky obecný
stavební úřad (oddělení stavebního a územního řízení) vykonává činnost na území 17 obcí (30
katastrálních území), ostatní oddělení pro 42 obcí (67 katastrálních území).

ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO A ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (STAVEBNÍ ÚŘAD)
Oddělení vykonávalo v přenesené působnosti činnost obecného stavebního úřadu. Základním
předpisem je stavební zákon č. 183/2006 Sb., platný od 1.1.2007. Nepodstatnou část úkonů je vedena
podle dříve platného zákona č. 50/1976 Sb. kolaudace staveb pravomocně povolených před 1.1.2007.
Z hlediska činnosti převažují územní souhlasy a ohlášení staveb rodinných domů – buď novostavby a
nebo stavební úpravy stávajících budov. Ve výrazně menším počtu se vedou dříve obvyklá územní a
stavební řízení formou správního řízení ukončené rozhodnutím. 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.
Rozsah prováděné práce je srovnatelný s předchozími roky, nebyl zaznamená výraznější nárůst nebo
pokles požadovaných úkonů. Pouze v bytové zástavbě byl uveden do užívání pouze jeden bytový dům
v Přelouči. Zásadní stavbou bylo povolení fotovoltaické elektrárny v katastrálním území Klenovka
s předpokládaným uvedením do provozu v roce 2011.

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.
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Pro město Přelouč a pro území obce s rozšířenou působností je prováděna činnost v oblasti ochrany
proti povodním. Za rok 2010 nedošlo na správním území k žádné povodni na Labi ani k zásadnímu
zvětšení průtoků menších vodotečí, které by měly za následek ohrožení životů, zdraví a nebo majetků.
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.
Z hlediska stavebního úřadu jsou povolovány menší stavby dopravního charakteru. Negativem je
zrušení stavebního povolení krajským soudem stavby přeložky silnice č. II/333, kdy bylo naše
rozhodnutí zrušeno a věc vrácena k vydání nového rozhodnutí.
DOPRAVNÍ ÚŘAD
Vedení agendy taxislužby (zajištění odborné způsobilosti, vydávání stanovisek k licenci, vydávání
průkazů řidiče, vydání dokladů o přidělení evidenčního čísla). V roce 2010 byla řešena pouze agenda
spojená s provozem městské autobusové dopravy.
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)
V roce 2010 pro město Přelouč bylo dokončeno pořizování změn č. 2 Územního plánu města a byly
zahájeny práce na pořizování změn č. 3. Proběhlo projednávání změn regulačního plánu Přelouč –
Lipiny. Projednávání této změny probíhá dlouhodobě, kdy vlastníci pozemků nesouhlasí s navrženými
úpravami, jednání se muselo několikrát opakovat a návrhy na změnu upravovat. V závěru roku došlo
k vzájemné dohodě a projednávání dál pokračovalo.
Městský úřad Přelouč v roce 2010 na základě §§ 13 a 14 SZ pořizoval územně plánovací dokumentace
v různých stupních projednávání pro obce v našem správním území. Téměř většina obcí správního
území pořizuje nové územní plány, příp. upravuje územní plány stávající. Končí období, kdy lze
využívat územní plány schválené podle starého stavebního zákona a nastane povinnost projednat jejich
změny příp. zadat zpracování nových.
V roce 2010 byla proveden úplná aktualizace územně analytických podkladů podle stavebního zákona.
Odborný pracovník na této aktualizaci pracoval společně s urbanistickým atelierem Urbaplan Hradec
Králové. Jedná se o činnost pro celé správní území obce s rozšířenou působností. Územně analytické
podklady jsou novou záležitostí, která se postupně vyvíjí a upravuje, nadřízené ministerstvo průběžně
upravuje požadavky na způsob jejich zpracování.

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 2010

Místo

Název

Přelouč – ulice ČSA

výstavba nové budovy městského úřadu

Přelouč – Jižní ulice

výstavba metropolitní sítě

Přelouč – Kladenská ulice

Přelouč – Masarykovo náměstí

Přelouč – ulice Ob rán ců míru

Přelouč – Pardubická ulice

Přelouč – Pernštýnské a Václavské
náměstí

projektová dokumentace n a opravu č.p. 845 (bývalý
Pionýrský dům)
náklady na zateplení mateřské školy č.p. 1332 spojené
s podání žádosti na SFŽ P
odvlhčení suterénu budovy základní školy č.p. 45
zateplení podkrovních p rostor budovy základní školy
č.p. 45
oprava střešního žlabu budovy základní školy č.p. 45
architektonická studie na další využití budov č.p. 25 a
č.p. 26
projekt regenerace III. etapy p anelového sídliště

Přelouč – Smetanova a Školní ulice

Přelouč

Klenovka
Lhota
Lohenice
Štěpánov
Tupesy

24 909
72
405
280
101
471
430
162
238

oprava vstupních prostor v objektu městského kina
č.p. 687

450

výstavba in lineo vé dráhy v prostoru za čerpací
stanicí Benzina včetně veřejného osvětlení

571

rozšíření parkoviště pro osobní vozidla u č.p. 1501

143

oprava komunikace a veřejného osvětlení, výstavb a
fontány, doplnění městského mobiliáře, sadové
úpravy

11 028

společná stezka p ro chod ce a cyklisty u prodejn y
Penny market včetně veřejného osvětlení

1 885

parkovací automat
Přelouč – ulice Tůmy Přelou čského

Částka v tis. Kč

oprava komunikace a veřejného osvětlení, výstavb a
metropolitní sítě
přípojky vody pro budovy základní školy č.p. 1509 a
č.p. 1510
oprava místních komunikací
údržba dětských h řišť
městský mobiliář
údržba městských bytů
údržba a opravy obecního majetku
projektové dokumentace n a opravy a studie
městské lesy
dětské hřiště
projektová dokumentace n a přechod pro chod ce
dětské hřiště
rozšíření veřejného osvětlení
dětské hřiště
rozšíření veřejného osvětlení
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194
4 348
174
1 447
108
45
1 200
967
165
210
194
69
243
252
167
168

Celková prostavěnost na investičních akcích a údržbě majetku města za rok 2010 činila 57 358 000 Kč.
Výdaje spojené se správou městských lesů činily celkem 210 000 Kč.
Bylo dokončeno výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. na zhotovitele nové budovy městského
úřadu. Podle téhož zákona se uskutečnilo výběrové řízení na zhotovitele zateplení mateřské školy
v Kladenské ulici č.p. 1332.
V měsíci březnu byla zahájena stavba nové budovy městského úřadu. S ohledem na provádění
archeologického výzkumu byla stavba krátce po zahájení přerušena a práce mohly pokračovat až ve
druhé polovině měsíce června. Do konce roku 2010 byla provedena hrubá stavba budovy včetně
provizorní střechy a oken. Celkem bylo za rok 2010 na stavbě proinvestováno 24 909 000 Kč.
V měsíci červnu byl završen projekt dopravního zklidnění centra města dokončením úprav
Pernštýnského a Václavského náměstí. Součástí této akce byla i výstavba fontány, nového veřejného
osvětlení, metropolitní sítě, městský mobiliář a sadové úpravy s výsadbou stromů a keřů. Došlo
k přemístění sochy svatého Václava do míst, která nesou jeho jméno. Náklady na uvedené práce činily
11 028 000 Kč.
Na dopravní zklidnění centra navázala plynule výstavba společné stezky pro chodce a cyklisty u
prodejny Penny market, spojující Pernštýnské náměstí a ulici 28. října. Součástí prací byla i výstavba
nového veřejného osvětlení a metropolitní sítě. Celkem zde bylo prostavěno 1 885 000 Kč.
V měsících září a říjnu byla provedena celková rekonstrukce ulice Tůmy Přeloučského v úseku od ulice
ČSA po ulici 28. října. Také zde bylo provedeno nové veřejné osvětlení a metropolitní síť.
Rekonstrukce si vyžádala náklady ve výši 4 348 000 Kč.
V měsíci říjnu byla dokončena za přispění finančních prostředků od soukromého investora výstavba
in lineové dráhy v Pardubické ulici za čerpací stanicí Benzina. Náklady města Přelouč zde činily částku
571 000 Kč.
V měsících září až listopad byla provedena rekonstrukce Račanské ulice v úseku od polikliniky po ulici
Mánesovu. Ulice dostala nový asfaltový povrch, byly zrekonstruovány stávající a vybudovány nové
chodníky. U této akce se městu podařilo zajistit finanční spoluúčast státu ve formě dotace ze Státního
fondu dopravní infrastruktury ve výši 1 738 000 Kč, vlastní finanční prostředky města činily částku
4 177 000 Kč.
I v průběhu roku 2010 byly investovány finanční prostředky do údržby a rekonstrukce školských
zařízení. Na objektu základní školy na Masarykově náměstí č.p. 45 byla za částku 1 002 000 Kč
provedena oprava střešního žlabu, zatepleny půdní prostory a instalován přístroj na odvlhčení části
suterénu. Pro objekty základní školy ve Smetanově a Školní ulici č.p. 1509 a č.p. 1510 byly vybudovány
nákladem 174 000 Kč nové vodovodní přípojky. K zamýšlené rekonstrukci bývalé školní družiny
v Kladenské ulici č.p. 845 byly provedeny průzkumy a pořízena projektová dokumentace nákladem
405 000 Kč. Náklady spojené s podáním žádosti o finanční dotaci na zateplení objektu mateřské školy
v Kladenské ulici č.p. 1332 Státnímu fondu životního prostředí činily 280 000 Kč.
Z dalších investičních akcí na území města nutno připomenout rekonstrukci vstupních prostor
městského kina v Pardubické ulici č.p. 687 za 450 000 Kč, rozšíření parkoviště pro osobní vozidla u
č.p. 1501 v Pardubické ulici za 143 000 Kč, pořízení projektové dokumentace na III. etapu regenerace
panelového sídliště v ulici Obránců míru mezi budovou Gymnázia a prodejnou Labe za 238 000 Kč
a zahájení prací na studii dalšího využití stávajících budov městského úřadu na Masarykově náměstí č.p.
25 a č.p. 26 po přemístění úřadu do nové budovy s nákladem v roce 2010 ve výši 162 000 Kč.
Investiční aktivity města v integrovaných obcích se soustředily převážně do výstavby dětských hřišť,
která byla vybudována v Klenovce za 194 000 Kč, v Lohenicích za 243 000 Kč a ve Štěpánově za
167 000 Kč. Na hřiště ve Štěpánově přispěla darem ve výši 80 000 Kč nadace Duhová energie
společnosti ČEZ, a. s. Došlo též k rozšíření stávajícího veřejného osvětlení, a to v Lohenicích
nákladem 243 000 Kč a v Tupesích nákladem 168 000 Kč. Plánovanou stavbu přechodu pro chodce
ve Lhotě překazil brzký nástup zimy, neboť jeho zdlouhavé povolovací řízení vzhledem k umístění
na komunikaci I. třídy se protáhlo až do měsíce listopadu. Stavba bude zahájena na jaře roku 2011.
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BYTOVÁ AGENDA
Ke dni 31. 12. 2010 bylo u městského úřadu zaevidováno:
17 žádostí na velikost bytu 1 + 1,
22 žádostí na velikost bytu 2 + 1,
3 žádosti na velikost bytu 3 + 1,
42 žádostí celkem
Během roku 2010 byli uspokojeni 3 žadatelé. Oproti roku 2009 došlo k celkovému snížení žádostí
o přidělení bytu o 8 žádostí.
ZPRACOVAL MIROSLAV MANŽEL

4.6. Odbor finanční

HOSPODAŘENÍ MĚSTA PŘELOUČE V ROCE 2010
HOSPODAŘENÍ MĚSTA PŘELOUČE V ROCE 2010 SKONČILO SCHODKEM.

Příjmy
Výdaje
Přebytek rozpočtu

2008
209 201
207 659
1 542

2009
266 907
246 129
20 778

(V TIS. KČ)

2010
211 735
239 892
28 157

Příjmy do rozpočtu města v roce 2010 činily 211 735 tis. Kč a výdaje 239 892 tis. Kč. Schodek
rozpočtu je způsoben zahájením výstavby budovy nového úřadu. Tato výstavba je financována z fondu
na reformu veřejné správy (FRS). Městu se podařilo v minulých letech k tomuto účelu naspořit částku,
která k 1. 1. 2010 činila 50 926 tis. Kč. Další významné příjmy do FRS jsou očekávány v roce 2011.
Začátkem roku 2011 byly vypořádány dotace se státním rozpočtem – finanční vypořádání sociálních
dávek, dotace na volby, ekologické poplatky a správní poplatky z výherních automatů v celkové výši
cca 1 700 tis. Kč.
Město ke svému hospodaření nevyužívá žádný úvěr.

PŘIJATÉ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A ROZPOČTU PARDUBICKÉHO
KRAJE:
Neinvestiční neúčelová dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon
státní správy, samosprávy a školství:
21 589 tis. Kč
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PŘEHLED ÚČELOVÝCH DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE ÚČELŮ V ROCE 2010

UZ
13101
13235
13305
13306
29004
29008
29516
29519
34070
98005
98071
98116
98187
98216
X

Označení účelové dotace
koordinátor veřejné služby úřadu práce
SD – příspěvek na péči
poskytování sociálních služeb
SD dávky pomoci v hmotné nouzi
výsadba dřevin podle § 24 odst. 2
odborný lesní hospodář
lesní hospodářské osnovy
lesní hospodářský plán
kulturní akce
ZUŠ, Fr. Filipovský
dabing
sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011
volby do Parlamentu ČR
výkon agendy sociálních služeb
volby do zastupitelstev obcí a 1/3 senátu
výkon sociálně právní ochrana dětí
Celkem ze státního rozpočtu

Přiděleno Kč
142 897
50 600 000
273 000
9 400 000
13 750
596 444
115 172
48 312
110 000
26 752
252 400
536 800
442 900
1 530 248
64 088 675

Vyčerpáno Kč
189 890
50 040 000
273 000
8 394 325
13 750
596 444
115 172
48 312
110 000

Rozdíl Kč
46 993
560 000
0
1 005 675
0
0
0
0
0

0
226 416
536 800
360 959,52
1 530 248
62 435 316,52

26 752
25 984
0
81 940,48
0
1 653 358,48

PŘEHLED DOTACÍ PŘIDĚLENÝCH OD STÁTNÍCH FONDŮ PODLE ÚČELŮ V ROCE 2010 (V KČ)

UZ
90190
91628
X

Označení účelové dotace
SFŽP
ochrana přírody vyplacené
zádržné z r. 2009
SFDI investiční dotace bezbariérové
chodníky
Celkem ze SF

Přiděleno

Vyčerpáno

Rozdíl

62 876

0

62 876

1 738 000

1 738 000

0

1 800 876

1 738 000

62 876

PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH PARDUBICKÝM KRAJEM V ROCE 2010 (V KČ)

UZ

14004
X

Označení účelové dotace
ZUŠ mezinárodní festival Polanského
Fr. Filipovský dabing
KÚ dobrovolní hasiči
Celkem z rozpočtu Pardubického kraje

Přiděleno
25 000
100 000
40 589
165 589

Vyčerpáno
25 000
100 000
40 589
165 589

Rozdíl
0
0
0
0

PŘÍJMY Z OSTATNÍCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

Zdroj
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:
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Výše příjmu
130 tis. Kč
8 tis. Kč
54 tis. Kč
2 tis. Kč
1 537 tis. Kč
43 tis. Kč
1 774 tis. Kč

STRUKTURA PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V LETECH 2008 – 2010

2008

2009

2010

95 200
14 609
14 736
84 656
209 201

84 410
13 008
40 409
129 080
266 907

91 502
12 116
18 259
89 858
211 735

2008

2009

2010

Běžné výdaje

160 812

182 999

205 106

Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

46 847
207 659

63 130
246 129

34 786
239 892

1 542

20 778

28 157

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem

Financování (přebytek) rozpočtu

K rozpočtu roku 2010 bylo schváleno šest rozpočtových opatření, v nichž byly do rozpočtu
zařazovány postupně jednotlivé akce oprav a investic.

FINANČNÍ PROSTŘEDKY K 31.12.2010

Zůstatky bankovních účtů k 31. 12. 2010 v Kč
ZBÚ základní běžný účet (neúčelové finance)

26 190 609,06

Sociální fond

304 566,88

Fond životního prostředí

863 949,47

Fond na reformu veřejné správy

24 864 231,29

Depozitní účet účet cizích prostředků

4 557 492,10

Celkem:

56 780 848,80

POROVNÁNÍ VOLNÝCH NEÚČELOVÝCH FINANČNÍCH ZDROJŮ V LETECH 2008 – 2010 V TIS. KČ

Volné finanční zdroje

2008

2009

2010

49 477

20 515

24 702
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POHLEDÁVKY

VEŠKERÉ POHLEDÁVKY MĚSTA K 31.12.2010, VEDENÉ NA ÚČTECH Č. 311 A 315:

Pohledávky
k 31.12.2009
Místní popl. ze psů
Místní popl. ze vstupného
Místní popl. za svoz KO
Pokuty odbor vnitřních věcí
Pokuty přestupkové komise
Pokuty stavební
Pokuty městská policie
Pokuty dopravní přestupky
Pokuty živnostenský úřad
Pokuty životní prostředí
Sociální dávky
Vystavené faktury MěÚ
Exekuční náklady
Nájemné nebyt. prostor a pozemků
Nájemné bytových prostor
Prodej pozemků a budov
Věcná břemena
Celkem

24 713
50 003
880 257
800
221 226
2 100
270 852
1 609 024
227 000
7 500
147 478
86 957
35 397
500
186 075
706 000
0
4 455 882

Pohledávky
k 31.12.2010
19 983,00
50 003,00
969 608,07
800,00
243 491,90
8 000,00
367 655,99
1 531 139,20
218 000,00
11 000,00
142 168,92
166 126,08
37 422,56
112 753,00
249 266,00
0,00
1 000,00
4 128 417,72

Rozdíl
2010 - 2009
4 730,00
0,00
89 351,52
0,00
22 265,56
5 900,00
96 804,12
77 885,14
9 000,00
3 500,00
5 309,50
79 169,47
2 025,53
112 253,00
63 191,00
706 000,00
1 000,00
327 464,44

Finanční částky na těchto účtech obsahují i takové pohledávky, které jsou placeny formou splátek nebo
jejichž splatnost spadá až do roku 2011. Skutečné pohledávky k vymáhání jsou průběžně předávány na
právní oddělení.
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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 2010 z rozpočtu města celkem 27 220 tis. Kč a investiční dotace
v celkové výši 1 109 tis. Kč.
Provozní
příspěvek od
zřizovatele
ZŠ Přelouč, Smetanova 1509, okres
Pardubice
ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. 45, okres
Pardubice

Hospodářský Hospodářský
výsledek HČ výsledek VČ

Hospodářský
výsledek
celkem

2 750 000,00

76 406,40

0,00

76 406,40

2 620 000,00

13 255,98

25 596,00

38 851,98

837 000,00

21 224,10

0,00

21 224,10

260 000,00

1 135,03

0,00

1 135,03

200 000,00

68 490,15

7 892,00

76 382,15

800 000,00

57 819,68

4 407,07

53 412,61

460 000,00

12 703,62

0,00

12 703,62

1 990 000,00

39 329,63

0,00

39 329,63

Městská knihovna Přelouče

1 720 000,00

19 773,18

0,00

19 773,18

Kulturní služby města Přelouče

3 133 000,00

93 221,74

108 218,65

201 440,39

12 450 000,00

76 895,41

94 697,34

17 801,93

27 220 000,00

210 824,74

240 811,06

451 635,80

ZŠ praktická Přelouč, okres Pardubice
Dům dětí a mládeže Přelouč, okres
Pardubice
Základní umělecká škola Přelouč, okres
Pardubice
Školní jídelna Přelouč, OM 1050, okres
Pardubice
MŠ Přelouč, Za Fontánou 935, okres
Pardubice
MŠ Přelouč, Kladenská 1332, okres
Pardubice

Technické služby města Přelouče

Příspěvkové organizace zpravidla vykazují každoročně tzv. zlepšený hospodářský výsledek, který je
převáděn po ukončení roku do rezervních fondů. Jedná se o úspory z dotací města a případnou vedlejší
hospodářskou činnost. V roce 2010 skončila ztrátou hospodaření příspěvková organizace Školní
jídelna. To bylo způsobeno vstupem této příspěvkové organizace do režimu DPH a poklesem
strávníků v druhé polovině roku. Ztráta bude pokryta z rozpočtu organizace v roce 2011 organizačními
opatřeními bez navýšení provozního příspěvku od zřizovatele.

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. 2010 bylo evidováno 27 škol a školských zařízení.

POPIS STAVU ZAŘÍZENÍ CELKEM ZA SPRÁVNÍ OBVOD S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

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

Právní
subjekt
12
11
602
1682
50,2
152,9
6
71
1528
254,66
21,52
5
10
154
15,4
30,8
23
636

MŠ
(součást ZŠ)
3
x
100
x
33,3
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Celkem
15
11
702
1682
46,8
152,9
6
71
1528
254,66
21,52
5
10
154
15,4
30,8
23
636

640

x

640

683

x

683

Údaje ze zahajovacích statistických výkazů 2009.

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







počty zaměstnanců k lednu 2010,
zahajovací výkazy,
mzdové výkazy P1 04 – čtvrtletně,
podklady pro sumarizaci účetní závěrky čtvrtletně,
krajskému úřadu předává finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům za jednotlivé
školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti
krajskému úřadu předkládá rozbory hospodaření za školy a školská zařízení v obvodu jeho
působnosti

Město Přelouč vyhlásilo dne 2. března 2010 konkurz na funkci ředitele ředitelky Mateřské školy
Přelouč, Kladenská 1332. Dne 29. 4. 2010 proběhlo konkurzní řízení. Konkurzní komise, složená
ze zástupců ČŠI, odboru školství, kultury a tělovýchovy Krajského úřadu Pardubického kraje, Města
Přelouče, odboru školství Městského úřadu Přelouče a mateřských škol z Přelouče, stanovila pořadí
ze dvou uchazečů a doporučila Radě města Přelouče jmenovat prvního z pořadí. Rada jmenovala
3. 5. 2010 paní Hanu Novotnou do funkce ředitelky Mateřské školy Přelouč, Kladenská 1332
s účinností od 1. 7. 2010.

ÚDAJE O FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ POSKYTNUTÝCH MŠMT V ROCE 2010 (V KČ)

Účelový
znak
a

33353

33015
33018
33025

Ukazatel

b
A.1. Neinvestiční dotace celkem
v tom:
Přímé náklady na vzdělávání celkem
v tom: a) platy
b) OON
c) ostatní (pojistné + FKSP +
ONIV)
Hustota a specifika
Školní potřeby pro žáky 1. ročníku
základního vzdělávání
Vybavení škol pomůckami
kompenzačního a rehabilitačního
char. pro žáky se zdrav. postižením

Poskytnuto
k 31.12.2010

Čerpáno
k 31. 12. 2010

Skutečně
použito
k 31.12.2010

1
104 987 438,00

2
104 987 438,00

3
104 987 438,00

Vratka
dotace při
finančním
vypořádán
í
4=1 2 3
0,00

103 605 000,00
74 912 000,00
386 000,00

103 605 000,00
74 912 000,00
386 000,00

103 605 000,00
74 912 000,00
386 000,00

0,00
0,00
0,00

28 307 000,00

28 307 000,00

28 307 000,00

0,00

1 174 238,00

1 174 238,00

1 174 238,00

0,00

166 000,00

166 000,00

166 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

27 200,00

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

15 000,00

33122
33155
33160
33163
33166

Program sociální prevence a prevence kriminality
Dotace pro soukromé školy
Projekty romské komunity
Program protidrogové politiky
Soutěže
27 200,00

33339

Program podpory vzdělávání národnostních menšin

33430
33435

Další vzdělávání pedagogických
pracovníků ZPŘ prac.
Azylanti
A.2. Investiční dotace celkem
v tom:
A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.)

27 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104 987 438,00

104 987 438,00

104 987 438,00

0,00

ZPRACOVALA ALENA HANUŠOVÁ
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4.8. Odbor životního prostředí
V roce 2010 nedošlo na odboru životního prostředí k žádným personálním změnám. Odbor pracuje ve
složení: vedoucího odboru Mgr. Jiří Rejl, zástupce vedoucího odboru Ing. Helena Klápová, Jana
Cepková, Bc. František Novotný.

ÚSEK STÁTNÍ SPRÁVY LESŮ, MYSLIVOSTI A RYBÁŘSTVÍ – BC. FRANTIŠEK NOVOTNÝ
LESY – v souvislosti se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno:
Prohlášení pozemků za PUPFL dle § 3 lesního zákona
Dělení pozemků dle § 12 odst. 3:

5 rozhodnutí, 1 usnesení
2 rozhodnutí, 2 protokol (místní šetření v rámci
správního řízení)
Odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) dle § 13 odst. 1 a § 15 až 18 lesního zákona:
11 rozhodnutí
Závazná stanoviska dle § 14 odst. 2 lesního zákona:
29 závazných stanovisek, 1 protokol (místní šetřen
v rámci posouzení žádosti o vydání závazného
stanoviska)
Hromadné organizované a sportovní akce dle § 20 odst. 5 lesního zákona:
1 sdělení, 1 usnesení (postoupení pro nepříslušnost)
Bezpečnost osob a majetku dle § 22 (dále § 13 a 32 – ochrana PUPFL) lesního zákona:
2 rozhodnutí, 2 protokol (místní šetření v rámci
správního řízení)
Náhrada nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřeviny dle § 24 odst. 2 lesního zákona:
2 sdělení (postoupení k vyřízení), 1 protokol (místní
šetření v rámci posouzení žádosti o náhradu nákladů
na výsadbu MZD)
Lesní hospodářské plány dle § 24:
1 souhlas se soutiskem
Lesní hospodářské osnovy dle § 25:
1 sdělení
Zpracování lesních hospodářských osnov dle § 25 odst. 1 a § 26 lesního zákona: V roce 2010 byly dokončeny Lesní
hospodářské osnovy Přelouč – jih s platností od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2019.
11 sdělení spojených se zpracování LHO, 2 protokol,
1 veřejná vyhláška (oznámení o možnosti převzetí
vlastnickým separátů LHO Přelouč – jih)
Výjimka ze stanovených lhůt k zalesnění holin a zajištění lesních porostů dle § 31 odst. 6 lesního zákona:
1 povolení, 1 protokol (místní šetření v rámci
posouzení žádosti)
Těžba převyšující 3m na ha a rok dle § 33 odstavce 3 lesního zákona: 3 stanoviska
Změna odborného lesního hospodáře dle § 37 odst. 5 lesního zákona 1 sdělení
Rozhodnutí o pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře dle § 37 odst. 6 lesního zákona
1 rozhodnutí
Příspěvky na činnost odborného lesního hospodáře dle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona:
6 sdělení (předání podkladů)
Přestupky a jiné správní delikty dle § 53 zákona o lesích:
1 příkaz
Ostatní činnost orgánu státní správy lesů:
3 sdělení (Zelená zpráva, přehled o kontrolách)

REPRODUKČNÍ MATERIÁL – v souvislosti se zákonem č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu
reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného
k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu
s reprodukčním materiálem), bylo vydáno:
Potvrzení o původu reprodukčního materiálu dle § 6 zákona o obchodu s reprodukčním materiálem:
10 osvědčení o původu RM
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MYSLIVOST – v souvislosti se zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o myslivosti), bylo vydáno:
Chovatelská přehlídka dle § 6 zákona o myslivosti:
1 rozhodnutí
Ustanovení myslivecké stráže dle § 12 zákona o myslivosti:
1 osvědčení
Změna hranic honiteb dle § 31 odst. 1 a 4 zákona o myslivosti:
1 rozhodnutí, 3 usnesení
Ustanovení mysliveckého hospodáře dle § 35 odst. 7 zákona o myslivosti:
1 rozhodnutí (vydání osvědčení)
Myslivecké plánování dle § 36 zákona o myslivosti:
1 sdělení
Povolení lovu zvěře dle § 36 odst. 5 zákona o myslivosti, která nemá stanoveny minimální a normované stavy:
5 rozhodnutí
Myslivecká evidence dle § 38 zákona o myslivosti:
3 sdělení
Povolení lovu mimo dobu lovu dle § 40 zákona o myslivosti:
2 rozhodnutí
Lovecké lístky dle § 47 zákona o myslivosti:
7 loveckých lístků pro české občany, 3 lovecké lístky
pro cizince
Výdej plomb a lístků o původu zvěře dle § 49 zákona o myslivosti:
18 předávacích protokolů
Přestupky dle § 63 zákona o myslivosti a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích:
1 rozhodnutí
Ostatní činnost orgánu státní správy myslivosti:
3 ostatních dokumenty (sdělení Policii ČR, ap.)

V rámci činnosti státní správy myslivosti byla ve dnech 16. – 18. 4. 2010 uspořádána ve spolupráci
s Magistrátem města Pardubic, Městským úřadem Holice a Okresním mysliveckým spolkem
Českomoravské myslivecké jednoty Pardubice chovatelská přehlídka trofejí, jež proběhla v prostorách
Občanské záložny v Přelouči.
RYBY – v souvislosti se zákonem č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské
stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve
znění pozdějších předpisů, bylo vydáno:
Ustanovení rybářské stráže dle § 14 zákona o rybářství:

1 osvědčení (ustanovení rybářské stráže)

V rámci vykázané činnosti za rok 2010 nejsou uváděny dílčí dokumenty správních řízení (oznámení
o zahájení řízení, usnesení o lhůtách ap.).
Vyjma výše uvedeného bylo vydáno 81 společných vyjádření a 11 stanovisek k územním plánům.

ÚSEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ – ING. HELENA KLÁPOVÁ
Dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, bylo:
 vydáno 16 rozhodnutí o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady,
 vydáno 81 vyjádření v rámci společných vyjádření odboru
 vydáno 11 vyjádření k návrhům územních plánů obcí
 vydáno 32 sdělení a ostatních písemností k problematice odpadového hospodářství
 elektronicky zpracováno 133 ročních hlášení o produkci a nakládání s odpady původců
odpadů za rok 2009 a zasláno na MŽP a Krajský úřad Pardubického kraje,
 provedeno 16 kontrol nakládání s odpady u původců odpadů se zápisem,
 provedeno 24 kontrolních akcí zaměřených na monitorování svozu tříděného odpadu
 vedena evidence listů pro přepravu nebezpečných odpadů za celý správní obvod obce
s rozšířenou působností.
V rámci samostatné působnosti byly odborem prostřednictvím Přeloučského Roštu zveřejňovány
informace a příspěvky k problematice odpadového hospodářství, zajišťován mobilní svoz
nebezpečného odpadu a místa zpětného odběru použitého elektrozařízení v místních částech 2x ročně
a svoz větví. Celoročně město finančně zajišťuje provoz sběrného dvora spolu s místem zpětného
odběru použitého elektrozařízení v ulici Pardubické. V období od dubna do listopadu probíhal svoz
biologicky rozložitelného odpadu pomocí plastových nádob. Celkem se zapojilo 958 domácností
v rodinných domech a bylo sebráno 458 t kompostovatelného odpadu. Ve sběrném dvoře SOP a.s.
v ulici Pardubické a mobilními svozy bylo občany města odevzdáno 8,5 t nebezpečných odpadů, 282 t
velkoobjemového odpadu, 21 t kompostovatelného odpadu, dále 41 t stavební suti a 5,9 t pneumatik.
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Došlo ke zřízení 1 nového stanoviště na tříděný odpad, v současné době je tak celkový počet stanovišť
38. V rámci tříděného sběru dalších využitelných složek komunálního odpadu bylo občany pomocí
nádobového systému, prostřednictvím sběrných surovin a žáky v základních školách sebráno: 199,6 t
papíru; 85,2 t skla; 124,5 t plastů; 1,3 t kompozitních obalů a 313,8 t železa. V rámci zpětného odběru
bylo občany předáno 1 182 ks použitých velkých elektrozařízení. Na skládku bylo odvezeno 1 885,7 t
směsného komunálního odpadu.

ÚSEK OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU, STÁTNÍ SPRÁVA ZEMĚDĚLSTVÍ,
VETERINÁRNÍ PÉČE, ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE , OCHRANA ZVÍŘAT PROTI
TÝRÁNÍ - JANA CEPKOVÁ
Veterinární zákon č. 166/1999 Sb.:

vydáno 1 rozhodnutí povolení svodu zvířat

Řešeny 2 stížnosti občanů Přelouče ohledně přemnožení potkanů ve městě – VAK Přelouč provedl opatření v místní
kanalizaci

Ochrana ZPF zákon č. 334/1992 Sb., ve znění zákona č. 231/1999 Sb.:
28 souhlasů k odnětí ze ZPF § 9 odst.6,
1 souhlas k uložení sedimentů § 3 odst.6,
7 souhlasů s trasou dle § 7 odst. 3,
12 rozhodnutí o platbě odvodů za trvalé podnětí
ze ZPF,
81 vyjádření k projektové dokumentaci staveb,
11 vyjádření k návrhům územních plánů obcí
Řešena 1 stížnost na neobdělaný pozemek v Přelouči – kontrolou na místě zjednána náprava

Rybářství zákon č. 99/2004 Sb.:

vydáno 175 rybářských lístků

ÚSEK OCHRANY PŘÍRODY, OCHRANA OVZDUŠÍ – MGR. JIŘÍ REJL
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
Umístění stavby s vlivem na krajinný ráz
Zásah do významného krajinného prvku
Geograficky nepůvodní dřeviny
Kácení zeleně rostoucí mimo les
Památné stromy
Ekologická výchova

1 rozhodnutí
19 rozhodnutí
1 rozhodnutí
34 rozhodnutí, Proběhly náhradní výsadby: kruhový
objezd u Fontány, inline dráha, ČSA, Pardubická,
sportovní hala, Smetanova, Kladenská, Přemyslova.
Nebyl vyhlášen žádný památný strom.
V rámci ekologické výchovy byly uspořádány 5 akcí
pro veřejnost: 2 x fotografická výstava Klenoty
přeloučské přírody (1x městská knihovna, 1x velký sál
Občanské záložny v rámci myslivecké přehlídky
trofejí) 1x fotografická výstava Kamčatka divoká
a krásná (městská knihovna), 1x cestovatelská
přednáška o Kamčatce, Evropská noc netopýrů.

Příroda Přeloučska byla propagována v rámci Přeloučského Roštu a odborných sbornících
regionálních i mezinárodních:
KOHOUTEK M., REJL J., 2010: Lokalita sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis) v přeloučském
Polabí. Východočeský botanický zpravodaj, 10:31 32.
REJL J., 2010: Pupečník obecný (Hydrocotyle vulgaris) v přeloučských Železných horách. Východočeský
botanický zpravodaj, 10:15 16.
REJL J., 2010: Nové druhy netopýrů pro Přeloučsko. Vč. Sb. přír. – Práce a studie, 17:209 212.
REJL J., NOVOTNÝ F., 2010: Nová zimoviště netopýrů na Přeloučsku, východní Čechy. Vespertilio
13 14:153 154.
Bylo zahájeno vydávání edice Příroda Přeloučska, 1. díl byl věnován Semínskému přesypu.
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OCHRANA OVZDUŠÍ
Doplňována elektronická databáze malých a středních zdrojů. Vydáno 81 stanovisko k malým a
středním zdrojům.
ZPRACOVAL MGR. JIŘÍ REJL

5. Osadní výbory
5.1. Klenovka
Osadní výbor se v minulém roce sešel 8x a účast na těchto jednáních byla vždy téměř 100%. Po celý
rok jsme se snažili, aby úkoly na nás kladené od spoluobčanů nebo ze strany města byly plněny
v plném rozsahu a včas.
V tomto roce došlo na území naší obce v lokalitě „Klenovský rybník“ k realizaci výstavby fotovoltaické
elektrárny, která byla koncem roku připojena do distribuční sítě. Svou rozlohou a výkonem patří mezi
10 největších elektráren tohoto druhu v ČR. Jsme také rádi, že došlo k splnění finančního příslibu ze
strany investora a finanční částka, která nám byla slíbena byla poukázána na účet města. Nyní je na
členech osadního výboru aby se spolu se spoluobčany dohodli na co možná nejefektivnějším využití
těchto finančních prostředků. K výstavbě druhé fotovoltaické elektrárny nacházející se v lokalitě „Na
peci“ firmou WD Energy v roce 2010 nedošlo.
V roce 2010 došlo k realizaci výstavby nového dětského hřiště.Toto hřiště, které bylo postaveno za
finanční pomoci nadace ČEZ pak bylo v srpnu slavnostně otevřeno za přítomnosti čelních
představitelů města a TS.
Místní nohejbalový oddíl Klondajk Klenovka hrající okresní soutěž v nohejbale ukončil sezónu na 12
místě.
AKCE ORGANIZOVANÉ OSADNÍM VÝBOREM











novoroční utkání v hokejbale
zimní turnaj ve stolním tenise
pálení čarodějnic
brigády v obci
pravidelné sečení vybraných travnatých ploch
pořádání dětského dne na místním hřišti
táborák při příležitosti ukončení prázdnin
přednáška o změnách v silničním zákoně
rybářské závody pro děti
mikulášská besídka

AKCE PROVEDENÉ MĚSTEM A TS






svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
sečení travnatých ploch na veřejných prostranstvích
ošetření chodníků od zeleně
úpravy místních komunikací
opravy veřejného osvětlení a místního rozhlasu

Spolupráci s MěÚ, TS i městskou policií hodnotím velmi dobře a věřím, že bude pokračovat a rozvíjet
se i v dalších letech.Věříme také, že se na některé velmi potřebné akce (oprava a výstavba chodníků,
rozšíření veřejného osvětlení a rozhlasu, kanalizace,…) v naší obci dle finančních možností dostane
v nejbližším možném období.
ZPRACOVAL ING. LIBOR SKALA
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5.2. Lohenice
Osadní výbor Lohenice pracoval v roce 2010 ve složení: MUDr. Jiří Prokopec, Rostislav Koubek,
Libor Cápay, Miroslav Doležal, Petr Honzů, Vladimír Kmoníček a Roman Salfický. Ke svým
formálním i neformálním jednáním se sešel celkem jedenáctkrát a průměrná účast byla 89,7%. Poslední
rok volebního období 2006 – 2010. Jsme si položili za cíl pokračovat v kulturních akcích pro děti a
veřejnost, které se po uplynulých letech staly již tradičními. V břenu byl pro naše nejmenší uspořádán
Dětský karneval a ve večerních hodinách Karneval pro dospělé. Tato akce byla pořádána ve spolupráci
s Osadním výborem Mělice a přispěním mnoha sponzorů, kteří mají vztah k našim místním částem.
Akce se zúčastnilo 67 dětí se svými rodiči i prarodiči. Z dalších akcí můžeme připomenout: Pálení
čarodějnic, Dětský den, Rozloučení s prázdninami a Mikulášská nadílka.
Dalším cílem OV Lohenice bylo dokončení plánovaných akcí, které jsme občanům na začátku
volebního období slibovali. Ve spolupráci s vedoucím odboru SMI panem Myškou, jsme dokončili
výstavbu Dětského hřiště na návsi. V tanečním sále byl zrekonstruován strop a provedena
rekonstrukce omítek a nátěrů. V září bylo dokončeno prodloužení veřejného osvětlení obce a jeho
napojení na osvětlení v novostavbách. OV Lohenice rozporoval řešení posunutí dopravní značky
označující začátek a konec obce, ale, bohužel, bezvýsledně. Při tanečních zábavách v letních měsících
na písnících bylo návštěvníky zaznamenáno poškozování obecního (autobusová zastávka) i
soukromého majetku, proto občané místní části Lohenice peticí vyjádřili nesouhlas s pořádáním těchto
akcí. Akce v místě konání jsou pořadateli zvládnuty celkem dobře, ale bohužel masy lidí se musí na
místo konání nějak dostat a to už zvládnuto není vůbec.
Na svém posledním zasedání bylo konstatováno, že se nám podařilo splnit většinu slibů, které jsme na
úvodní výroční schůzi dali našim občanům. Novému OV Lohenice přejeme hodně úspěchů v jejich
činnosti, a ať se podaří minimálně tolik prospěšných věcí jako nám.
ZPRACOVAL MUDR. JIŘÍ PROKOPEC

5.3. Mělice
Osadní výbor Mělice pracoval s 5 členy ve složení: Jaroslav Kopecký, Lubomír Vojtíšek, Ing. Milan
Kožený, Jaroslav Šrámek, Jitka Šedivá. Všichni členové se snažili plnit uložené úkoly na nás kladené, ať
již z MěÚ Přelouč nebo od spoluobčanů, podle svých možností. Osadní výbor se sešel na svých
zasedáních celkem 8x a účast byla 85%.

AKCE ORGANIZOVANÉ OV:










jarní úklid a pořezání náletového porostu na obecních pozemcích.
ve spolupráci s OV Lohenice jsme se podíleli na organizaci dětského maškarního karnevalu
a karnevalu pro dospělé.
S SDH Mělice jsme byli spoluorganizátory na II. Ročníku soutěže koňských ručních
historických stříkaček v obci.
na obecní úřední desce byly vyvěšovány důležitá upozornění a vyhlášky dle požadavku
města Přelouč.
také byly vyhlašovány různé zprávy a upozornění z místního obecního rozhlasu.
na žádost Rady města Přelouče jsme se vyjadřovali k prodejům a výměně pozemků v obci.
dětský den na ukončení prázdnin.
v obci byla znovu otevřena půjčovna knih.
mikulášská nadílka pro děti.
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AKCE ORGANIZOVANÉ MĚSTEM PŘELOUČ, TS, SOP A.S. VE SPOLUPRÁCI S OV:








2x ročně na pravidelných svozech velkoobjemového a nebezpečného odpadu
odvoz větví ostříhaných ze stromů a keřů.
menší údržba veřejného osvětlení.
byla provedena periodická kontrola hasičských přístrojů v obecních domech.
revize plynových topidel v obecních domech.
zpevnění některých obecních cest silniční drtí.
inventura obecního majetku přiděleném MěÚ Přelouč.

AKCE KTERÉ NEBYLY USKUTEČNĚNY:





zhotovení kanalizace odpadních vod – vybudování čističky odpadních vod.
rozšíření veřejného osvětlení o několik pouličních světel.
provedení trvalé likvidace akátového porostu v centru obce.
zhotovení chodníků v celé obci

Závěrem bych chtěl poděkovat všem složkám, které se podílely na údržbě obecního majetku.
Doufáme proto, že se v roce 2011 budou podniknuty veškeré kroky tak, aby akce, které se
neuskutečnily v minulých letech, byly pokud to bude možné co nejdříve splněny.

ZPRACOVAL JAROSLAV KOPECKÝ

6. Komise místní samosprávy
6.1. Lhota – Škudly
Komise místní samosprávy Lhota Škudly se v roce 2010 podílela na organizování těchto akcí:







MDŽ účast 10 žen
pálení májového ohně
rybářské závody pro děti a dospělé, kterých se účastnilo 45 rybářů,
26. ročník nohejbalového turnaje trojic, kde od 16 hodin hrála hudební skupina Technic
pro cca 100 diváků,
v červnu se pořádal dětský den pro cca 35 dětí
v prosinci Mikulášská nadílka.

Komise místní samosprávy se sešla celkem na 10 schůzích a 1 veřejné, kde byli hosty pí. starostka Bc.
Irena Burešová a p. Pavel Myška.
V roce 2010 se uskutečnila oprava silnice k nádraží, oprava chodníku u obecního úřadu, oprava odtoku
rybníka Škudly. Dětský koutek má betonový stůl na stolní tenis.
Do budoucna bychom chtěli v místní části Lhota vybudovat chodník od Řečan nad Labem, ze školky
na obecní úřad a na sportoviště.
Závěrem chceme poděkovat za spolupráci a pomoc p. Myškovi, paní starostce a zaměstnancům
technických služeb.

ZPRACOVAL JAROSLAV VINKLER
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6.2. Štěpánov
KMS má 5 členů. Během roku bylo uspořádáno 7 schůzí. Termíny byly vždy dohodnuty se všemi členy
předem, proto byla účast téměř 100%.
Snažili jsme se vždy splnit uložené úkoly, které jsme pravidelně kontrolovali.
Aktuální otázkou většiny občanů je problém „veřejné kanalizace“ .

AKCE ORGANIZOVANÉ KMS :









dětský den 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
celoroční cvičení pro ženy v obci
akce pro děti s názvem – „Strašidelný večer pro děti„
rozsvícení vánočního stromu v obci
pořádání výroční schůze KMS

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
rekonstrukce dětského hřiště

AKCE NEUSKUTEČNĚNÉ (PŘEVEDENO NA PŘÍŠTÍ ROK)







kanalizace v obci
rekonstrukce chodníků
nátěr střechy na hasičské zbrojnici
oplocení dětského hřiště
vysázení růží na obecních prostorách
vysázení stromů na obecních prostorách

Členové KMS hodnotí spolupráci s MěÚ a TS dobře a doufají, že neuskutečněné akce budou dle
finančních možností a v rámci možných kapacit uskutečněny v dalším období .
Věříme, že dosavadní dobrá spolupráce bude pokračovat i v příštím období.
ZPRACOVALA LENKA KOHOUTKOVÁ
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6.3. Tupesy
KMS se v roce 2010 scházela každé první pondělí v měsíci.

VÝČET AKCÍ ORGANIZOVANÉ KMS:












jarní úklid a vysekání křoví
pálení čarodějnic s táborákem a opékáním
oprava stolů a lavic u požární nádrže
úprava a doplnění webových stránek – www.prelouč tupesy.cz
přes web navázán kontakt s obcí Tupesy na Moravě
předělání a zmodernizování místní knihovny
zorganizování dětského dne – soutěže, branný závod, rozdání drobných cen, občer
stvení a na závěr diskotéka
přátelské posezení na ukončení prázdnin – k tanci a poslechu hrála živá hudby, ob
čerstvení zajistil sbor hasičů
zorganizování a uskutečnění společného výletu na zámek Loučeň, ZOO Chleby
a do lázeňského města Poděbrady
výlov požární nádrže
mikulášská besídka s nadílkou, překvapením a 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
vypracování projektu na částečnou rekonstrukci osvětlení
dokončení veřejného osvětlení u nových domků
drobná oprava hasičské klubovny a její vymalování
oprava silniční vpusti

NEUSKUTEČNĚNÉ AKCE:




přeložení chodníku v dolní části obce
rekonstrukce veřejného 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. Některé požadavky byly přesunuty
do následujícího roku a věříme, že se uskuteční.

ZPRACOVALA ZDEŇKA ŠEFRÁNKOVÁ
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7. Technické služby města Přelouče
Příspěvková organizace Technické služby města Přelouče zajišťuje výkon činností stanovených jí
zřizovací listinou v rámci tzv. hlavní a doplňkové činnosti v oblasti péče o majetek města a dalších
služeb dle požadavků odboru správy majetku Městského úřadu, Městské policie, představitelů města
a místních samospráv.
Pro rok 2010 stanovil zřizovatel organizaci po úpravách tyto závazné ukazatele:





Ø přepočtený počet pracovníků
provozní dotace
limit mzdových prostředků
plán odpisů

32,50
12 450 tis. Kč
5 550 tis. Kč
450 tis. Kč

V průběhu roku byl rozpočet organizace udržován jako vyrovnaný, po úpravách ve výši 14 275 tis. Kč.
Celkové náklady všech středisek v hlavní i doplňkové činnosti dosáhly v roce částky 14 062 tis. Kč, což
představuje 98,50% nákladů upraveného plánu. Skutečné výnosy ve výši 14 079 tis. Kč pak dosáhly
98,60% výnosů plánovaných, včetně použití části rezervního fondu organizace ve výši 200 tis. Kč na
částečné krytí zvýšených výdajů v oblasti zimní údržby komunikací, především z počátku roku. Fiskální
rok 2010 byl ukončen s kladným hospodářským výsledkem v celkové výši 17 tis. Kč při dodržení
závazných ukazatelů plánu. Podrobné výsledky za hodnocené období jsou zpracovány ve zřizovateli
předloženém rozboru hospodaření.
V hodnoceném roce byla mj. rozšířena květinová výzdoba v závěsných nádobách na sloupech
veřejného osvětlení do rekonstruované části Pernštýnského náměstí, výměna sloupů veřejného
osvětlení včetně osvětlovacích těles na náměstí TGM a vodorovné dopravní značení pro vyhrazená a
zpoplatněná parkovací místa v lokalitách ulic Tůmy Přeloučského, resp. Hradecká a pro organizaci
parkování v ulici Pardubická u hotelu Bujnoch. Z dalších významnějších akcí, mimo pravidelné
činnosti zajišťované organizací, jako jarní a podzimní svoz roští od občanů, průběžné opravy a čištění
místních komunikací a dešťových vpustí, úklid a údržba dětských hřišť, údržba zeleně a městského
mobiliáře, zajištění provozu systému veřejného osvětlení a činnosti spojené s provozem pohřebiště, je
třeba zmínit i zpevnění komunikace v ulici Sportovní u stadionu, oprava odvodnění parkoviště v ulici
Jaselská, vybudování okapového chodníku u protihlukové stěny v prostoru kuželny, zpevnění dalších
ploch pro separovaný odpad a přestěhování mobiliáře a sbírek městského muzea do nových prostor
v budově Sokolovny.
K 1. 1. 2010 bylo v organizaci zaměstnáno 25 stálých pracovníků. Na sezónní činnosti byl postupně
uzavřen pracovní poměr s 10ti pracovníky v rámci dotovaných pracovních míst z Úřadu práce.
V průběhu roku ukončili pracovní poměr 2 zaměstnanci z důvodu odchodu do starobního důchodu.
Výpadek byl řešen provizorně dotovanými místy z Úřadu práce. Na základě požadavku Probační
a mediační služby Pardubice a dohody s Městem Přelouč prováděly v organizaci v průběhu roku
4 osoby náhradní výkon trestu obecně prospěšných prací. Z celkem soudy nařízených 1 100 hodin
odpracovaly tyto osoby pouze 424 hodin. Sporadické výsledky pracovní činnosti odsouzených byly
předány k dalšímu řízení Probační a mediační službě. Pracovní neschopnost v organizaci činila v roce
2010 pouze 3,2% z celkového fondu pracovní doby. K 31. 12. 2010 bylo v evidenci organizace celkem
25 zaměstnanců, z toho 23 stálých a 2 na základě dohod s Úřadem práce. Průměrná hrubá mzda na
jednoho pracovníka v roce 2010 stagnovala na hodnotě cca 14 700 Kč.
Celkové náklady na běžné a střední opravy movitého a nemovitého majetku poskytnutého organizaci
k užívání zřizovatelem na základě smlouvy o výpůjčce a majetku vlastního dosáhly v roce 2010
cca 1 040 tis. Kč. Na nákladech se v této oblasti podílely rozhodující měrou generální opravy fekálního
vozu Praga V3S a 2 ks sypačů pro zimní údržbu na nosičích Multicar M26.
V roce 2010 nebyly z fondu reprodukce majetku pořízeny žádné investice. Ty jsou plánovány na rok
2011, především do oblasti manipulace s bioodpadem (kontejnery ABROLL) a přepravy zaměstnanců
(vícemístné užitkové vozidlo). Dále střední vozidlo s celkovou hmotností do 3,5 t pro stavební četu,
jako náhrada za dosluhující Multicar M25.
Na úseku doplňkové hospodářské činnosti byly v hodnoceném období volnou kapacitou poskytovány
drobné služby občanům, obcím, fyzickým i právnickým osobám regionu v rozsahu povoleném
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zřizovací listinou, především v oblasti dopravy materiálu, prací a služeb s technikou, prodeje
zbytkových stavebních hmot (písku, použité dlažby, dřeva), drobných stavebních prací, údržby zeleně,
oprav veřejného osvětlení, dopravního značení a zimní údržby komunikací, s objemu a charakteru
poskytovaných služeb odpovídajícími ekonomickými výsledky. Výnosy z doplňkové činnosti v roce
2010 dosáhly hodnoty 595 tis. Kč (78,81% plánu) a podílely se 4,70% na celkových výnosech
organizace, proti nákladům ve výši 500 tis. Zisk z této činnosti tak dosáhl 95 tis. Kč, pokryl ztrátu
z hlavní činnosti ve výši 78 tis. Kč a vytvořil kladný hospodářský výsledek organizace.
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 průběhu roku byly v organizaci provedeny kontroly Úřadu práce a Správy sociálního zabezpečení,
které nezjistily podstatné závady ve vedení příslušných agend. V rámci řídící kontroly dle zákona
č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole proběhl v organizaci v průběhu roku interní audit, zřizovatelem
pověřeným auditorem, zaměřený na účetnictví a rozpočet roku 2009.

ZPRACOVAL KAREL ŠILHAVÝ

8. Městská policie
BEZPEČNOSTNÍ A DOPRAVNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ MĚSTA A JEHO MÍSTNÍCH ČÁSTECH
Městská policie jako orgán obce zabezpečuje podle zákona o obecní policii č. 553/1991 Sb. místní
záležitosti veřejného pořádku ve městě a plní další úkoly podle tohoto nebo jiných zvláštních zákonů.
Základní výkonnou složkou městské policie je hlídková služba, která se přímo podílí na zabezpečování
místních záležitostí veřejného pořádku ve městě v zákonem stanoveném rozsahu:
 přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, obecně závazných vyhlášek a nařízení

města,
 podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
 odhaluje přestupky a jiné správní delikty projednávané v působnosti města,
 podílí se na prevenci kriminality ve městě.

Celkový počet uniformovaných strážníků byl v letošním roce 15. Z tohoto počtu jeden ze strážníků
ukončil pracovní poměr a odešel k MP Praha. Nepřetržitý dohled na veřejný pořádek byl vykonáván
plošně po celém katastrálním území města a to vždy s přihlédnutím na momentální bezpečnostní
situaci, nápad trestné činnosti a narušování veřejného pořádku v jednotlivých částech města.
Služba strážníků je organizována knihou služeb, kde je přesně rozepsáno a určeno, kde a v jakou dobu
se má hlídka nacházet, a jaké má plnit úkoly. Pokud samozřejmě nenastane situace, která vyžaduje
upřednostnění.
Území města je rozděleno na rajony, které jsou svěřeny konkrétním strážníkům. Ti vedou knihy rajonů,
kam zaznamenávají veškeré důležité informace, které s jejich rajonem souvisí.
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V denních službách je kladen důraz na pěší kontrolu města, v noční době je hlídkování prováděno
kombinací hlídky pěší a za pomoci služebního vozidla. Je kladen důraz na provedení operativního
a rychlého zásahu na celém území města.
V roce 2010 došlo oproti loňskému roku k vzestupu spáchaných přestupků a událostí, které řešila
městská policie dle svých oprávnění a povinností.
Z oblasti veřejného pořádku se městská policie podrobněji zabývala jevy, jako např. znečišťováním
veřejného prostranství v okolí nočních provozoven nebo porušováním obecně závazných vyhlášek
a nařízení města. V letním období se projevují tradičně i problémy v oblasti lohenicko mělických
písníků. Zde se jedná zejména o porušování nočního klidu, znečišťování těchto hezkých míst odpadky,
rozdělávání ohňů či nedovolené stanování. Je nutné poznamenat, že rok od roku se zvyšují přestupky,
které souvisí s drobnými krádežemi v obchodech. Od roku 2006 se tyto přestupky téměř ztrojnásobily!
Oblasti dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu dominuje jako již tradičně porušování
nejvyšší povolené rychlosti ve městě a obcích. Přesto, že měřené úseky byly po celý rok označovány
dopravními značkami a radar byl z důvodu poruchy na servisní cestě v USA, bylo uděleno celkem
680 500 Kč za tyto přestupky.

VÝSLEDNOST MĚSTSKÉ POLICIE 2010
STATISTICKÝ PŘEHLED OPERATIVNÍCH ZÁSAHŮ A UDÁLOSTÍ

Událost
Přestupky proti veřejnému pořádku
Přestupky proti majetku
Přestupky proti občanskému soužití
Přestupky proti obecně závazné vyhlášce
Oznámeno trestných činů PČR
Odchyty psů, synantropní zvěř + ostatní přestupky v této oblasti
Přestupky v dopravě zařazených 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
Celkový počet událostí

Počet
253
96
24
49
21
110
682
924
21
18
64
2133
4395

PŘEHLED FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZÍSKANÝCH DO PŘÍJMŮ MĚSTA ZA ROK 2010

Zdroj
Udělen é blokové pokuty

Částka (Kč)
910 500

Veřejnoprávní smlouvy ob cí Břehy Veselí Valy Sopřeč Choltice

130 000

Pult centralizovan é o ch rany

542 429

Udělen é pokuty z oznámených přestupků doprava + veřejný pořádek
Celkem

61 200
1 644 129
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SPOLUPRÁCE S INTEGROVANÝM ZÁCHRANNÝM SYSTÉMEM A JEDNOTLIVÝMI ODBORY MĚSTA
Přestože Policie ČR v loňském roce prošla výraznými změnami a potýká se s dopadem úsporných
opatření zejména na výkon služby samotných policistů, byla i v roce 2010 spolupráce na výborné
úrovni. Strážníci i policisté spolupracují jako rovnocenní partneři a ne jako soupeři, jak se děje v mnoha
jiných městech. Společné preventivní i represivní akce jsou toho důkazem. Důležitá je také spolupráce
se službou kriminální policie. Cenné informace strážníků přinesly díky všímavosti a místní znalosti
několikrát své „ovoce“ a byly důležitou indicií při vyšetřování.
Nadále udržujeme úzkou spolupráci s profesionálním Záchranným hasičským sborem, Sborem
dobrovolných hasičů a rychlou záchrannou službou. Jedná se především o pomoc při zajišťování míst
zásahu dopravních nehod, hašení či pomoc občanům v nouzi (otevírání bytů, technické nehody
apod.).
Spolupráce s odbory města probíhají naprosto bez problémů. I zde je nutná úzká spolupráce zejména
s vedením městské policie.
Oblast prevence kriminality byla pro letošní rok rozšířena o přednášky a praktický nácvik na základních
školách související s poskytováním první pomoci. I v tomto roce proběhla vědomostní soutěž „Právo
na každý den“. Do oblasti prevence kriminality bych zařadil i vznik sportovního klubu pod hlavičkou
městské policie. V roce 2010 fungoval oddíl aikijutsu pro děti od 6 ti let, který má 25 členů. Pro příští
rok chystáme rozšíření sportovního klubu o střelecký oddíl určený dospělým.
DO BUDOUCNA
V roce 2011 bude pro městskou policii stěžejní záležitostí přestěhování jejího sídla do nové budovy
městského úřadu. Tento krok nebude znamenat jen fyzické přesunutí celého zázemí MP, ale také
vybudování nového základu pro nový kamerový systém. Věřím, že tato změna přinese užitek nejen
strážníkům, ale zejména občanům města.

ZPRACOVAL MGR. MARTIN KARABEC

9. Plnění úkolů z Programového prohlášení rady města
Programové prohlášení rady města bylo zpracováno jako závazný harmonogram činnosti volených
orgánů města na volební období 2006 – 2010. Jednotlivé úkoly a záměry obsažené v textu
programového prohlášení vycházely z příslibů daných voličům ve volebních programech jednotlivých
koaličních stran a sdružení. Obsah programového prohlášení byl výsledkem dohody koaličních
partnerů o realizaci základních úkolů a cílů s přihlédnutím k finančním možnostem města. Nejednalo
se tedy o úplný výčet všech činností a realizačních záměrů. Programové prohlášení bylo rozděleno
do několika oblastí, které byly splněny takto:

1. BYTOVÁ POLITIKA

V této oblasti nebyl splněn pouze jediný záměr a to prodej pozemků ve vlastnictví města určených
pro výstavbu rodinných domů v Klenovce. Jedná se o lokalitu „Třešňovka“, na kterou byl v uplynulém
volebním období zpracován regulační plán zástavby. Překážkou pro prodej těchto pozemků je
neexistence inženýrských sítí, respektive vysoká finanční náročnost této investice, kterou nebylo
schopno město z vlastních prostředků financovat.
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2. ZAMĚSTNANOST, PODPORA PODNIKÁNÍ

Všechny stanovené cíle v této oblasti byly splněny.

3. INFRASTRUKTURA, INVESTIČNÍ ZÁMĚRY

V této oblasti se nedaří plnit záměr vybudování kanalizace v místních částech Tupesy, Lhota, Škudly,
Klenovka a Štěpánov. Jedná se o investiční akce, které musí být řešeny ve spolupráci s VaK Pardubice.
Tato společnost v uplynulém volebním období přednostně řešila odkanalizování obcí nad 2 tisíce
obyvatel, tedy těch, u kterých hrozila pokuta ze strany EU za nesplněný závazek České republiky.
Nejdále se pokročilo v řešení odkanalizování Lhoty a Škudel, na které byla zpracována projektová
dokumentace a došlo k předběžné dohodě mezi městem a VaK Pardubice o dalším postupu
ve výstavbě kanalizace.

4. ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ SLUŽBY

V této oblasti nedošlo k záměru rekonstrukce domu Za Fontánou a to z důvodu chybějících finančních
prostředků.

5. DOPRAVA, BEZPEČNOST

V této oblasti nebyl splněn záměr změny územního plánu se severní variantou obchvatu města.
V závěru roku 2010 byla zahájena jednání o změně trasování obchvatu s příslušnými orgány státní
správy. Ze složitosti záměru je zřejmé, že tato jednání budou pokračovat minimálně i v průběhu celého
roku 2011. Rovněž se nepodařil dokončit výkup pozemků pro realizaci cyklostezky Přelouč Lhota
(někteří vlastníci opakovaně odmítají pozemky prodat, na některých pozemcích jsou vedena dědická
či exekuční řízení).

6. SPORT

V této oblasti nebyl splněn záměr výstavby kabin pro hokejbalisty. K tomu se město zavázalo pouze
v případě, že se podaří získat státní dotaci. Opakovaným žádostem o státní podporu nebylo vyhověno.

7. KULTURA

Stanovené záměry v této oblasti byly splněny.

8. OBČAN A INSTITUCE

Záměry v této oblasti byly splněny.

9. ČISTOTA MĚSTA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Záměry v této oblasti byly splněny.

ZPRACOVALA BC. IRENA BUREŠOVÁ
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10.

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

V roce 2010 bylo městem vydáno celkem 5 obecně závazných vyhlášek a 4 nařízení:


Nařízení obce č. 1/2010, kterým se vymezují oblasti města Přelouče, ve kterých lze místní
komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání motorového vozidla jen za sjednanou
cenu



Nařízení obce č. 2/2010, kterým se zrušuje nařízení č. 5/2009 o povinnostech
při zajišťování zimní údržby chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic



Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 3/2010, k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství



Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 4/2010, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška č. 1/2008 Požární řád města Přelouče



Nařízení obce č. 5/2010, kterým se vymezují oblasti města Přelouče, ve kterých lze místní
komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání motorového vozidla jen za sjednanou
cenu



Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 6/2010, o místních poplatcích



Nařízení města Přelouč č. 7/2010, o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad
ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic



Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 8/2010, o stanovení okruhu vzdáleností,
v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno



Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 9/2010, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

11.

Příspěvkové organizace zřizované městem

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)
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12.
Přehled kapitálových účastí města v obchodních
společnostech a družstvech







13.

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Přístav Pardubice, a.s.
Pardubická plavební a.s.
ČSAD BUS Chrudim a.s.
Hydrolabe s.r.o.
Tepelné zdroje Přelouč s.r.o.

(akcie v nominální hodnotě 45 068 tisíc Kč),
(akcie v nominální hodnotě 550 tisíc Kč),
(akcie v nominální hodnotě 200 tisíc Kč),
(akcie v nominální hodnotě 25 tisíc Kč),
(podíl ve výši 40 tisíc Kč),
(100% účast města),

Přehled členství města v zájmových sdruženích

Město Přelouč je v současné době členem těchto zájmových sdružení:
Svaz měst a obcí České republiky
(Zájmové sdružení obcí založené v roce 1990. SMO se snaží především o obhajobu zájmů
obcí na úrovni ústavních orgánů ČR),
 Asociace labských měst
(Zájmové sdružení založené v květnu 1991. Cílem ALM je spolupráce při řešení ekolo
gických 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.),
 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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Příloha č. 1 SCHEMA ŘÍZENÍ ORGÁNŮ MĚSTA PŘELOUČE
platnost od 1.1.2010
zřizovatelská
funkce

ZAS TUP I TEL S TV O
RAD A

plní funkci zřizovatele
Příspě vkové
organizace

Starosta

Místostarosta

Inte rní audit
(smluvně )

• Základní školy 4x
• Mateřské školy 2x
• Školní jídelna
• Dům dětí a mládeže
• Kulturní služby
• Knihovna
• Technické služby

Mě stská policie

Kronikář
(smluvně )
Komise rady

Výbory
z astupite lstva
• Finanční výbor
• Kontrolní výbor
• Majetkový výbor
• Osadní výbory

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

Odbor vnitřních vě cí

ve doucí

1

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

• Účetnictví
• P oplatky, daně
• Fakturace

zaměstnanci

zaměstnanci

17

1
1
1
1

4

Tajemník
Tajemník 1

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

Odbor stave bní,
vodoprávní a
dopravy

Odbor finanční

ve doucí

Zvláštní orgány

ve doucí
• Odděl. územního
a stavebního řízení
• Odděl. vodoprávní
• Odděl. dopravy
a komunikací
• Odděl. Úze mního
plánu

zaměstnanci

Celkem 89 zaměstnanců
úřadu

Odbor životního
prostře dí
1
4
2
2
2

11

ve doucí

Sekretariát

ve doucí

Oddělení informatiky

Oddělení personální a mzdové 3
( včetně koordinátora veřejné služby

Odbor obecní
živnostenský úřad

Odbor sociální

1

2

1

ve doucí

1

Oddělení právní 6

3

Oddělení hospodářské správy 10
(hospodář, podatelna, pokladní, uklízečky, řidič,
správce sportovní haly, uklízečka sportovní haly,
pracovník autobusového nádraží)

Odbor
správy maje tku
a infrastruktury
ve doucí

Odbor školství

1

ve doucí

1

• Odpady
1
• Lesní hospodářství, 1
myslivost
• Ochrana ze mědělského
půdního fondu,
1
rybářství, státní správa
ze mědělství

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

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

• 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

• Ekonomika školství, 1
příprava rozpočtu škol,
kontrolní činnost

zaměstnanci

zaměstnanci

zaměstnanci

zaměstnanci

zaměstnanci

4

16

5

5

2

