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Zastupitelstvu města Tišnova je od roku 2013 předkládána pravidelná Zpráva o činnosti
Městského úřadu Tišnov. Zpráva o činnosti městského úřadu je poprvé obohacena i
o fotografie nejdůležitějších momentů z roku 2015 nebo o statistické srovnání let 2013, 2014
a 2015, včetně grafického znázornění. Do struktury zprávy jsou nově přiřazeny i úkoly na 1.
pol. 2016.

Zpráva o činnosti Městského úřadu Tišnov
za rok 2015
Zpráva o činnosti Městského úřadu Tišnov je stručným souhrnem informací z jednotlivých
odborů za celý rok 2015. Zpráva je pojata především statisticky. Hlavním cílem je informovat
orgány města o objemu prací, které jsou vykonávány na jednotlivých odborech. Nejsou zde
podrobně rozepisovány jednotlivé činnosti, i když některé agendy nelze číselně vyjádřit.
Vzhledem k tomu, že náplně práce jednotlivých odborů se liší podle svého zaměření a
výkonu činností, informace z odborů nemohou mít absolutně pevnou strukturu. Informace z
odborů jsou členěny v předepsané základní struktuře a to:
název odboru,
personální složení,
personální záležitosti,
členění dle agend, vč. statistiky,
výběr správních poplatků v Kč,
zajímavosti, popř. fotodokumentace,
zhodnocení
úkoly na 1. pol.2016 (popř. na celý rok).
Zprávu o činnosti Městského úřadu Tišnov jsme poprvé obohatili o fotografie nejdůležitějších
momentů z roku 2015 nebo o statistické srovnání let 2013, 2014 a 2015, včetně grafického
znázornění. Do struktury zprávy jsou nově přiřazeny i úkoly na 1. pol. 2016.
Zaměstnanci městského úřadu byli k 31.12.2015 organizování v deseti odborech a jednom
samostatném pracovišti a to:
Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů (změna názvu od 1.7.2015),
Odbor správních a vnitřních věcí,
Odbor územního plánování,
Odbor stavebního řádu,
Odbor dopravy a živnostenský úřad (zřízen od 1.10.2015),
Odbor finanční,
Odbor sociálních věcí,
Odbor životního prostředí,
Odbor investic a projektové podpory (zřízen od 1.2.2015),
Odbor správy majetku a komunálních služeb (zřízen od 1.2.2015).
Tajemnice + Kancelář tajemnice (zřízeno samostatné pracoviště od 1.7.2015).
Odbor správy majetku a investic byl zrušen Radou města Tišnova dne k datu 31.1.2015 a
s účinností od 01.02.2015 byly zřízeny 2 nové odbory - Odbor investic a projektové podpory a
Odbor správy majetku a komunálních služeb.
Ke dni 30.09.2015 byl radou města zrušen Odbor živnostenský úřad a s účinností od
01.10.2015 byl k Odboru dopravy přiřazen výkon pravomocí zrušeného Odboru živnostenský
úřad a tímto se Odbor dopravy přejmenoval na Odbor dopravy a živnostenský úřad.

Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů
Personální složení odboru:
Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

tel.

e-mail

Vedoucí odboru
Právník města
Informatik
Informatik
Asistentka starosty
Vnitřní kontrola
Školství, dotace

822
819
784
714
813
821
854

roman.skrepek@tisnov.cz
jaroslav.salajka@tisnov.cz
viktor.svida@tisnov.cz
pavel.chadim@tisnov.cz
michaela.ksicova@tisnov.cz
albin.masek@tisnov.cz
bozena.vesela@tisnov.cz

Mgr. Roman Skřepek
Mgr. et Mgr. Jaroslav Salajka
Viktor Svída
Pavel Chadim
Michaela Kšicová
Ing. Albín Mašek
Ing. Božena Veselá

Personální záležitosti:
Na základě výsledků výběrového řízení ze závěru roku 2014 byl do funkce vedoucího odboru
s účinností od 1.2.2015 jmenován Mgr. Roman Skřepek, který tak nahradil Mgr. Michala
Knechta, pověřeného do té doby vedením odboru. Téhož dne přešla z pozice asistentky
tajemnice na pozici asistentka starosty Michaela Kšicová a po rodičovské dovolené
nastoupila na pozici asistentky tajemnice Kristina Ormston, DiS. Dne 1.3.2015 byla přeřazena
na odbor Ing. Božena Veverková, a to z odboru finančního. Ke dni 31.3.2015 ukončil pracovní
poměr právník Mgr. Michal Knecht a na jeho místo nastoupil ke dni 1.4.2015
Mgr. et Mgr. Jaroslav Salajka. Ke dni 30.6.2015 ukončily výkon práce na odboru Kristina
Ormston, DiS. a Bc. Libuše Suchánková, které byly od 1.7.2015 nově zařazeny pod
samostatné pracoviště Kancelář tajemnice. Ke stejnému datu došlo k zařazení informatiků
z Odboru správních a vnitřních věcí pod Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů, konkrétně
se jednalo o Pavla Chadima, Viktora Svídu a Kamila Augustýna. Během II. pololetí 2015 podal
Kamil Augustýn žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou ke dni 31.12.2015, přičemž
této žádosti bylo vyhověno. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici informatika (vítěz
výběrového řízení nenastoupil do pracovního poměru) a pracovnice pro školství na dobu
určitou (náhrada za MD), kdy toto výběrové řízení vyhrála Ing. Daria Švecová s plánovaným
nástupem k 2.1.2016.
Členění odboru dle agend, vč. statistiky:
VEDOUCÍ
- vedení odboru a odpovědnost za jeho činnost,
- odpovědnost za prezentaci města navenek, komunikaci s veřejností a sdělovacími
prostředky,
- obsahová správa webu v oblasti prezentace a propagace města, facebook, postupné
navyšování spravovaného obsahu webu města,
- příprava a realizace výběrových řízení (digitální LCD panel, modernizace autoparku města,
příprava na zavádění systému CarControl)
- příprava a realizace veřejných prezentací projektů Města Tišnova,
- zavádění elektronických přihlášek pro MŠ v Tišnově,
- spolupráce na vnitřních předpisech a jiných dokumentech města,
- zastupování tajemnice v době její nepřítomnosti.
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PRÁVNÍK MĚSTA
- řešení občanskoprávních, obchodněprávních a ostatních právních záležitostí,
- zastupování města v jednotlivých právních sporech,
- sjednávání smluv dle požadavků jednotlivých odborů, vč. právní garance materiálů do RM
a ZM, zpracování materiálů do RM a ZM,
- tvorba, popř. spolupráce na vnitřních předpisech a jiných právních dokumentech města,
- vedení centrální evidence petic a stížností v samostatné působnosti,
- právní poradenství odborům, zejména v oblasti majetkoprávních vztahů.
Počet přijatých a vyřízených stížností (4), petic dle zák. č. 85/1990 Sb. (1) a podání dle
zák. č. 84/1990 Sb. (0)
INFORMATICI
- zajišťování školení zaměstnanců MěÚ (Excel/Word) - 13 školení cca 6 lidí/školení,
- zajišťování provozu telefonních a internetových sítí - 99 ip telefonů/ 6 x EZS/1x EPS/36
analogových telefonů/63 mobilních čísel/ internet 60-60 Mbps,
- správa provozu serverů, veškerého HW a většiny SW -17 serverů / PC+NT - 123 ks,
- příprava, realizace, spuštění a správa provozu webových stránek města - tisnov.cz /
mim.tisnov.cz,
- správa e-mailových účtů - 136,
- zajišťování personálních změn v informačních systémech a příprava výběrových řízení - 62
osob (nástup, výstup, změna odboru, výběrové řízení, internet, intranet, technika, atd.),
- zajištění provozu počítačů Městské knihovny Tišnov - 22x za celý rok 2015,
- správa web kamer - webkamera radnice a koupaliště zajištění online přenos,
- zpracování záznamů zastupitelstva na web a Youtube - 9x zastupitelstvo (celkem 189 videí
na tisnov.cz a 172 na youtube.com),
- výměna spotřebního materiálu (tiskárny a kopírky) - 155 tonerů,
- uživatelská podpora pro práci s výpočetní technikou - rok 2015 - 4.811 úkonů,
- příprava a realizace výběrového řízení na mobilní sítě,
- příprava a zavedení systému Konsiliář a Pabliko,
- součinnost při zavádění nového ekonomického systému GINIS,
- zajištění pořízení dotykového infopanelu, který nahrazuje papírovou úřední desku,
- technická asistence při realizaci chatu se starostou města,
- nainstalováno nebo přeinstalováno 30 ks PC nebo NT.
ASISTENTKA STAROSTY MĚSTA
- administrativní a organizační podpora vedení města,
- evidence korespondence a jiné písemnosti starosty města a místostarostů,
- zpracování podkladů a vyhotovení zápisů z rady města, včetně vyhotovení usnesení,
- zajišťování přípravy a výroby propagačních předmětů,
- zajišťování spolupráce s partnerskými městy,
- zajišťování vedení kroniky města.
KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A VNITŘNÍ KONTROLA
Oblast kontroly
- kontrolováno vyúčtování poskytnutých dotací za rok 2014,
- provedení mimořádné kontroly v příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko,
- kontrola doložení publicity příjemců dotací za rok 2014,
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-

zpracován přehled o finančním hospodaření všech příspěvkových organizací města
(formou příloh ke zprávám o hospodaření za 1. pololetí 2015),
3x kontrola výběru poplatků na koupališti,
kontrola všech příspěvkových organizací města,
kontrola všech pokladen MěÚ,
účast na jednání kontrolního výboru,
interní audit na všech odborech MěÚ (2x ročně),
zpracování zprávy o provozu koupaliště se srovnáním tří předchozích let,
předloženo 12x vyúčtování dotace od jejich příjemců,
předloženo 12 žádostí o mimořádnou dotaci,
proběhla veřejná sbírka Charity s názvem Koláč pro hospic 2015,
zapečetění pokladniček na Tříkrálovou sbírku,
vykonávání funkce tajemníka kontrolního výboru.

Oblast krizového řízení
- školení všech starostů v rámci ORP Kuřim a ORP Tišnov,
- aktualizace povodňových plánů,
- aktualizace složení jednotlivých orgánů (Povodňová komise, Bezpečnostní rada a stálá
pracovní skupina ORP krizového štábu Tišnov),
- vytvoření nových seznamů spojení a vyrozumění s dopadem na krizové řízení,
- spolurealizace rozsáhlého cvičení Blackout 2015 na území ORP Tišnov,
- zpracování Zprávy o činnosti bezpečnostní rady za rok 2014,
- uspořádání jednání Bezpečnostní rady města v měsíci červen 2015,
- dokončena aktualizace Povodňového plánu města a ORP Tišnov,
- realizováno plánované cvičení povodňové komise,
- provedena aktualizace plánu nezbytných dodávek,
- spolupráce na podkladech pro krizový stav - migrační vlna velkého rozsahu,
- proběhlo 2. jednání BR v průběhu roku.
ŠKOLSTVÍ, DOTACE
Výkon státní správy v oblasti školství byl zajišťován pro 26 škol a školských zařízení včetně
jejich součástí. V rámci správního obvodu je agenda zajišťována následovně:
Samostatné
MŠ
10

Samostatné
ZŠ
4

Integrované ZŠ
+ MŠ
11

Školní
jídelny
24

Školní
družiny
14

ZUŠ Školní
klub
1
1

SVČ
1

Převážná část druhé poloviny roku byla věnována kontrole a vykazování finančních
prostředků ze státního rozpočtu a zpracování statistických výkazů ze všech školských
zařízení.
Přehled kontrolovaných výkazů během první poloviny roku:
- Výkaz o zahájení povinné školní docházky v ZŠ (březen) – počet kontrolovaných: 15.
- Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství - počet
kontrolovaných: 52.
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-

-

Statistický výkaz P1-04 se kontroluje a následně dochází k odeslání na MŠMT pravidelně
čtyřikrát do roka – v lednu, v dubnu (dále pak v červenci a v říjnu). Dále se sbírá výkaz P104 od všech škol a školských zařízení v ORP Tišnov i v tištěné podobě.
Školní matrika = Výkaz o základní škole – počet kontrolovaných: 15.

Přehled kontrolovaných výkazů během druhé poloviny roku:
Výkaz R13-01 o ředitelství škol - počet kontrolovaných: 25
Výkaz o základní umělecké škole - počet kontrolovaných: 1
Školní matrika M3 - Výkaz o základní škole – počet kontrolovaných: 15
Statistický výkaz P1-04 se kontroluje a následně dochází k odeslání na MŠMT
pravidelně čtyřikrát do roka – kontrola za II. pololetí proběhla v červenci a v říjnu.
Dále se sbírá výkaz P1-04 od všech škol a školských zařízení v ORP Tišnov i v tištěné
podobě.
Výkaz Z15-01 - o činnosti střediska volného času – počet kontrolovaných: 1
Výkaz Z2-01 - o školní družině - školním klubu – počet kontrolovaných: 15
Výkaz Z17-01 - o činnosti zařízení školního stravování – počet kontrolovaných včetně
odloučených pracovišť: 33
Formuláře KÚ JMK
V průběhu celého roku dochází ke komunikaci s příslušnými zpracovatelkami všech
finančních a účetních výkazů, statistických výkazů o počtu dětí, žáků, poskytnutých mzdových
prostředcích na KÚ. Tyto výkazy jsou předávány školám a školským zařízením k vyplnění,
následně se sbírají a odesílají kraji zpět v elektronické podobě sumáře a některé výkazy
i v tištěné podobě. Sběr dat probíhá průběžně po celý rok. V druhém pololetí roku 2015 byly
sbírány a předávány tyto formuláře:
Druh formuláře
Počet
kontrolovaných
Rychlé hlášení - přehled o počtu dětí (žáků)
26
Rychlé hlášení - asistent pedagoga
68
Statistické výkazy (rozpočet) - návrhy na změny čerpání závazných
17
ukazatelů (limitu platů + limitu ostatních osobních nákladů)
Přesuny neinvestičních ukazatelů - upravený rozpočet
26
Statistické výkazy (rozpočet) - změny asistent pedagoga
3
Statistické výkazy (rozpočet) - dohodovací řízení
2
Samospráva ve školství
V rámci samosprávy ve školství je město Tišnov zřizovatelem 2 základních škol, 3 mateřských
škol a střediska volného času.
Začátkem roku byla přejmenována příspěvková organizace města – Dům dětí a mládeže
Tišnov na Inspiro – středisko volného času Tišnov. S tím byly provedeny i související změny
v rejstříku škol a školských zařízení. V průběhu 1. pololetí 2015 byly podány ještě 2 žádosti
o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení – navýšení kapacity ŠJ při ZŠ Smíškova,
navýšení kapacity ZŠ Smíškova. Byly povoleny výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách
mateřských škol v Tišnově. Dále byla provedena příprava a vystavení nových platových
výměrů ředitelům školských PO, zpracována zpráva o mládežnických organizacích a došlo
také ke změně obsazení členů zastupujících zřizovatele ve školských radách na základních
školách. V červenci roku 2015 došlo ke změně v rejstříku škol - změna adresy místa střediska
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volného času (Inspiro), dále k navýšení kapacity Základní školy, Tišnov, Smíškova 840 z 520
na 560 žáků a navýšení školní kapacity školní jídelny ze 450 strávníků na 500 strávníků. Do
funkce ředitelky Mateřské školy, Tišnov, U Humpolky 1686, byla jmenována v říjnu 2015
nová ředitelka - Mgr. Iva Valová.
Zajímavosti z odboru, fotogalerie:
Za sledované období došlo k významným změnám napříč celým odborem, který prošel
v prvním pololetí roku (až na jednu výjimku) v podstatě kompletní personální obměnou
(popsáno výše). Došlo k přehodnocení a přepracování popisu funkcí jednotlivých pracovníků.
Po odchodu Mgr. Knechta se podařilo najít adekvátní náhradu v osobě Mgr. et Mgr.
Jaroslava Salajky, který se velmi rychle zorientoval ve zpracovávané problematice. Ke
dni 30.6.2015 rovněž došlo k ukončení zařazení organizační složky Městská knihovna Tišnov
pod Odborem kancelář starosty a tajemníka, tato byla převedena k 1.7.2015 pod Městské
kulturní středisko. Ke stejnému datu došlo k zařazení informatiků z Odboru správních
a vnitřních věcí pod Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů a naopak došlo k vyčlenění
personalistky a asistentky pod samostatné pracoviště Kancelář tajemnice. V závěru roku
proběhla výběrová řízení na obsazení místa informatika a pracovnice pro oblast školství.
Byla dokončena 1. fáze zřízení registru smluv v elektronické podobě.
Odbor se rovněž podílel na organizaci několika sportovních a kulturních akcí – viz fotografie
níže:

Organizace IX. Ročníku závodu horských kol
„Memoriál Ivo Medka“

Příprava a organizace akce Sportovec roku 2014

Příprava a organizace akce Mírový běh 2015
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Příprava a realizace akce Ceny města a
udělování Čestných občanství

Příprava a realizace akcí k 70. výročí konce
2. světové války

Zhodnocení odboru:
Odbor se vypořádal s doporučeními z interního auditu z I. pololetí 2015, ve II. pololetí prošel
dalším auditem, jehož závěry byly z větší části naplněny. V souladu s organizačními změnami
vznikl ke dni 1.7.2015 Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů, kam přechází informatici,
naopak odchází personalistka a asistentka tajemnice. V tuto chvíli již nejsou avizovány žádné
personální ani organizační změny.
Úkoly na I. pol. roku 2016:
-

Příprava požadovaných nových legislativních materiálů pro rok 2016.
realizace finančních kontrol na všech pokladnách města, u příspěvkových organizací
na městském koupališti, apod,
na konci období proběhne vyhodnocení činnosti informatiků s přihlédnutím na
snížené personální obsazení a přerozdělení některé problematiky na jiné odbory.
realizace kontrol zaměřených na vyúčtování získaných dotací a vykazování publicity
u příjemců dotací,
spolupráce na organizaci akcí pořádaných nebo spolupořádaných Městem Tišnov
(Sportovec roku 2015, X. ročník Memoriálu Ivo Medka, Concentus Moraviae),
spolupráce při zpracování nového projektu městského kamerového systému,
příprava spuštění veřejného registru smluv a zakázek malého rozsahu,
personální stabilizace odboru.
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Odbor správních a vnitřních věcí
Personálního složení odboru:

Odbor správních a vnitřních věcí
Vedoucí, matrika
Asistentka vedoucího, majetek

tel. e-mail

Ing. Dagmar Dvořáková
(do funkce vedoucí odboru
jmenována od 01.02.2015)

Lepková Kateřina
Bc. Nikola Dingová

774 dagmar.dvorakova@tisnov.cz
772

(do 28.02.2015)

Podatelna, pošta

Zdenka Králová
Michaela Suchomelová

Podatelna, vidimace, legalizace (do 31.07.2015)
a Czech POINT
Klusáková Šárka

katerina.lepkova@tisnov.cz
nikola.dingova@tisnov.cz

711 zdenka.kralova@tisnov.cz
773

michaela.suchomelova@tisnov.cz
sarka.klusakova@tisnov.cz

(od 27.07.2015)

Matrika

Dana Fadingerová
(do 18.06.2015)

774 dana.fadingerova@tisnov.cz

Zuzana Šimková
Evidence obyvatel, matrika

(do 30.04.2015)

Bc. Jitka Hamerníková

775

zuzana.simkova@tisnov.cz
jitka.hamernikova@tisnov.cz

(od 01.06.2015)

Občanské průkazy,
cestovní doklady

Dana Kučerová
Věra Králíková
Iveta Nováčková
Mgr. Ivona Prášilová

776 dana.kucerova@tisnov.cz
778 vera.kralikova@tisnov.cz
770 iveta.novackova@tisnov.cz
ivona.prasilova@tisnov.cz

(do 31.08.2015)

Přestupky

Mgr. Bc. Veronika
Slavíčková

777
veronika.slavickova@tisnov.cz

(od 17.08.2015)

Asistentka
Správce IT
Správce IT
Správce IT

Iva Maloňová, DiS.
(od 01.03.2015 do 31.12.2015)

Kamil Augustýn (do
30.06.2015)

Pavel Chadim (do 30.06.2015)
Viktor Svída (do 30.06.2015)

779 iva.malonova@tisnov.cz
771 kamil.augustyn@tisnov.cz
714 pavel.chadim@tisnov.cz
784 viktor.svida@tisnov.cz

Personální záležitosti:
Od 01.01.2015 byl navýšen pracovní úvazek Michaele Suchomelové, a to z 0,5 na 0,8. Ke dni
28.02.2015 Bc. Nikola Dingová ukončila výkon práce na Odboru správních a vnitřních věcí a
nově byla zařazena pod Odbor finanční. Dne 01.03.2015 nastoupila Iva Maloňová, DiS. na
výpomoc s výkonem agendy přestupků k Mgr. Ivoně Prášilové a současně doplňovala úvazek
0,2 na podatelně. K 30.04.2015 ukončila pracovní poměr dohodou Zuzana Šimková. Na
pracovní pozici evidence obyvatel a matrika nastoupila dne 01.06.2015 Bc. Jitka
Hamerníková. Dne 18.06.2015 skončil pracovní poměr Daně Fadingerové z důvodu úmrtí. Od
01.07.2015 byli IT pracovníci (Kamil Augustýn, Pavel Chadim a Viktor Svída) zařazeni pod
Odbor kanceláře starosty a vnějších vztahů. K 31.07.2015 ukončila pracovní poměr dohodou
Michaela Suchomelová. Na pracovní pozici podatelna, vidimace, legalizace a Czech POINT
nastoupila dne 27.07.2015 Šárka Klusáková. K 31.08.2015 ukončila pracovní poměr dohodou
Mgr. Ivona Prášilová. Na pracovní pozici přestupky nastoupila dne 17.08.2015 Mgr. Bc.
Veronika Slavíčková. Od 01.01.2016 byla Iva Maloňová, DiS. zařazena pod Odbor finanční.
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Členění odboru dle agend, vč. statistiky:

Občanské průkazy
rok
počet žádostí

2013

2014

2015

3276

4541

6518

2014
1763

2015
2062

8000
6000

2013

4000

2014

2000

2015

0

počet žádostí o OP

Cestovní doklady
rok
počet žádostí

2013
1529

2500
2000
1500

2013

1000

2014

500

2015

0
počet žádostí o CD

Matriční agenda
Počet zápisů uzavření manželství
rok
2013
počet zápisů
81
86
84
82
80
78
76

2014
85

2015
80

2013
2014
2015

počet zápisů uzavření
manželství

Počet zápisů úmrtí
rok
počet zápisů

2013
213

2014
196

220
210
2013

200

2014

190

2015

180
počet zápisů úmrtí

9

2015
198

Počet sepsaných souhlasných prohlášení o určení otcovství
rok
2013
2014
počet prohlášení
90
86

2015
91

92
90
88

2013

86

2014

84

2015

82
počet určení otcovství

Vidimace ( ověřování listin) a legalizace (ověřování podpisů)
rok
počet vidimací

2013
2009

2014
1177

2015
906

2014
1480

2015
1369

2500
2000
1500

2013

1000

2014

500

2015

0
počet vidimací

rok
počet legalizací

2013
1694

2000
1500
2013

1000

2014

500

2015

0
počet legalizací

Evidence obyvatel
Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu (dále jen „TP“) do Tišnova z jiných obcí
rok
2013
2014
2015
počet přihlášených
183
246
307
400
300
200

2013

100

2014
2015

0
počet přihlášených
odjinud
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Počet obyvatel přihlášených k TP v rámci Tišnova
rok
2013
2014
počet přihlášených
187
214

2015
219

220
200

2013

180

2014
2015

160
počet přihlášení v
rámci Tišnova

Počet obyvatel přihlášených k TP z Tišnova do jiné obce (odhlášení)
rok
2013
2014
2015
počet odhlášených
199
184
221
300
200

2013

100

2014
2015

0
počet odhlášených z
Tišnova

Počet dětí, které měly v době narození TP v Tišnově
rok
2013
2014
počet narozených
109
119

2015
119

120
115
110

2013

105

2014
2015

100
počet narozených s
TP v Tišnově

Počet zemřelých s TP v Tišnově
rok
2013
počet zemřelých
86

2014
85

95
90

2013

85

2014
2015

80
počet zemřelých s TP
v Tišnově
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2015
91

Přestupky
Počet oznámených přestupků k projednání Komisí k projednávání přestupků (KPP)
rok
2013
2014
2015
počet přestupků
216
280
320
400
2013

200

2014
2015

0
počet oznámených
přestupků

Počet jednání Komise k projednávání přestupků
rok
2013
2014
počet jednání (KPP)
41
48

2015
44

50
45

2013
2014

40

2015

35
počet jednání KPP

Počet oznámených přestupků k projednání OSVV
rok
2013
2014
počet přestupků
19
16

2015
32

40
2013

20

2014
2015

0
počet oznámených
přestupků OSVV

Podatelna
Počet došlé pošty
rok
Česká pošta, osobně
Datová schránka

2013
12541
5419

2014
12772
5713

15000
10000
2013

5000

2014

0

2015
Česká pošta, Datová
osobně
schránka

12

2015
14121
6602

Počet odeslané pošty
rok
Česká pošta, osobně
Datová schránka

2013
16270
10534

2014
16550
11570

2015
13646
14195

20000
15000
2013

10000

2014

5000

2015

0
Česká
pošta,
osobně

Datová
schránka

Výběr správních poplatků:
Občanské průkazy, Cestovní doklady

1 029 450,-Kč

Matrika, evidence obyvatel, vidimace/legalizace,
CzechPOINT
Celkem

135 740,-Kč
1 165 190,-Kč

Zajímavosti z odboru:
V roce 2015 řešil OSVV mimo běžné agendy následující záležitosti:
- leden – červen 2015 – období navýšení agendy na úseku OP, za uvedené období bylo
podáno celkem 4361 žádostí, což je průměrně 727 žádostí/měsíc, přičemž průměrný
počet nabraných žádosti v běžném měsíci je cca 320,
- podíleli jsme se na organizování IX. Ročníku závodu horských kol „Memoriál Ivo Medka“
(06/2015),
- na úseku přestupků pokračuje nárůst počtu oznámených přestupků,
- spolupráce na realizaci digitální úřední desky.

Zhodnocení odboru:
V první polovině roku 2015 probíhala předpokládaná hromadná výměna občanských průkazů
občanů převážně z obcí, které byly v roce 2005 přiřazeny z kraje Vysočina do správního
obvodu ORP Tišnov. Od ledna 2015 bylo rozšířeno pracoviště OP/CD o jednu přepážku
určenou výhradně pro výdej vyhotovených OP, což odbavování občanů výrazně urychlilo.
Velmi dobře se osvědčil rezervační systém, který občané ve velké míře využívali a víceméně
se tak dařilo předcházet nepřiměřenému čekání. Úřední hodiny byly do 31.05.2015 rozšířeny
o úterý a čtvrtky od 7.00 – 14.00. S navýšením celkového počtu žádostí došlo také k navýšení
požadavků občanů na výjezdy s mobilním zařízením pro nabírání žádosti o OP pro těžce
tělesně postižené občany, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit na úřad. Na
úseku OP/CD do 31.05.2015 na plný úvazek vypomáhala i Kateřina Lepková.
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Bc. Jitka Hamerníková, která nastoupila 01.06.2015 se rychle zapracovala na úseku evidence
obyvatel, prováděla přípravné práce v matriční agendě a současně se připravovala na
zkoušku odborné způsobilosti (ZOZ) při správě matrik a státního občanství, která je
podmínkou pro plnohodnotný výkon matriční agendy. Tuto zkoušku Bc. Jitka Hamerníková
úspěšně složila koncem roku 2015, výkon matriční agendy tak mohl být přerozdělen mezi
dvě matrikářky. Od 01.06.2015 se nově na výkonu agendy evidence obyvatel podílí také Iveta
Nováčková, a to v rozsahu přihlašování občanů k trvalému pobytu, vyřizování reklamací MV,
provádění oprav v Agendovém informačním systému evidence obyvatel a v zástupu za
pracovnici evidence obyvatel Bc. Jitku Hamerníkovou. Do budoucna je nutné počítat ještě
s absolvováním ZOZ Bc. Jitkou Hamerníkovou na úseku evidence obyvatel – do 18 měsíců od
nástupu tj. do konce roku 2016.
V červnu 2015 proběhla pravidelná kontrola výkonu státní správy na úseku matrik a státního
občanství pracovnicemi Krajského úřadu Jihomoravského kraje, kontrolou nebyly zjištěny
žádné nedostatky ve výkonu matriční agendy.
Nepodařilo se splnit úkol nastíněný v předcházející Zprávě o činnosti odboru za rok 2014, a
to stabilizaci situace na úseku přestupků. Mgr. Ivona Prášilová po úspěšném zapracování svůj
pracovní poměr k 31.08.2015 ukončila, a to jí podanou dohodou. Na výkon agendy
přestupků nastoupila dne 17.08.2015 Mgr. Bc. Veronika Slavíčková, absolventka právnické
fakulty, která se s agendou seznamovala a postupně se zapracovávala. V souladu
s doporučením z interního auditu a s ohledem na pokračování nárůstu počtu oznámených
přestupků bylo v říjnu 2015 vyhlášeno výběrové řízení na druhého pracovníka na tuto pozici,
na výkon agendy přestupků a dále na výkon dalších, zejména právních činností - příprava
právních předpisů města, příprava vnitřních předpisů města, právní poradenství
v jednoduchých právních záležitostech, které se vztahují k činnosti úřadu, výkon státní správy
na úseku voleb atd. Uchazečka, která nejlépe uspěla ve výběrovém řízení, bohužel z osobních
důvodů do pracovního poměru nenastoupila. Výběrové řízení na tuto pracovní pozici bylo
vyhlášeno opakovaně s uzávěrkou přihlášek začátkem roku 2016.
Agenda vidimace a legalizace byla převedena na druhou pracovnici podatelny souběžně
s výkonem agendy Czech POINT, na podatelně jsou nyní dva plné pracovní úvazky. V květnu
2015 Kateřina Lepková absolvovala zkoušku potřebnou pro výkon agendy vidimace a
legalizace s tím, že bude provádět ověřování výhradně pro potřeby úřadu, ověřování mimo
úřední místnost na žádost občanů, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit na úřad
a jako výpomoc podatelně, pokud by došlo k souběhu většího množství požadavků.
V souladu doporučením z interního auditu bylo k 30.06.2015 ukončeno zařazení informatiků
pod Odbor správních a vnitřních věcí, od 01.07.2015 byli informatici zařazeni pod Odbor
kanceláře starosty a vnějších vztahů.
Úkoly na I. pol. roku 2016:
Stabilizace personálního zabezpečení celého odboru tak, že nastane:
- vyřešení aktuální situace na úseku přestupků (výběr dalšího pracovníka - výběrové
řízení leden 2016) a stabilizace na úseku přestupků,
- příprava a zkouška potřebných znalostí na úseku voleb - Mgr. Bc. Veronika Slavíčková
– březen 2016,
- Bc. Jitka Hamerníková – ZOZ na úseku evidence obyvatel - do konce roku 2016.
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Odbor územního plánování
Odbor územního plánování vznikl k datu 1.7.2014 rozdělením Odboru územního plánování a
stavebního řádu.
Personálního rozložení odboru:
Odbor územního plánování
Vedoucí
Administrativa
Památková péče
Referenti
ÚAP, GIS

tel. e-mail
Ing. Doležalová Alena

755

alena.dolezalova@tisnov.cz

Bc. Patloková Eva

749

eva.patlokova@tisnov.cz

Ing. Červenková Hana
Ing. Konečná Natálie
Mgr. Krchňavá Tereza

757
733
732

hana.cervenkova@tisnov.cz
natalie.konecna@tisnov.cz
Tereza.krchnava@tisnov.cz

Personální záležitosti:
Personální složení odboru je nyní stabilizované. Celkem disponuje odbor 5 funkčními místy
vč. vedoucího odboru.
Členění odboru dle agend, vč. statistiky
Odbor územního plánování MěÚ Tišnov vykonává především přenesenou působnost ve
věcech územního plánování. Dále vykonává působnost na úseku státní památkové péče.
Odbor územního plánování vykonává komplexní působnost v územním plánování a
památkové péči v rámci celého správního obvodu, tj. pro 59 obcí. Ve sledovaném období
Odbor územního plánování jednak pracuje na pořízení nového územního plánu města
Tišnova, jednak na ostatních územně plánovacích dokumentacích a podkladech v rámci
obvodu naší obce s rozšířenou působností. Pokud se týká územního plánu města Tišnova,
v současné době probíhá úprava návrhu ÚP Tišnov pro opakované veřejné projednávání dle
§ 52 stavebního zákona. Tato úprava probíhá s určeným zastupitelem (Ing. Karlem Součkem)
a zpracovatelem územního plánu (Ing. arch Alenou Palackou) .
Pokud se týká ostatních územně plánovacích dokumentací, v současné době je rozpracováno
kromě Tišnova dalších 12 územních plánů obcí v působnosti ORP Tišnov.
V rámci agendy územně analytických podkladů, byla v prosinci 2014 odevzdána
3. úplná aktualizace ÚAP ve smyslu ustanovení § 28 stavebního zákona, což obnáší evidenci,
úpravu a distribuci aktuálních dat ÚAP, nyní se pracuje na průběžné aktualizaci a připravuje
se další úplná aktualizace ÚAP, která musí být odevzdána do konce roku 2016.
Odbor územního plánování MěÚ Tišnov obdržel za rok 2015 celkem 856 podání k vyřízení.
Tento drobný pokles počtu podání je způsoben tím, že se v roce 2015 neprojednávala přímo
zadání jednotlivých územních plánů, kdy v této souvislosti je vždy přijato nejvíce podání, ale
připravovala se již přímo úprava návrhu ÚP Tišnov pro opakované veřejné projednání a
připravovaly se i další návrhy ÚP pro společné a veřejné projednání.
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Počet podání - období 2013,2014,2015:
2013
2014
2015
I.
II.
I.
II.
I.
II.
pololetí pololetí pololetí pololetí pololetí pololetí
804
357
669
501
472
384
1161
1170
856
Počet podání ve sledovaném období
1200
1000
800
600

Počet podání

400
200
0
2013

2014

2015

V roce 2015 došlo naopak k nárůstu žádostí o vyjádření zejména od Státního pozemkového
úřadu v souvislosti s církevními restitucemi, které v jednom podání zahrnuje i desítky
pozemků.
Počet žádostí o vyjádření z hlediska územního plánování:
2013
256

2014
364

2015
383

Proti odboru nebyla ve sledovaném období podána stížnost ve smyslu § 175 správního řádu,
která by byla uznána oprávněnou, či její oprávněnost konstatoval nadřízený nebo jiný správní
orgán.
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Výběr správních poplatků:
Odbor územního plánování správní poplatky nevybírá.
Zajímavosti z odboru:
Odbor zveřejnil územně plánovací dokumentace jednotlivých obcí ORP na webových
stránkách města Tišnova, což značně zjednodušilo přístup k územním plánům pro širokou
veřejnost, vlastníky nemovitostí, investory, soudní znalce apod.
Mgr. Krchňavá zapracovala územní plány všech obcí do mapového portálu. Tuto aplikaci
mohou využívat všichni uživatelé systému Mapsquer na MěÚ Tišnov, tedy pracovníci na
všech odborech, což přinese zrychlení a zkvalitnění práce.
Dále odbor pořídil Územní studii v lokalitě Hony za Kukýrnou, která slouží jako územně
plánovací podklad pro úpravu návrhu ÚP Tišnov a po vydání nového ÚP Tišnov bude tato
studie sloužit jako podklad pro rozhodování v území. Pro potřeby města jsme započaly práce
v souvislosti s pořízením Územní studie sídelní zeleně. Velkým přínosem pro práci odboru je
nová spolupráce s Ing. arch. Vydrovou, jako městskou architektkou, kde společně začínáme
připravovat i Urbanisticko-architektonickou studii, tzv. přednádražního prostoru – tedy
prostoru za Albertem směrem k městu. V roce 2016 bychom rádi pracovaly na přípravě
pořízení Územní studie veřejných prostranství. Věříme, že všechny tyto studie přispějí k
lepšímu rozhodování v území, zejména při umísťování nových záměrů. V roce 2016
předpokládáme vydání nového ÚP Tišnov, zpracování Urbanisticko-architektonické studie
přednádražního prostoru. Nelze také opomenout, že na konci roku 2016 proběhne další
úplná aktualizace územně analytických podkladů.
Zhodnocení odboru:
Odbor standardně zajišťuje dobrou kvalitu výkonu přenesené působnosti na úseku územního
plánování a památkové péče, která je zajištěna pracovníky s vysokou kvalifikací a specializací
pracovníků v tomto oboru.
Závěrem je vhodné zmínit, že z pohledu množství obcí, na jejichž území vykonává Odbor
územního plánování MěÚ Tišnov působnost, se jedná o jeden z největších úřadů územního
plánování a to nejen v rámci Jihomoravského kraje, ale celé ČR.
Úkoly na I. pol. roku 2016:
- pořízení Urbanisticko-architektonické studie tzv. přednádražního prostoru ve spolupráci s
Ing. arch. Vydrovou,
- pořízení Územní studie sídelní zeleně v úzké spolupráce s OSMKS , OIPP a Ing. Vydrovou,
- veřejné projednávání ÚP Tišnov (a ve 2. pol. roku 2016 – vydání nového ÚP Tišnov).
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Odbor stavebního řádu
Personálního rozložení odboru:
Odbor stavebního řádu
Vedoucí
Administrativa

Referenti Stavebního úřadu

tel. e-mail
Matušková Soňa
Dospíšilová Hana
Havlišová Ivana
Cíková Petra
Ing. Svobodová Monika
Ing. Kratochvílová Dana
Ing. Votoupal Jiří

719
750
753
754
748
751
758

sona.matuskova@tisnov.cz
hana.dospisilova@tisnov.cz
ivana.havlisova@tisnov.cz
petra.cikova@tisnov.cz
monika.svobodova@tisnov.cz
dana.kratochvilova@tisnov.cz
jiri.votoupal@tisnov.cz

Personální záležitosti:
Odboru stavebního řádu (dále jen „OSŘ“ nebo „odbor“) vznikl ke dni 1.7.2014 rozdělením
Odboru územního plánování a stavebního řádu. Odbor disponuje celkem 7 funkčními místy
vč. vedoucího odboru a administrativní pracovnice. V roce 2015 byl v dlouhodobější pracovní
neschopnosti Ing. Jiří Votoupal (17 pracovních dnů), Ing. Monika Svobodová (12 dnů), Petra
Cíková (11 dnů).
Členění odboru dle agend, vč. statistiky
Odbor stavebního řádu MěÚ Tišnov vykonává především přenesenou působnost obecného
stavebního úřadu. Dále vykonává působnost ve věcech vkládání údajů do Registru územní
identifikace adres a nemovitostí (RUIAN), dále také agendu vyplývající z novely zákona
o hmotné nouzi.
V rámci samostatné působnosti odbor vede agendu označování budov čísly popisnými a
evidenčními, koordinuje sběr podnětů při pojmenovávání nových ulic a veřejných
prostranství na území města Tišnova a jeho místních částí, včetně zápisu těchto údajů do
RUIAN.
Obecný stavební úřad vykonává komplexní přenesenou působnost v oblasti územního
rozhodování a stavebního řádu pro správní obvod čítající 43 obcí, na území o celkové rozloze
244,452 km2 s počtem obyvatel celkem 25 633 (k 1. 1. 2015, zdroj ČSÚ).
Správní obvod ORP Tišnov má celkem 59 obcí, ve zbývajících působnost obecného
stavebního úřadu vykonává stavební úřad v Lomnici (13 obcí) a ve Veverské Bítýšce (3 obce).
Odbor stavebního řádu MěÚ Tišnov, obdržel v období od 1. 1. 2015 do 30. 12. 2015
k vyřízení celkem 3145 podání (1769 v I. pololetí). V porovnání s roky 2014 (2614 podání) a
2013 (1967 podání) se jedná o významný nárůst. Lze dovodit, že situace je dána řešením
odkanalizování obcí správního obvodu (potřeba budování kanalizačních přípojek) a
příznivého technickoekonomického prostředí pro výstavbu.
Ve sledovaném období nebyla proti odboru stavebního řádu podána stížnost ve smyslu § 175
správního řádu, která by byla uznána oprávněnou, či její oprávněnost konstatoval nadřízený
nebo jiný správní orgán.
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Výběr správních poplatků:
Od 1. 1. 2015 do 30. 12. 2015 bylo vybráno na poplatcích celkem 1 801 850,- Kč (za I. pololetí
2015 935 000,- Kč), což je výrazný nárůst v porovnání s roky 2014 (1 552 200,- Kč) a 2013
(164 000 Kč). Nárůst částek vybíraných poplatků je dán jednak změnou zákona o správních
poplatcích, který navýšil částky a rozšířil zpoplatněné položky, a dále navýšením počtu
podání.

Grafické znázornění sledovaných jevů

2013

2014

2015

Počet podání

1967

2614

3145

Poplaty v tis Kč

164

1 552

1 802

Zajímavosti z odboru:
V úvodu roku 2015 zorganizoval OSŘ otevřenou anketu k pojmenování nových ulic v Tišnově.
Shromáždilo se celkem 117 návrhů, které obsahovaly 87 názvů, některé se opakovaly více
než dvakrát. Po projednání v Komisi pro kulturu a cestovní ruch, s doporučením Rady města
Tišnova, schválilo Zastupitelstvo města Tišnova na svém zasedání dne 16. 3. 2015 názvy
nových ulic Kuthanova a Štěpánova v lokalitě Hony za Kukýrnou, a také Moukova (propoj ulic
Mlýnská a Koráb), což následně OSŘ zanesl do Registru územní identifikace adres a
nemovitostí (RUIAN).
Pokud se týká mimořádně náročných či rozsáhlých správních řízení, které byly ve
sledovaném období zdejším obecným stavebním úřadem vedeny, pak je možno
připomenout např.:
- vedení územního řízení pro umístění dopravní a technické infrastruktury nové lokality
pro bydlení ve Žďárci,
- řešení havarijního stavu a následné povolení zabezpečení části ohradní zdi areálu
Porta Coeli v Předklášteří,
- umístění vodovodu a kanalizace pro obytný soubor Záhomí v Železném,
- povolení skladovací haly v Březině,
- povolení opěrné zdi a odvodnění ulice Úvoz v Hradčanech,
- vedení řízení pro povolení opěrných zdí podél silnice II/379 v obci Deblín, Žernůvka,
Čížky, Předklášteří, Vohančice,
- vedení řízení o umístění splaškové kanalizace a ČOV na území obce Kouřimské
Jestřabí,
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-

vedení územního řízení pro cyklostezku Drásov – Malhostovice - Čebín,
povolení rybochovného zařízení v Nedvědici,
na území města Tišnova vedení řízení o odstranění staveb v areálu dopravy
nemocnice,
vedení řízení o umístění ambulantního traktu v areálu nemocnice,
povolení objektu chráněného bydlení v areálu dětského domova,
umístění a povolení bytového domu v lokalitě Hony za Kukýrnou,
vedení řízení o stavebních úpravách historického objektu Perštýn,
povolení nástavby gymnázia,
vedení řízení o povolení investic Města Tišnov, např. dešťová kanalizace pro sběrný
dvůr Tišnov, v lokalitě Za Mlýnem přemostění, rekonstrukce komunikací, přeložky a
obnova vedení elektrické energie NN, VN, veřejného osvětlení.

Náporem bylo vydávání několika stovek územních souhlasů pro kanalizační přípojky v obci
Křižínkov, Katov, Všechovice, Šerkovice, Horní Loučky, Sentice, Hradčany, Černvír, Železné.
Procesně složitá jsou řízení o odstranění a dodatečném povolení stavby např. v Katově,
Křižíkově, Deblíně, Drásově.
V důsledku rekodifikace občanského zákoníku dochází ke změnám a revizím v oblasti
evidence nemovitostí, což se odráží na zvýšeném počtu kontrolních prohlídek staveb
nezanesených do katastru nemovitostí, následné ověřování pasportů těchto staveb, nebo
ověření neexistence staveb. Na území města Tišnova také dohledávání dokladů
o přidělených číslech popisných či evidenčních nebo jejich přidělování za účelem zápisu do
evidence katastru nemovitostí.
Zhodnocení odboru:
Odbor standardně zajišťuje dobrou kvalitu výkonu přenesené působnosti na úseku veřejného
stavebního práva, o čemž mimo jiné svědčí i skutečnost, že bývá nadřízeným správním
orgánem pověřován k vedení řízení, která přesahují hranice jeho správního obvodu.

Úkoly na I. pol. roku 2016:
- úzká spolupráce s Ing. arch. Vydrovou při řešení agendy stavebního úřadu na území města
Tišnova,
- úzká spolupráce s odborem IPP při řešení agendy investic Města Tišnova,
- posílení IT vybavení pro zabezpečení efektivity při práci pokladny na SW GORDIC a
administrativní činnosti na SW VITA a GINIS v kanceláři č. 310,
- realizace zabezpečení pracoviště pokladny v kanceláři č. 310,
- řešení problematiky archivování, redukce archiválií v příručních archivech v kancelářích,
přesun do nových prostor.
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Odbor dopravy a živnostenský úřad
Personálního rozložení odboru:
Odbor dopravy a živnostenský úřad
Vedoucí
Mgr. Ing. Renata Loubalová
Brychtová Ivana
Řidičské průkazy
Pulkrábková Hana
Kloboučníková Jana
Evidence vozidel
Ing. Šanca František
Evid. vozidel, zkušební Prudil Josef (do 7.12.2015)
komisař
Vařílek Vladimír
Přestupky
Ing. Brychta Jiří
Zadržení ŘP, zdravotní Mgr. Němcová Jana, MSc.
nezpůsobilost,
(nástup na MD od
taxislužba,...
26.7.2015)
Mgr. Krapková Simona
(zástup za MD od 1.6.2015)
Silniční správní úřad
Dvořáček Luboš
Speciální stavební úřad Ing. Bc. Vokáčová Petra
Registrace
Vladimíra Řepová
podnikatelských
Mgr. Miroslava Strnadová
subjektů
(do 31.8.2015 zástup za MD)
Bc. Martina Tichá, DiS.
(od 1.9.2015 nástup po MD)
Kontrola
Ladislav Pulkrábek
podnikatelských
Jaroslav Kopáček
subjektů

tel.
720
737
738
736
739
785
735
717

e-mail
renata.loubalova@tisnov.cz
ivana.brychtova@tisnov.cz
hana.pulkrabkova@tisnov.cz
jana.kloboucnikova@tisnov.cz
frantisek.sanca@tisnov.cz
josef.prudil@tisnov.cz
vladimir.varilek@tisnov.cz
jiri.brychta@tisnov.cz

759

jana.nemcova@tisnov.cz

759

simona.krapkova@tisnov.cz

752
756
734

lubos.dvoracek@tisnov.cz
petra.vokacova@tisnov.cz
vladimira.repova@tisnov.cz

760

miroslava.strnadova@tisnov.cz

760

martina.ticha@tisnov.cz

782

ladislav.pulkrabek@tisnov.cz

781

jaroslav.kopacek@tisnov.cz

Personální záležitosti:
K 30.6.2015 se vzdal funkce a dohodou rozvázal pracovní poměr vedoucí odboru Ing. Zdeněk
Hvízdal. Od 1.7.2015 byl vedením odboru pověřen Ing. Jiří Brychta a současně bylo vypsáno
výběrové řízení na tuto pozici. Na základě výsledků výběrového řízení byla Radou města
Tišnova jmenována do funkce vedoucí odboru Mgr. Ing. Renata Loubalová a to s účinností od
1.10.2015, kdy došlo zároveň ke zrušení Odboru živnostenský úřad a jeho přiřazení pod
Odbor dopravy, a tím se Odbor dopravy přejmenoval na Odbor dopravy a živnostenský úřad.
V období od 1.1.2015 do 7.12.2015 byl pracovník registru vozidel, zkušební komisař Josef
Prudil nepřítomen z důvodu dlouhodobé nemoci a k datu 7.12.2015 odešel do starobního
důchodu. Mgr. Jana Němcová, MSc., byla od 15.6. v pracovní neschopnosti a ode dne
26.7.2015 odešla na mateřskou dovolenou. Od 1.6.2015 nastoupila za Mgr. Němcovou
vítězka výběrového řízení na tutot pozici Mgr. Simona Krapková. Od 17.12.2015 je
v dlouhodobé pracovní neschopnosti pracovník registru vozidel Ing. František Šanca.
K 31.8.2015 odešla pracovnice registrace živnostenského úřadu Mgr. Miroslava Strnadová,
protože se dne 1.9.2015 vrátila z rodičovské dovolené Bc. Martina Tichá, DiS.

21

Členění odboru dle agend, vč. statistiky
REGISTR ŘIDIČŮ
• počet provedených operací spojených se žádostí o vydání řidičských průkazů a průkazů
profesní způsobilosti řidiče - 34 436
• počet žádostí o vydání paměťových karet řidičů a vozidel - 88
• počet vybodovaných osob - 14
REGISTR VOZIDEL
• počet provedených operací spojených s žádostí o registraci vozidel a zápis změn - 9 673
• výběr poplatků na podporu sběru a využití autovraků v částce 958 000,- Kč
• počet žádostí o registraci jednotlivě dovezeného vozidla - 350
• počet žádostí o vydání TP na základě COC listu – 18
• počet žádostí o výdej dat - 175
Registr vozidel
počet transakcí

2013 2014 2015
9191 8921 9673

ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI (autoškola)
• počet odzkoušených žadatelů - 431
• počet dílčích zkoušek z odborné způsobilosti 1203 - z toho
o 469 zkoušek z pravidel provozu na pozemních komunikacích
o 56 zkoušek z techniky a údržby vozidla
o 678 zkoušek praktické jízdy s motorovým vozidlem
AGENDA DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ
Dopravní přestupky
• počet oznámených přestupků a jiných správních deliktů na úseku bezpečnosti silničního
provozu - 243
• počet vydaných zákazů činností - 42
Zadržení ŘP, zdravotní nezpůsobilost, taxislužba
• statistika transakcí EŘ a přestupků - 245
• počet podání - 203
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SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD
• počet podání na úseku silničního správního úřadu – 519
Sil.správní úřad

2013

2014

2015

počet podání
Silničního
správního úřadu
města Tišnova a
ORP Tišnov

431

469

519

SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD
• počet podání na úseku speciálního stavebního úřadu – 140

REGISTRACE ŽIVNOSTENSKÉHO A ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ
K 31.12.2015 bylo evidováno 5750 subjektů podnikajících dle živnostenského zákona.
Bylo provedeno
• 806 ohlášení živností nebo žádostí o koncesi, z toho 763 pro fyzické osoby, 42
pro právnické osoby, 1 u zahraniční fyzické osoby;
• 1115 změn vydaných živnostenských oprávnění, z toho 613 u fyzických osob, 489
u právnické osoby, 13 u zahraničních fyzických osob;
• 84 zrušení živnostenských oprávnění na základě žádosti u fyzických osob;
• 584 přerušení provozování živnosti na základě oznámení podnikatele, z toho 568
u fyzických osob, 10 u právnických osob, 6 u zahraničních fyzických osob;
• 183 pokračování provozování živnosti na základě oznámení podnikatele, z toho 181
pro fyzické osoby, 2 pro zahraniční fyzické osoby;
• 532 změn v evidenci provozoven, z toho 459 u fyzických osob, 71 u právnických osob,
2 u fyzických zahraničních osob.
• Bylo vydáno 218 výpisů ze živnostenského rejstříku na žádost, z toho 184 pro fyzické
osoby, 29 pro právnické osoby, 5 pro zahraniční fyzické osoby.
• Bylo zaevidováno 25 úmrtí podnikatelů fyzických osob.
• Byla vedena správní řízení s 33 fyzickými osobami a 24 právnickými osobami.
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2013 2014 2015
počet
živnostenských
podnikatelů

5418 5569 5750

KONTROLA
• Bylo provedeno 238 kontrol živnostenského podnikání. Kontroly byly zaměřeny zejména
na oblast podnikání v obchodní činnosti, na hostinskou činnost vč. prodeje lihovin a
oblast služeb.
• 13 kontrol bylo prováděno v součinnosti s Českou obchodní inspekcí. Tyto byly zaměřeny
zejména na dodržování ustanovení zákona o ochraně spotřebitele.
• Bylo zkontrolováno: 212 fyzických osob, 26 právnických osob.
• Bylo uloženo 20 blokových pokut za porušení ustanovení živnostenského zákona a
zvláštních právních předpisů souvisejících se živnostenským podnikáním.
• Spotřebitelský ombudsman – v rámci zřízené spotřebitelské poradny při odboru
živnostenský úřad, zapojené do systému „spotřebitelský ombudsman“ bylo pracovníky
živnostenského úřadu provedeno patnáct konzultací s občany s poučením o variantě
dalšího postupu a s možností mimosoudního řešení sporů. Z toho osm se týkalo řešení
spotřebitelského úvěru a zbylé se vztahovaly na klamavou reklamu při předváděcích
akcích.
• Proběhly tři mimořádné kontrolní akce v součinnosti s Policií ČR. V rámci těchto akcí se
uskutečnily kontroly restauračních provozů našeho správního obvodu a veřejných
prostranství města Tišnova, které byly zaměřeny na dodržování zákazu podávání a
prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků mladistvým.
• Bylo provedeno 115 úkonů před kontrolou a dále kontroly podnikatelů cíleně zaměřené
na prokázání provozování živnosti. Výsledkem kontroly nebyl často jen kontrolní
protokol, ale i přerušení provozování živnosti nebo ukončení provozování živnosti na
provozovně.

EVIDENCE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKATELŮ (EZP)
• K 31.12.2015 bylo evidováno 332 aktivních zemědělských podnikatelů.
• Bylo zaregistrováno 57 nových zemědělských podnikatelů (fyzických osob). Dále byly
provedeny 7 změn v EZP. O pokračování provozování zemědělské výroby si požádaly
4 fyzické osoby, o vyřazení z evidence zemědělských podnikatelů si požádalo 5 fyzických
osob a bylo požádáno o 7 výpisů z EZP.
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2013 2014 2015
počet
zemědělských
podnikatelů

282

300

332

Výběr správních poplatků a pokut v roce 2015 v rámci celého odboru v Kč:
Registrace – živnostenské podnikání

273 540,-

Evidence zemědělského podnikatele

57 305,-

Správní delikty – registrace

500,-

Správní delikty – kontrola

9 900,-

Registr vozidel

2 196 095,-

Zkoušky z odborné způsobilosti

396 500,-

Registr řidičů

292 395,-

Silniční správní úřad

54 800,-

Speciální stavební úřad

98 500,-

Přestupky uložené v pravomocném rozhodnutí

861 500,-

Přestupky uhrazené

614 651,-

Taxi správní poplatky

5 550,-

Celkem za celý odbor

3 999 686,-

Zajímavosti z odboru:
Oblast živnostenského podnikání
Ukládání trvale platných dokumentů do IS RŽP – od 1.1.2015 došlo ke snížení
administrativní (zejména časové a finanční) zátěže podnikatelů. Jedná se o jeden z projektů
zavádění elektronizace veřejné správy, které vede ke zvýšení efektivity výkonu veřejné
správy. Došlo k vytvoření datového úložiště živnostenského rejstříku a zavedení sdílení
dokumentů živnostenskými úřady, což v praxi živnostenského úřadu znamená převedení
listinných podob dokladů předložených podnikateli referentkami registrace do elektronické
podoby a následné uložení do datového úložiště, které je k dispozici všem živnostenským
úřadům v ČR.
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Zpracovávání avíz ke změnám fyzických podnikajících a právnických osob - byla zrušena
povinnost podnikatele oznamovat živnostenskému úřadu změny údajů, pokud jsou zapsány v
informačním systému evidence obyvatel, v informačním systému cizinců a veřejných
rejstřících, tj. v obchodním a spolkovém rejstříku. Byla zřízena služba tzv. avíz o změnách
údajů subjektů. V běžném provozu zpracovávají registrační pracovnice cca 20 avíz denně. V
druhém čtvrtletí 2015 bylo mimořádně dodáno 560 výše uvedených avíz, a to z důvodu
výpadku předávání dat z obchodního rejstříku. Ve druhé polovině roku 2015 docházelo ke
sjednocování údajů subjektů zapsaných v živnostenském rejstříku s údaji vedenými o těchto
subjektech v základním registru osob (ROS). Jednalo se o 67 podnikatelských subjektů –
právnických osob. Zpracovávání této agendy bylo časově velmi náročné a v mnoha případech
bylo zapotřebí spolupráce členů statutárního orgánu jednotlivých právnických osob.
Rušení živnostenských oprávnění – i nadále byla rušena živnostenská oprávnění, a to z
důvodu neprokázání právního důvodu užívání prostor sídla. Správní řízení o zrušení
živnostenského oprávnění v souvislosti s výše uvedeným porušením je problematické.
Podnikatelé nemají souhlas vlastníka nemovitosti, mají úřední adresy, jsou nedohledatelní
(velká administrativní zátěž z hlediska doručování). Z velké části se jedná o fiktivní právnické
osoby. Každé správní řízení je specifické a velmi časově a administrativně náročné, vyžaduje
důsledné prošetření všech okolností případu, jelikož se jedná o odebrání práv podnikatele, a
to práva na podnikání dle živnostenského zákona.
Oblast podnikání dle zemědělského zákona
Legislativní změna podmínek poskytování dotací ze SZIF v návaznosti na EZP - od 1.1.2015
došlo ke změně u subjektů, které mohou být příjemci některé z dotací opatření v rámci
Jednotné žádosti. Subjekt, který žádá o dotaci opatření v rámci Jednotné žádosti, musí být
zemědělským podnikatelem. Touto legislativní změnou došlo k nárůstu nově zaevidovaných
zemědělských podnikatelů.
Zpracovávání avíz ke změnám fyzických podnikajících a právnických osob - ve druhé
polovině roku 2015 docházelo ke sjednocování údajů subjektů zapsaných v IS EZP s údaji
vedenými o těchto subjektech v základním registru osob (ROS) a v RUIAN. Jednalo se o 40
podnikatelských subjektů – právnických osob i fyzických osob. Zpracovávání této agendy bylo
časově velmi náročné.
Oblast evidence vozidel
Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, která platí od 1. ledna roku 2015,
ukončila praxi takzvaných polopřevodů. U těch vozidel, která se už před začátkem roku 2015
nacházela v kategorii v převodu, dostali lidé prodlouženou lhůtu do 30.6.2015, aby mohli
vozidlo přihlásit, pokud ho skutečně chtějí provozovat a dále byla stanovena povinnost pro
vlastníky vozidla, které byly dočasně vyřazeny z provozu, do konce roku 2015 nahlásit na
úřadě příslušné obce s rozšířenou působností jeho umístění a účel využití. Na základě výše
uvedeného došlo v období od 1.1.2015 do 31.12.2015 ke značnému nárůstu počtu transakcí
prováděných na registru vozidel.
Oblast agendy speciálního stavebního úřadu a silničního správního úřadu
Došlo k výrazné změně na základě novely zákona o pozemních komunikacích s účinností od
31.12.2015, a to ke změně působnosti ve výkonu státní správy obecními úřady a obecními

26

úřady ORP, zejména ve výkonu agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech místních
komunikací obecními úřady, který jimi v základní působnosti nikdy v minulosti nebyl
vykonáván. Výše uvedenou nepříznivou situaci do doby, než bude provedena další novela
zákona o pozemních komunikacích, lze řešit v případě potřeby pomocí institutu
veřejnoprávní smlouvy. Proběhlo předání informací instrukcí starostům v působnosti ORP.
Zhodnocení odboru:
V roce 2015 došlo ke dni 1.10.2015 k přirazení Odboru živnostenský úřad pod Odbor dopravy
a současně k přejmenování tohoto odboru na Odbor dopravy a živnostenský úřad. V roce
2015 byl odbor personálně nestabilní. Během roku 2015 proběhla celkem 3 výběrová řízení.
Na úseku dopravně správních agend nastoupila od 1.6.2015 Mgr. Simona Krapková, jako
zástup za mateřskou dovolenou. Mgr. Jana Němcová, MSc. která ji měla zaškolit, ale odešla
od 15.6.2015 na pracovní neschopnost a tudíž musela Mgr. Simona Krapková agendu
zvládnout bez zapracování Mgr. Němcové. Zapracování proběhlo dalšími referenty odboru a
za metodické pomoci pracovníků okolních ORP, tudíž vše bylo zajištěno. Ing. Hvízdal se vzdal
funkce vedoucího a současně podal výpověď dohodou ke dni 30.6.2015. Odbor dopravy byl
od 1.7.2015 do 1.10.2015 bez vedoucího odboru. Od 1.10.2015 byla jmenovaná do funkce
vedoucí odboru Mgr. Ing. Renata Loubalová. Nejvíce problematická byla v roce 2015 agenda
na úseku posuzování a ověřování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
(Autoškola), původně tuto agendu zastávali tři zkušební komisaři v rámci našeho úřadu.
Během celého roku 2015 byl nepřítomen, z důvodu dlouhodobé nemoci, zkušební komisař
Josef Prudil. Další zkušební komisař a zároveň vedoucí odboru Ing. Zdeněk Hvízdal zkoušel
pouze do 5.6.2015. Po tomto datu ztratil způsobilost danou agendu vykonávat. Od tohoto
dne agendu Autoškoly zajišťoval pouze jeden zkušební komisař Vladimír Vařílek, který není
držitelem všech řidičských oprávnění nutných k přezkoušení žadatelů. Bohužel, agendu
autoškol se nepodařilo vedoucímu odboru (Ing. Hvízdalovi) zvládnout a danou záležitost
vyřešila až tajemnice úřadu spolu s panem Vařílkem za pomoci pracovníků okolních ORP a
Magistrátu města Brna, kteří agendu vykonávali na dohodu o provedení práce. Ing. Hvízdal
se vzdal funkce vedoucího a současně podal výpověď dohodou ke dni 30.6.2015. V listopadu
2015 proběhlo výběrové řízení na zkušebního komisaře, který by komplexně zajistil agendu
Autoškoly (držitel všech nutných řidičských oprávnění). Byl vybrán Ing. Daniel Richter s
nástupem až od 1.1.2016. Tím by mělo v roce 2016 dojít k částečné stabilizaci odboru po
personální stránce. I přes personální nestabilitu odboru pracovníci zvládli zastat veškeré
úkony spojené s agendou i přes narůstající počet podání, jak je patrno částečně z výše
uvedených tabulek a grafů.
Úkoly na I. pol. roku 2016:
- příprava a uzavření veřejnoprávních smluv na výkon agendy speciálního stavebního úřadu
ve věcech místních komunikací.
- personální stabilizace odboru na úseku evidence vozidel a posuzování a ověřování
odborné způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel.
- školení pracovníků odboru zaměřené na oblast snižování rizik korupce ve veřejné správě.
- zavedení softwarového vybavení pro pracovníky na úseku dopravních přestupků a na
úseku silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu.
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Odbor finanční
Personální rozložení odboru:
Odbor finanční
Vedoucí
Účetní
Účetnictví, evidence majetku
Místní poplatky, pohledávky
Pokladna, mzdy
Závazky, platební styk
Bankovní operace
Poplatek za „komunální odpad“,
pohledávky
Školství

Ing. Jůzová Petra
Ing. Sklenářová Anna
Ing. Švecová Eva
(do 31.5.2015)
Bc. Urbanová Tereza
(od 25.5.2015)
Marvánková Helena
Novotná Miroslava
(do 31.12.2015)
Marvanová Hana
Bc. Dingová Nikola
(od 1.3.2015 do 30.10.2015)
Halamová Jitka, DiS.
Lásková Alena (od 1.11.2015)
Ing. Veverková Božena
(do 1.3.2015)

tel.

e-mail

815
839

petra.juzova@tisnov.cz
anna.sklenarova@tisnov.cz

840

eva.svecova@tisnov.cz
tereza.urbanova@tisnov.cz

843

helena.marvankova@tisnov.cz

841

miroslava.novotna@tisnov.cz

842

hana.marvanova@tisnov.cz

844

nikola.dingova@tisnov.cz

838

jitka.halamova@tisnov.cz
alena.laskova@tisnov.cz

824

božena.veverkova@tisnov.cz

Personální záležitosti:
V průběhu roku 2015 došlo na odboru k velkým personálním změnám. Od 1.3.2015 se
převedla agenda školství z odboru finančního do kanceláře starosty a tajemníka. Tuto činnost
včetně platebního zúčtovacího styku vykonávala Ing. Božena Veverková. K témuž datu
přestoupila z odboru správních a vnitřních věcí na finanční odbor Bc. Nikola Dingová, která
prováděla platební zúčtovací styk města, asistenční práce odboru (převážně v oblasti
vymáhání pohledávek města a dílčí pokladny odboru), zpracovávala poštu odboru. Toto
pracovní místo bylo částečně spolufinancováno dotací z Úřadu práce. Pracovní poměr
na základě vlastní žádosti ukončila k 30.10.2015. Dne 25.5.2015 nastoupila Bc. Tereza
Urbanová na pracovní místo (účetnictví, evidence majetku) za Ing. Evu Švecovou, která od
1.6.2015 přestoupila v rámci úřadu na odbor investic a projektové podpory. Od 1.11.2015
nastoupila Alena Lásková a zapracovávala se na místo výběru poplatku za „komunální
odpad“. Jitka Halamová, která dosud vykonávala tuto agendu byla od 1.1.2016 převedena
na úsek mezd a pokladny za paní Miroslavu Novotnou, která k 31.12.2015 ukončila pracovní
poměr (odchod do důchodu).
Nemoci pracovnic byly krátkodobé a jejich zástup byl řešen v rámci odboru.
Členění odboru dle agend, vč. statistiky:
ÚČETNICTVÍ MĚSTA
● Doklady vydané
Vystavené doklady
Faktury vydané
(z toho zálohových)
Předpisy pohledávek

kusů
1264
47
2931
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● Doklady přijaté
Evidované doklady
Faktury přijaté
- z toho faktury v přenesené daňové
povinnosti, u nichž ručíme za dopočítání
DPH ve správné sazbě a její odvedení za
dodavatele finančnímu úřadu

kusů
2621

294
657

Platební poukazy
● Banka
K 31.12.2015 – uhrazeno 3160 faktur a platebních poukazů.

● Pokladna
K 31.12.2015 - vyhotoveno 1771 pokladních dokladů na hlavní pokladně a 4 844 dokladů
na dílčích pokladnách (výběr místních poplatků).
Dále bylo zaúčtováno 650 interních dokladů včetně účtování PAP (pomocné analytické
přehledy), 3749 bankovních dokladů včetně účtování PAP.
Účetnictví se zpracovává měsíčně. Čtvrtletně je sestavován výkaz PAP (pomocný analytický
přehled) a účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha), které se zasílají
prostřednictví JMK do CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu).
Po skončení roku se kromě účetní závěrky a výkazu PAP zasílají ještě dva další výkazy, a to
přehled o peněžních tocích a přehled o vlastním kapitálu opět prostřednictvím JMK
do CSÚIS. Účetní závěrka za rok 2014 byla schválena ZM 18.5.2015 a protokol o schválení byl
zaslán do CSÚIS v termínu, tj. do 31.7.2015.
V zákonné lhůtě bylo podáno přiznání k dani z příjmů právnických osob, přiznání k dani
silniční a 8 přiznání k dani z nabytí movité věci.
Město Tišnov je měsíční plátce DPH a tedy měsíčně podává přiznání k DPH a současně
podává hlášení týkající se přenesené daňové povinnosti.
MAJETEK MĚSTA
● Pořízení majetku
druh majetku

počet kusů

pořizovací cena v Kč

312
11

2.195.634,28
186.512,00

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

17

177.283,40

Dlouhodobý hmotný majetek
- z toho darem

49
5

55.072.288,67
398.334,70

5

699.687,49

Drobný dlouhodobý hmotný majetek
- z toho darem

Dlouhodobý nehmotný majetek
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● Vyřazení majetku:
druh majetku

počet kusů

pořizovací cena v Kč

688
470
1

3.427.354,47
2.502.599,72
4.241,60

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

30

249.381,48

Dlouhodobý hmotný majetek
- z toho prodej
- z toho svěřený majetek MěKS
- z toho darem

12
2
4
1

1.399.078,06
611.808,00
300.871,06
49.357,00

4

661.874,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek
- z toho svěřený majetek MěKS
- z toho darem

Dlouhodobý nehmotný majetek

● Převody majetku:
počet kusů

pořizovací cena v Kč

380 kusů

2.756.256,95

● Technické zhodnocení majetku:
Název investiční akce – techn. zhodnocení majetku
Zateplení štítu BD Halouzkova 34

Cena techn. zhodnocení v Kč
212.199,00

Rekonstrukce koupelny bytu č. 1, Jungmannova 934
Rekonstrukce bytu č. 6, Bezručova 35

51.850,00
262.535,00

Nově vybudovaný vchod + dveře OÚP, MěÚ 346

41.065,50

Rekonstrukce bytu č. 4, Jungmannova 932

54.281,00

Rekonstrukce bytu č. 6, Jungmannova 932

54.281,00

Zateplení budovy Polikliniky

3.779.364,02

Zateplení budovy ZUŠ Tišnov

2.973.821,00

Zateplení Městského kulturního střediska

4.659.618,00

Rozšíření chodníku a zhotovení vjezdu v zahradě ZŠ Smíškova

175.630,30

Přemostění vody a elektřiny – koupaliště Tišnov

69.530,00

Paletizační vidle – traktor JD s čelním nakladačem

43.366,00

VO v ul. Nádražní – Modernizace dopravního terminálu

429.386,00

Úprava ulice Osvobození v Tišnově

894.028,00

Dvořáčkova 1750 – úpravy ve dvoře

250.851,00

Rekonstrukce bytu nám. Komenského 145/6

52.560,00

Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ 28.října Tišnov – pavilon 4
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3.159.253,00

Revitalizace střediska volného času Inspiro

2.002.363,90

Zateplení štítu bytového domu, Komenského 145

215.570,20

Zpevnění části ul. Janáčkova novou asfaltovou vrstvou

59.641,50

Rekonstrukce koupelny a výmalba bytu č. 2, Kostelní 910

68.569,00

Rekonstrukce bytu č. 10, Bezručova 35

215.246,00

Modernizace VO ul. Hornická

174.696,00

Modernizace VO ul. Horova

197.517,00

Dodatek územního plánu Tišnov

60.500,00

● Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014
Bylo zkontrolováno a dále zpracováno 40 dílčích inventarizačních zpráv. OF provedl
dokladovou inventuru 73 syntetických účtů a 243 analytických účtů. Následně byla
vyhotovena „Zpráva ústřední inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a
závazků, jiných aktiv a pasiv, včetně podrozvahových účtů města Tišnova“ jako souhrnný
materiál, který byl schválen RM.
V říjnu 2015 byl zahájen proces inventarizace za rok 2015. Na odboru byly připravovány
veškeré podklady pro realizaci daného procesu.

MZDY
Město mělo k 31.12.2015 108 stálých zaměstnanců (od 1.7.2015 delimitováno 6 pracovnic
Městské knihovny Tišnov pod MěKS), kterým je měsíčně vyplacena mzda Dále bylo
k 31.12.2015 uzavřeno 190 dohod. Na základě pracovních smluv a dohod o provedení práce
a pracovní činnosti byly řádně měsíčně provedeny odvody na sociální a zdravotní pojištění a
odvody zálohové a srážkové daně.
Evidenčních listů bylo v průběhu roku vystaveno 200, které byly odeslány na OSSZ. V únoru
se provádí vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané srážkou za
předchozí rok a dále do konce března na žádost zaměstnanců (96) mzdová účetní provedla
roční zúčtování daně.
Měsíčně je prováděno vyúčtování mzdových nákladů dotačních titulů (veřejně prospěšné
práce - 14 pracovníků, společensky účelné pracovní místo - 1 pracovnice do srpna 2015).
V termínu byl zpracován a odeslán Roční výkaz o úplných nákladech práce, 2 statistické
výkazy ISP (informační systém o platech) i za příspěvkové organizace. Dále byly vyhotoveny a
odeslány statistické čtvrtletní výkazy o práci – Práce 2 - 04 a výkaz o úplných nákladech
práce.
Nově přibývá insolvenčních a exekučních případů na mzdu. Za rok 2015 byl jeden insolvenční
případ a 56 exekučních případů u 8 zaměstnanců. Tato činnost je časově náročná z důvodu
sledování pořadí uspokojování pohledávek a korespondence s exekutory při začátku i konci
zaměstnání dlužníků. 22 x byla poskytnuta součinnost dle § 33,34 zákona č.120/2001 Sb.,
Exekuční řád.
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ROZPOČET MĚSTA
Začátkem roku město hospodařilo podle schválených Pravidel rozpočtového provizoria na
rok 2015. Návrh rozpočtu na r. 2015 a Rozpočtový výhled města Tišnova na roky 2016 2018 byly předloženy příslušným orgánům k projednání a dne 16.3.2015 byly ZM schváleny.
Dále byl proveden rozpis rozpočtu, který byl následně zaúčtován.
Po uzavření účetního období byl zpracován Závěrečný účet města za rok 2014 a probíhal
přezkum hospodaření města. Závěrečný účet města za rok 2014 společně s účetní
závěrkou byly projednány ve FV, RM a schváleny v ZM dne 18.5.2015.
Během podzimu probíhaly přípravy a jednání týkající se zpracování rozpočtu na rok 2016.
Návrh rozpočtu na rok 2016 a Rozpočtový výhled na roky 2017-2019 byly projednány
v příslušných orgánech a dne 7.12.2015 byly schváleny zastupitelstvem města.
Během roku bylo provedeno, schváleno a zaúčtováno 15 rozpočtových opatření a byly
provedeny měsíčně změny rozpisu rozpočtu.
Měsíčně je zpracován výkaz o plnění rozpočtu. Finančnímu výboru, radě města a
zastupitelstvu města byly předloženy čtvrtletní Zprávy o hospodaření města, a to
k 31.3.2015, 30.6.2015 a 30.9.2015.
FINANČNÍ MANAGEMENT
V letech 2013-2014 město čerpalo investiční úvěr a byly spláceny úroky z úvěru. Od r. 2015
se provádí kromě splátek úroků i měsíčně splátky jistiny úvěru. Roční splátka jistiny úvěru
činí 5.220 tis. Kč.
Volné finanční prostředky město od r. 2013 deponuje na vkladovém účtu s tříměsíční
výpovědní lhůtou u J&T BANKY. V dubnu r. 2015 byla uzavřena u téže banky Smlouva o
vkladovém účtu s 33 denní výpovědní lhůtou. Tento účet má stejný charakter jako VÚ
s tříměsíční výpovědní lhůtou. Úroková sazba je sice nižší, ale umožňuje lepší disponibilitu
s peněžními prostředky, a tím dává možnost na vkladovém účtu deponovat větší část financí.
Finanční prostředky se zde ukládají a vypovídají dle plánu příjmů a výdajů města, který se dle
potřeby (výpovědi na vkladovém účtu) aktualizuje.
V součinnosti s OSMKS byl zřízen u KB, a.s. noční trezor po účely koupaliště, který slouží
k odvodu tržby a dodržení povoleného maximálního limitu hotovosti na koupališti.
V říjnu 2015 byla opět uzavřena s Komerční bankou, a.s. Dohoda o stanovení individuálních
cen, na základě které jsou městu účtovány poplatky za bankovní služby a s nimi souvisejícími
úkony ve výši 10 % sazebníkové ceny. Tyto individuální ceny se sjednávají na období jednoho
roku.
DOTACE
Vyúčtování a vrácení dotací za rok 2014 poskytovatelům bylo provedeno v řádném termínu
(únor 2015).
Do ročního finančního vypořádání vůči poskytovatelům dotací byly zahrnuty 4 dotace
z rozpočtu JMK, 10 dotací poskytnutých prostřednictvím JMK, 1 dotace z Ministerstva
kultury ČR, 9 dotací z Ministerstva životního prostředí ČR a 7 dotací ze Státního fondu
životního prostředí.
V rámci ročního finančního vypořádání dotací byla provedena v řádném termínu vratka
dotace na výkon SPOD ve výši 44.767,- Kč a od poskytovatele město obdrželo doplatek
dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši 27.616,14 Kč a na volby do obecních
zastupitelstev ve výši 52.209,50 Kč.
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Za rok 2015 bylo zaúčtováno 117 dotací poskytnutých městem Tišnovem a dvě dotace byly
v průběhu roku od žadatelů vráceny městu. Po těchto vratkách skutečný celkový objem
poskytnutých dotací činí 3.836.050,- Kč.

SPRÁVA MÍSTNÍCH POPLATKŮ
● Místní poplatky
Místní poplatek

odhlášky

přihlášky

stav
poplatníků k
31.12.2015

platební
výměry

žádosti
o vrácení
přeplatků

příjmové
doklady

odvolání

MP za “komun.odpad“

311

452

9615

1845

198

4485

0

MP za psa

46

47

627

6

32

356

0

MP z ubyt. kapacity

0

0

6

3

0

3

0

V r. 2015 byl velký nárůst vystavených platebních výměrů na MP za „komunální odpad“
(v r. 2013 – 808 ks, v r. 2014 - 555 ks, v r. 2015 – 1845 ks). Tato skutečnost byla způsobena
tím, že na této činnosti pracovaly dvě pracovnice (jedna stálá a druhá jako dočasná výpomoc
odboru).

● Výběr místních poplatků k 31.12.2015:
Místní poplatek

v Kč

MP za “komunální odpad“

4.531.911,02

MP za psa

254.735,00

MP z ubytovací kapacity

38.412,00

Radě města Tišnova byla předložena Zpráva o stavu místních poplatků k 30.4.2015.
VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK
Pohledávky

Stav k 1.1.2015

Přírůstky / úbytky

Stav k 31.12.2015

Pokuty ŽÚ

10

11 / 5

16

Pokuty SÚ

1

5/5

1

Pokuty OD

174

209 / 202

181

Sociální dávky

11

0 / 11

0

Poplatek z prodlení

26

10 / 18

18

Pokuty – lesy

16

1/2

15

KPP

124

87 / 72

139

MP za „komunál.odp.“

359

603 / 274

688

1

4/0

5

MP za psa

33

Pohledáv. z obch. styku

9

1/0

10

Městská policie

25

27 / 19
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Radě města a Zastupitelstvu města Tišnova byla předložena Zpráva o stavu pohledávek
k 30.6.2015.

NOVÉ SMĚRNICE VZTAHUJÍCÍ SE K ÚČETNICTVÍ
• Směrnice k podrozvaze
• Odpisový plán 2015, včetně příloh
• Směrnice k dani z přidané hodnoty
• Změna Přílohy č. 1 Směrnice k dani z přidané hodnoty
• Směrnice k účetnictví
• Změna Přílohy č. 1 Pokyn k účtování roku 2015

METODICKÁ ČINNOST K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM
Byla provedena kontrola účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací (8), které byly
spolu s návrhy na rozdělení hospodářského výsledku předloženy RM ke schválení. Čtvrtletní
hospodaření PO se předkládá na vědomí FV a RM.
Radě města byly předloženy čtyři žádosti příspěvkových organizací na čerpání finančních
prostředků z jejich investičního fondu a zastupitelstvu byl předložen návrh dodatku ZL
týkající se změny názvu příspěvkové organizace.
V průběhu prvního pololetí roku probíhaly jednání, které řešily daňovou povinnost Centra
sociálních služeb (za účasti pracovnic OF, vedoucího OSV, právníka města, daňového
poradce a ředitelky CSS). Novelou zákona o dani z příjmu se dostalo CSS z důvodu příjmů
z pronájmů a svěřeného majetku (nemohou si uplatňovat do nákladů daňové odpisy
z majetku) do daňové povinnosti. Možnosti řešení se v průběhu období vyvíjely. Vzhledem
k současné situaci a očekávaným změnám (předpoklad snížení daňové povinnosti) byl závěr
ponechat majetek příspěvkové organizace v současném stavu. Způsob financování sociálních
služeb bude změněn od r. 2016 dle nových předpisů.
Na základě schválené restrukturalizace kultury v Tišnově došlo od 1.7.2015 ke zrušení
Městské knihovny Tišnov jako organizační složky města Tišnova a k jejímu včlenění pod
příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko. Této skutečnosti předcházela řada
konzultací týkající se optimalizace majetkových záležitostí vzniklých v souvislosti s touto
změnou, výpočet navýšení příspěvku na provoz od zřizovatele pro Městské kulturní
středisko (schválilo ZM) a navýšení závazného ukazatele – mzdových nákladů z příspěvku na
provoz od zřizovatele pro tuto PO (stanovuje RM).
V říjnu byly projednávány rozpočty jednotlivých PO a příspěvky na jejich provoz na rok 2016
od zřizovatele.
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Tabulkové a grafické znázornění vybraných činností odboru:
VYBRANÉ ČINNOSTI ODBORU NA ÚSEKU „ÚČETNICTVÍ“ - počet
popis činností
celkem faktury vydané
celkem faktury přijaté
fa v přenesené daň.povinosti
platební poukazy
pokladní doklady

r. 2013
1434
2742
249
583
6901

r. 2014
1360
2562
315
641
6434

r. 2015
1264
2621
294
657
6615

Vybrané činnosti odboru na úseku "účetnictví"
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
r. 2013
celkem faktury vydané
fa v přenesené daň.povinosti

r. 2014
celkem faktury přijaté

r. 2015

platební poukazy

pokladní doklady

Během sledovaného období r. 2013 - 2015 je zřejmé, že na úseku „účetnictví“ u základních
činností nedochází k výrazným výkyvům. Skutečnost je ovlivněna např. organizačními
změnami v rámci úřadu (např. převod některých činností z města na příspěvkovou organizaci
– odbor kultury a TTV, knihovna) a dále např. menší či větší investiční činností města
v daném roce. V této souvislosti je nutné zmínit, že v oblasti účtování dochází k podstatně
větší pracnosti z důvodu legislativních změn (účtování o přenesené daňové povinnosti –
odvod DPH za plátce, komplikovaný nárok na odpočet DPH v rámci veřejné správy – poměr,
koeficient,…..). Časovou náročnost a pracnost účtování nelze v tomto případě vyčíslit.
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VYBRANÉ ČINNOSTI ODBORU NA ÚSEKU „MAJETKU“- počet
popis činností

r. 2013

r. 2014

r. 2015

nákup nového majetku

311

345

383

vyřazení majetku

320

440

734

převody majetku

382

361

380

800
700
600

Vybrané činnosti odboru na úseku "majetku"

500
400
300
200
100
0
r. 2013

r. 2014

nákup nového majetku

r. 2015

vyřazení majetku

převody majetku

Během sledovaného období r. 2013 – 2015 dochází na úseku „majetku“ k nárůstu činností.
Jedná se o evidenci pořízení majetku, vyřazení a převody majetku v rámci úřadu.

PŘÍRŮSTKY POHLEDÁVEK K VYMÁHÁNÍ V ROCE (POKUTY, NÁKLADY ŘÍZENÍ) - POČET
popis činností

r. 2013
139
22
10

odbor dopravy
komise pro projednávání přestupků
městská policie

r. 2014
190
53
16

přírůstky pohledávek k vymáhání v roce (pokuty,
náklady řízení)
250
200
150
100
50
0
r. 2013
odbor dopravy

r. 2014

r. 2015

komise pro projednávání přestupků
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městská policie

r. 2015
209
87
27

Zajímavosti z odboru:
Do Státního okresního archivu Brno-venkov bylo připraveno a odesláno 6 materiálů odboru
finančního. Schválena byla skartace 95 ks šanonů materiálů.
Během roku 2015 odbor předložil do RM 45 materiálů, do ZM 18 materiálů a tajemnice
finančního výboru (pracovnice OF) předložila zastupitelstvu města 5 zápisů z jednání FV.
Zhodnocení odboru:
Rok 2015 v rámci finančního odboru lze hodnotit jako náročný z důvodu převážně několika
personálních změn. Na jaře došlo k nástupu nové pracovnice na úsek účetnictví a evidence
majetku a během podzimu se odbor chystal na personální změny z důvodu odchodu mzdové
účetní do důchodu. Probíhalo zapracování pracovnice z kolektivu odboru na pozici mzdové
účetní a nové pracovnice na pozici referenta výběru místního poplatku za „komunální
odpad“. Od listopadu skončila pracovní poměr na vlastní žádost pracovnice, která byla na OF
převedena jako dočasná posila odboru a bylo plánováno, že zde setrvá minimálně do srpna
2016.
Současně s těmito změnami a nad rámec běžných pracovních činností probíhaly přípravy a
školení na zavedení nového účetního programu „GINIS“ od r. 2016. Byly vypracovány
kontace - podklady pro účtování. Jedním ze složitých rozborů příjmů města byl převod
agendy komunálního odpadu z programu GEOVAP do nového účetního programu. Náročnost
byla způsobena i složitou obecně závaznou vyhláškou města týkající se tohoto poplatku. Další
složitostí bylo nastavení pokladních sad kontací pro správné účtování v 25 pokladnách úřadu.
Poslední čtvrtletí roku v rámci činnosti OF je nutné hodnotit jako velice náročné, jak po
stránce časové, tak i psychické.
Pracovnice finančního odboru i přes probíhající personální změny a při náročné přípravě na
nový účetní program zajistily kvalitně odvedenou práci.
Během roku 2015 proběhla kontrola z OSSZ s kladným výsledkem.

Úkoly na I. pol. roku 2016:
- zavedení nového účetního programu GINIS,
- zavedení modulu evidence objednávek a smluv,
- zavedení možnosti placení místních a správních poplatků na úřadě platební kartou,
- aktualizace účetních směrnic z důvodu zavedení nového účetního programu,
- provedení ZOZ novou pracovnicí – Bc. T. Urbanovou.
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Odbor sociálních věcí
Personálního rozložení odboru:
Odbor sociálních věcí

tel.

e-mail

Vedoucí
Mgr. Kudláček Michal, DiS.
Sociální práce v přenesené Mgr. Eliška Kölblová
působnosti, sociální
Pelíšková Milada, DiS.
kurátor
Zemanová Petra, DiS.
Sociálně - právní ochrana Mgr. Jana Jarošová, DiS.
dětí
Janásová Eva
Bc. Lenka Šprochová
Kurátor pro mládež
Mgr. Wágnerová Radka, DiS.

721
763

michal.kudlacek@tisnov.cz
eliska.kolblova@tisnov.cz

764

milada.peliskova@tisnov.cz

744
746
745
743
747

petra.zemanova@tisnov.cz
jana.jarosova@tisnov.cz
eva.janasova@tisnov.cz
lenka.sprochova@tisnov.cz
radka.wagnerova@tisnov.cz

Personální záležitosti:
Odbor sociálních věcí MěÚ Tišnov byl v průběhu roku 2015 personálně stabilní. V prosinci
2015 došlo k odchodu Mgr. Elišky Kölblové z důvodu mateřské dovolené, která byla na dané
pozici nahrazena na základě výsledku výběrového řízení Bc. Lenkou Moučkovou.
Členění odboru dle agend – statistika za období let 2013 - 2015
Agenda sociální kurátor/sociální práce v přenesené působnosti MěÚ Tišnov (Pelíšková, Kölblová, zast. Kudláček)
2013 2014 2015
Ukazatel
130
117
108
Počet živých spisů v daném roce celkem
54
40
38
Počet nových spisů sociální práce
15
12
12
Počet nových spisů sociální kurátor
331
534
607
Počet pohovorů celkem
1192 1890 2227
Počet jednání v zájmu klienta celkem
217
244
309
Počet realizovaných sociálních šetření
32
56
53
Počet asistencí a doprovodů
36
73
89
Počet vydaných zpráv
17
10
17
Počet propuštěných z VTOS
2
2
2
Počet propuštěných z vazby
24
40
32
Počet osob evidovaných ve VTOS a vazbě
31
31
34
Počet osob evidovaných ve věci omezení či zbavení ZPU
3
2
3
Počet osob, kterým město Tišnov vykonává funkci veřejného opatrovníka

%
92
95
100
114
118
127
95
122
170
100
80
110
150

Počet osob, u kterých odbor sociálních věcí plní funkci zvláštního příjemce nepojistných i
pojistných sociálních dávek (bez započtení případů veřejného opatrovnictví)

5

11

13

118

Počet osob zastoupených při podpisu smlouvy s poskytovatelem sociální služby dle ust. § 91
odst. 6 z.č. 108/2006 Sb.

8

4

9

225

Počet případů vykonávání dohledu nad péčí o osoby, u kterých bylo realizováno zastoupení dle
ust. § 91 odst. 6 z. č. 108/2006 Sb.
Počet nově vydaných a vyměněných parkovacích průkazů
Počet vydaných doporučení na uzavření nájemní smlouvy v bytech domu s pečovatelskou
službou
Počet vydaných bloků receptů/žádanek s modrým pruhem

12

6

6

100

228

160

703

439

23

10

24

240

6

8

4

50

Pozn. Kurzivou jsou vyznačeny ukazatele, které nepředstavují součet za sledované období, ale hodnotu ukazatele ke konci sledovaného
období.
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Počet pohovorů
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Nápad nových případů agend sociální práce v přenesené působnosti a sociálního kurátora je
ve střednědobém horizontu stabilní, mírně klesá co do počtu nových spisů, a to z toho
důvodu, že nové spisy jsou zakládány na skutečně potřebné klienty a nikoliv na každého
klienta, který se na agendu dostaví pro poradenství. Jednorázové poradenství klientovi tak
např. není vstupem pro zakládání spisu a vedení v elektronickém systému, neboť se jedná
o časově náročnou administrativu. Spisy jsou vedeny pouze v zákonem stanovených
případech a případech opakované intervence odpovídající složitosti případu. Tomuto
přístupu odpovídají čísla dalších ukazatelů, která jsou průřezovými indikátory pracnosti
evidovaných případů. Počet osob, u kterých odbor sociálních věcí plní funkci zvláštního
příjemce nepojistných i pojistných sociálních dávek (bez započtení případů veřejného
opatrovnictví) vzrostl na 13 osob v roce 2015. Jedná se o jednotlivce a domácnosti, za které
jsou přejímány z různých důvodů sociální dávky (zdravotní stav, neschopnost nakládat
s dávkou). Jde o případy, u kterých je společně se 3 nesvéprávnými osobami vykonávána
naprostá kontrola nad příjmem daných osob, a to zpravidla s ohledem na potřebu zajištění
pravidelné úhrady bydlení a účelného nakládání s příslušnými dávkami, tj. kontrola nad
podáváním žádostí, dokládáním podkladů pro rozhodování o dávkách, příjem finančních
prostředků, hospodaření v souladu s účelem dávky, provádění úhrad, přidělování finančních
prostředků klientům. Jedná se o nejpracnější případy, což dokumentuje nárůst ukazatele
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počet jednání v zájmu klienta a počet pohovorů. V naprosté většině případů se jedná
o občany města Tišnova a nájemníky v bytech města Tišnova. Institut zvláštního příjemce
pojistných i nepojistných sociálních dávek není kromě jednoho případu realizován pro klienty
mimo město Tišnov, protože řešení klientů vyskytujících se mimo Tišnov takto náročným
institutem momentálně není v personálních možnostech odboru. V průběhu roku 2015 byla
zahájena diskuse o možnostech personálního posílení agendy sociální práce v přenesené
působnosti, kterou zastávají v současnosti dvě pracovnice se zástupem ze strany vedoucího,
kterým počet úředních dnů (3) a současné administrativní zatížení vyplývající z počtu osob,
u nichž je institut zvláštního příjemce vykonáván, neumožňuje rozvoj sociální práce v obcích
ORP Tišnov ve kvalitě odpovídající současné praxi v městě Tišnově. Důležitým faktorem bude
vývoj účelové dotace na výkon sociální práce v roce 2016 a výše obdržených finančních
prostředků v rámci daného dotačního titulu.
Výrazné odchýlení od střednědobého průměru je možné identifikovat v počtu nově vydaných
a vyměněných parkovacích průkazů, které proti roku 2014 dosáhlo v roce 2015 nárůst ze 160
na 703. Tento vývoj ukazatele odpovídá plánované hromadné výměně průkazů osob se
zdravotním pojištěním na ÚP Tišnov dle zákona, na které automaticky navazuje výměna
parkovacích průkazů u držitelů průkazu ZTP a ZTP/P.
OSPOD MěÚ Tišnov – péče o dítě (Janásová, Šprochová, Jarošová, Zemanová, zast. Kudláček )
2013 2014 2015
Ukazatel
Celkově evidováno nových spisů Om (vč. kurátora)
Celkově evidováno nových spisů MUTI (vč. kurátora)
Celkově evidováno nových spisů Nom
Počet živých případů/spisů (OPD + kurátor)
Počet dětí v pěstounské péči
Počet dětí v péči jiné fyzické osoby
Počet aktivních žádostí osvojení/pěst. péče
Počet dětí v ústavní výchově
Počet dětí s dohledem dle zákona o rodině
Počet ustanovení opatrovníkem
Počet účastí na soudním jednání
Počet účastí na úkonech policie a přestupkových komisí
Počet realizovaných sociálních šetření (rodina, škola, výchovná zařízení aj.)
Počet realizovaných pohovorů
Počet vypracovaných zpráv
Počet vypracovaných návrhů a podnětů (úřední povinnost + třetí osoby v rámci poradenství)
Počet případů podezření na týrání zneužívání a zanedbávání, jiná trestná činnost (obětí dítě)
Počet odložených případů podezření na trestnou činnost (obětí dítě)

141
X
48
421
26
2
4
4
23
175
217
10
438
847
313
88
12
10

118
16
57
456
26
2
7
3
13
205
226
12
450
849
333
99
7
4

192
103
42
411
26
1
6
2
12
209
235
8
349
980
306
84
6
2

%
250
74
90
100
50
86
67
92
102
104
67
78
115
92
85
86
50

Pozn. Kurzivou jsou vyznačeny ukazatele, které nepředstavují součet za sledované období, ale hodnotu ukazatele ke konci sledovaného
období.

V roce 2015 OSPOD MěÚ Tišnov definitivně přešel na evidenci případů ve dvou režimech, a
to režim MUTI (spisy sloužící k vyhodnocování potřebnosti poskytování sociálně – právní
ochrany dětí dle kriterií ust. § 6 zákona č. 359/1999 Sb.) a režim spisů Om vedených
obligatorně v zákonem definovaných případech. Narůst počtu nově evidovaných spisů proti
předcházejícím létům je dán novým způsobem zakládání spisu a vyřazování z evidence.
Nápad případů zůstává fakticky stejný, což je patrné z počtu ustanovení opatrovníkem
v soudních řízeních a počtu živých spisů v roce 2015, který mírně poklesl. Od roku 2015 již
v praxi naplno běží vyhodnocování situace ohroženého dítěte dle metodiky MPSV ČR a
následně individuálních plánů ochrany dítěte. Metodika vyhodnocování (administrativně
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náročná) společně s mírným poklesem živých spisů se projevily na zvýšeném počtu
realizovaných pohovorů a sníženém počtu šetření v terénu. Čísla celkově jsou však ve
střednědobém měřítku v zásadě průměrná. Je zapotřebí zde uvést, že naprosto zbytečné
zatížení pracoviště představuje nárůst řízení o schvalování právních úkonů – výpověď
smlouvy o stavebním spoření u smluv uzavřených na děti. Legislativní změna v této oblasti je
potřebná, protože čas věnovaný této agendě je nutné hodnotit jako neefektivní ve srovnání
s jinými úkoly OSPOD.
OSPOD MěÚ Tišnov – kurátor pro mládež (Wágnerová, zast. Kudláček)
Ukazatel
2013 2014
Počet dětí řešených kurátorem pro mládež celkem v režimu Om
142
85
Počet dětí řešených kurátorem v pro mládež celkem v režimu MUTI
X
7
Počet dětí řešených kurátorem pro mládež celkem
142
92
z toho počet – 15
66
43
z toho počet + 15
76
49
Počet dětí řešených ve věci činu jinak trestného
5
5
Počet mladistvých řešených pro provinění
6
7
Počet přestupkových řízení mladistvých
14
14
Počet dětí a mladistvých v kategorii výchovné problémy
115
54
Počet dětí a mladistvých, nad nimiž je vykonáván dohled z výchovných důvodů
8
4
Počet dětí a mladistvých v ústavní a ochranné výchově
11
13
Počet návrhů předběžných opatření z výchovných důvodů
1
1
Počet návrhů na ústavní výchovu
3
2
Počet účastí na úkonech policie a přestupkových komisích
50
32
Počet účastí na soudních jednáních
22
19
Počet šetření v terénu (rodina, škola, zařízení)
194 216
Počet výchovných pohovorů a školských komisí
264 210
Počet výchovných zpráv
77
59
Počet návrhů a podnětů (úřad + třetí osoby v rámci poradenství)
27
16

2015
47
44
91
22
69
4
5
9
28
5
5
0
2
40
20
199
254
77
25

%
55
629
99
51
141
80
71
64
52
125
38
0
100
125
105
92
121
131
156

Od roku 2013 klesá celkové číslo počtu dětí řešených kurátorem pro mládež, což je dáno
třemi zásadními faktory. Prvním je pozitivní efekt preventivních akcí zaměřených na
konzumaci alkoholu v pohostinských zařízeních, kdy 3x ročně konané akce policie již
neprodukují celé skupinky osob mladších 18 let naměřených pozitivně na alkohol a
oznámených na OSPOD MěÚ Tišnov. Takto zachyceni jsou v současnosti jen jednotlivci.
Druhým faktorem je zvýšení kvality preventivní práce základních škol. Třetím faktorem je
působení zařízení sociální prevence Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Klub Čas
Tišnov Oblastní charity Tišnov, který působí metodami sociální práce na neorganizovanou
mládež. Kurátor OSPOD MěÚ Tišnov se tak může zaměřit na skupinu dětí a mladistvých, kteří
skutečně do jeho evidence patří a tvoří bezpečně jeho cílovou skupinu. Obecně platí, že se
snižuje počet případů, avšak zvyšuje se jejich závažnost.
Výběr správních poplatků 2013 - 2015:
Druh poplatku
Poplatek za pořízení kopie ze spisu
Recepty/žádanky s modrým pruhem

2013
285,--Kč
192,--Kč

2014
1070,--Kč
270,--Kč

2015
690,--Kč
142,--Kč

Zajímavosti z odboru:
V rámci projektu ,,Podpora naplnění vybraných kritérií standardů kvality v rámci činnosti
OSPOD MěÚ Tišnov“ financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
proběhla v 1. pol. roku 2015 realizace zbývajících interních odborných školení pracovníků
orgánu sociálně – právní ochrany dětí, byly dokončeny webové stránky města Tišnova
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věnované problematice sociálně – právní ochrany dětí. Ukončení činností projektu proběhlo
v červnu 2015. V rámci organizační struktury odboru sociálního byl díky tomuto projektu
zřízen úvazek referenta OSPOD, který se věnuje problematice obecného výkonu OSPOD a
náhradní rodinné péči. Tento úvazek byl následně podpořen ze strany MPSV ČR v rámci
navýšení účelové dotace na výkon sociálně – právní ochrany dětí, čímž je zajištěno plnění
personálního standardu pracoviště stanoveného standardy kvality. Absolvovanými školeními
bylo výrazně podpořeno naplnění individuálních vzdělávacích plánů referentů OSPOD.
V průběhu 1. pol. 2015 proběhly na OSV MěÚ Tišnov celkem tři kontroly, a to na agendy
příspěvku na výkon pěstounské péče, evidence a výdeje receptů a žádanek s modrým
pruhem, sociálně – právní ochrana dětí. Ve všech případech bez opatření k nápravě.
Díky navýšení účelové dotace na agendu SPOD bylo možné uzavřít dohody o provedení práce
se dvěmi externími psycholožkami, kam jsou rodiče a děti na základě zjištěné potřebnosti
systematicky doporučováni k využití odborné pomoci – rodinná terapie.
V roce 2015 byla ze strany MPSV ČR zavedena nově účelová dotace na výkon sociální práce
v přenesené působnosti (péče o dospělé). V průběhu roku 2015 vyvstala na OSV MěÚ Tišnov
otázka potřebnosti navýšení personálních kapacit u sociální práce v přenesené působnosti
o jednoho sociálního pracovníka, která je nadále v řešení.
V roce 2015 OSV MěÚ Tišnov připravil návrh spolufinancování sociálních služeb v rámci ORP
Tišnov, a to v souvislosti s ,,Pravidly řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje
pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb,“ která poprvé stanovila
povinnou % spoluúčast obcí na jednotlivých typech sociálních služeb. Ze strany OSV MěÚ
Tišnov byl navržen výpočet výše příspěvku pro jednotlivé obce ORP Tišnov dle kritických
připomínek ze září 2015. Byl vypracován a schválen dotační program ,,Podpora základních
činností v oblasti poskytování sociálních služeb občanům města Tišnova a občanům obcí
správního obvodu ORP Tišnov pro rok 2016“, který poprvé počítá s ohledem na aktuální
vývoj s převedením finančního příspěvku obcemi I. typu na město Tišnov a zajištění vyplacení
těchto prostředků dle stanovených pravidel poskytovatelům sociálních služeb, kteří žádají
o dotaci nikoliv roztříštěně po obcích ORP Tišnov jednotlivě, ale jedinou žádostí u města
Tišnov. Finanční prostředky jsou rozdělovány v rámci I. kola (město Tišnov) a II. kola
(spolufinancování obcemi ORP).
Zhodnocení odboru:
Odbor sociálních věcí MěÚ Tišnov byl v roce 2015 personálně stabilní a plnil jemu svěřené
úkoly.

-

Úkoly na I. pol. roku 2016:
výplata dotačních prostředků sociálním službám v rámci II. kola dotačního programu
do konce června 2016,
vypracování návrhu částek spolufinancování sociálních služeb obcemi ORP Tišnov na
rok 2017,
personální posílení sociální práce v přenesené působnosti o 1 osobu,
obhájení návrhu Bytové koncepce města Tišnova.
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Odbor životního prostředí
Personálního rozložení odboru:
Odbor životního prostředí
Vedoucí
Vodní hospodářství
Vodní hospodářství
Státní správa myslivosti, správa
městských lesů, rybářství
Státní správa lesů
Odpady a ovzduší
Ochrana přírody a ZPF

tel. e-mail
Ing. Marvan Vítězslav
Ing. Čechovičová Jiřina
Ing. Valková Hana

817
833

vitezslav.marvan@tisnov.cz
jirina.cechovicova@tisnov.cz

835

hana.valkova@tisnov.cz

Bc. Holíček Miroslav, DiS.

831

miroslav.holicek@tisnov.cz

Ing. Chylík Josef
Ing. Staňková Martina
Ing. Valentová Milena

832
814
834

josef.chylik@tisnov.cz
martina.stankova@tisnov.cz
milena.valentova@tisnov.cz

Personální záležitosti:
Vodní hospodářství – vykonávají 2 referentky (Ing. Čechovičová a Ing. Valková) a vzájemně se
zastupují. Z důvodu odchodu Ing. Evy Schulzové na mateřskou dovolenou nastoupila na její
pozici Ing. Hana Valková.
Státní správu myslivosti a agendu rybářství vykonává Bc. Holíček. Zastupitelnost agendy
rybářství je zajišťována vedoucím.
Státní správu lesů vykonává Ing. Chylík a může být zastoupen Bc. Holíčkem, popř. vedoucím
odboru. Oba referenti se zastupují i při výkonu státní správy myslivosti, kterou vykonává Bc.
Holíček, v nejzazším případě zastupuje vedoucí. Bc. Holíček dále zajišťuje lesnickou činnost
v lesích města Tišnova.
V rámci 2 agend ochrany přírody a krajiny a ochrany ZPF je zastupitelnost ochrany ZPF
řešena Ing. Valkovou, v nejzazším případě zastupuje společně s agendou ochrany přírody
vedoucí odboru.
Odpadové hospodářství a ochranu ovzduší vykonává M. Staňková. Vzhledem k absenci
jednoho referenta není u těchto agend zajištěna zastupitelnost. Referentka Ing. Ilona
Chaloupková pokračuje v rodičovské dovolené až do začátku září 2016. Po jejím návratu
doporučuji, aby si rozšířila ZOZ na odpadové hospodářství, aby tím byla zajištěna
zastupitelnost Ing. Staňkové.
Současné personální obsazení odboru umožňuje chod odboru, problémy nastávají při
dovolených nebo dlouhodobých absencích některých referentů.
Členění odboru dle agend, vč. statistiky
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Výkon státní správy na úseku vodního hospodářství vykonává státní správu v rozsahu
obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 254/2001
Sb. o vodách v platném znění a zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a změně některých zákonů, v platném znění.
Zákon o vodovodech a kanalizacích
Podle tohoto zákona vydal za rok 2015 odbor 4 rozhodnutí.
Na základě požadavků vyplývajících z tohoto zákona a jeho prováděcí vyhlášky č. 428/2001
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Sb. předává vlastník vodovodů a kanalizací příslušnému vodoprávnímu úřadu vybrané údaje
majetkové a provozní evidence, a to v 31 případech, což bylo odborem zpracováno a posláno
na MZe.
Zákon o vodách
Za rok 2015 bylo vydáno 167 rozhodnutí týkajících se především stavebních povolení vodních
děl, povolení k nakládání s vodami a schválení havarijních plánů, včetně kolaudací staveb
vodních děl.
V následujícím grafu je viditelné porovnání počtu vydaných rozhodnutí s roky 2013 (vydáno
126 rozhodnutí) a 2014 (vydáno 165 rozhodnutí).

Rozhodnutí (stavební povolení vodních děl, povolení k
nakládání s vodami, schválení havarijních plánů, kolaudace
vodních děl)

Počet rozhodnutí

200

165

167

2014

2015

150

126
100

50

0
2013

Rok

Kromě toho bylo vydáno 31 souhlasných závazných stanovisek, kdy v řízení o povolení stavby
pokračuje obecný stavební úřad.
Dále odbor vydal 182 vyjádření k záměrům, které mohou ovlivnit vodní poměry.
V následujícím grafu je viditelné porovnání počtu vydaných vyjádření s roky 2013 (vydáno
205 vyjádření) a 2014 (vydáno 133 vyjádření).
Vyjádření k záměrům, které mohou ovlivnit vodní poměry
250
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Počet vyjádření
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2015

Přehled činností na úseku vodního hospodářství
za rok 2015

rozhodnutí dle zákona o
vodovodech a
kanalizacích
4

31

majetková a provozní
evidence

31

182

souhlasná závazná
stanoviska
rozhodnutí dle zákona o
vodách

167

vyjádření k záměrům,
které mohou ovlivnit
vodní poměry

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A OVZDUŠÍ
Výkon státní správy na úseku odpadového hospodářství vykonává státní správu v rozsahu
obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
Za sledované období bylo zpracováno 663 evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů
po území ČR, u 220 původců odpadů bylo ověřeno hlášení o produkci a nakládání s odpady
a byl vydán 1 souhlas k upuštění od třídění odpadů.
V následujícím grafu je viditelné porovnání počtu zpracovaných evidenčních listů s roky 2013
(zpracováno 557 evidenčních listů) a 2014 (zpracováno 652 evidenčních listů).

Evidenční listy přepravy nebezpečných odpadů

Počet zpracovaných
evidenčních listů
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Výkon státní správy na úseku ochrany ovzduší vykonává státní správu v rozsahu obecního
úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č.201/2012 Sb.
o ochraně ovzduší, v platném znění.
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Za rok 2015 bylo vydáno 99 závazných stanovisek k územnímu a stavebnímu řízení.
V následujícím grafu je viditelné porovnání počtu vydaných závazných stanovisek s roky 2013
(vydáno 84 stanovisek) a 2014 (vydáno 106 stanovisek).

Počet vydaných stanovisek

Závazná stanoviska - ochrana ovzduší
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Přehled činností na úseku odpadového hospodářství a
ochrany ovzduší za rok 2015

1

zpracované evidenční listy
pro přepravu nebezpečných
odpadů pro území ČR

99

ověření hlášení o produkci a
nakládání s odpadny

220

souhlasy k upuštění od
třídění odpadů
663

závazná stanoviska na
úseku ochrany ovzduší

OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
Výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu vykonává státní správu
v rozsahu pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle
zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění.
Odbor vydal 112 souhlasů k odnětí půdy ze ZPF, 12 závazných stanovisek dle § 7 odst. 3
k návrhu tras nadzemních nebo podzemních vedení.
V následujícím grafu je viditelné porovnání počtu vydaných souhlasů k odnětí půdy ze ZPF
s roky 2013 (vydáno 82 souhlasů) a 2014 (vydáno 93 souhlasů).
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Počet vydaných souhlasů

Souhlasy k odnětí půdy ze ZPF
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Za sledované období bylo vydáno 14 rozhodnutí o odvodech za trvalé odnětí půdy ze ZPF.
Dále 42 sdělení k pozemkovým úpravám, k územním plánům a ke změně druhu pozemku.
V následujícím grafu je viditelné porovnání počtu vydaných rozhodnutí o odvodech za odnětí
půdy ze ZPF s roky 2013 (vydáno 22 rozhodnutí) a 2014 (vydáno 13 rozhodnutí).
Rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze ZPF
30
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rozhodnutí
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Přehled činností na úseku ochrany ZPF za rok 2015

sohlasy k odnětí půdy ze ZPF

42

závazná stanoviska k návrhu
tras nadzemních nebo
podzemních vedení
rozhodnutí o odvodech za
trvalé odnětí půdy ze ZPF

14

112

12

sdělení k pozemkovým
úpravám, k územním plánům
a ke změně druhu pozemku
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OCHRANA PŘÍRODY
Výkon státní správy na úseku ochrany přírody vykonává státní správu v rozsahu pověřeného
obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 114/1992
Sb. O ochraně přírody a krajiny v platném znění; v působnosti obecního úřadu povoluje
kácení dřevin, pozastavuje omezení nebo zákaz kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu.
Odbor vydal 27 rozhodnutí, z toho 9 k povolení kácení dřevin, 8 rozhodnutí ošetření PS,
10 rozhodnutí zásahu do ochranného pásma PS, dále 13 závazných stanovisek, které se
především týkaly zásahů do krajinného rázu, zásahu do významných krajinných prvků
a k zalesnění.
V následujícím grafu je viditelné porovnání počtu vydaných rozhodnutí s roky 2013 (vydáno
16 rozhodnutí) a 2014 (vydáno 15 rozhodnutí).
Za rok 2015 bylo řešeno 18 případů zaplevelení pozemků.
K žádostem o přidělení dotací se odbor vyjadřoval ve 29 případech.

Rozhodnutí (povolení kácení dřevin, ošetření PS, zásahy do
ochraného pásma PS)
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rozhodnutí
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Přehled činností na úseku ochrany přírody a krajiny za
rok 2015
rozhodnutí (k povolení kácení
dřevin, ošetření PS, zásahu do
ochranného pásma PS)

27

29

závazná stanoviska (zásah do
krajinného rázu, zásah do VKP a
k zalesnění)
řešení případů zaplevelení
pozemků

18

13

vyjádření k žádostem o přidělení
dotací
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LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Výkon státní správy lesního hospodářství vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu
obce s rozšířenou působností podle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a změně některých
zákonů, v platném znění a celkem bylo v rámci jeho kompetence vydáno celkem
30 rozhodnutí, a to 8 rozhodnutí o dělení lesního pozemků, 2 rozhodnutí o prohlášení za
PUPFL, 7 rozhodnutí o dočasném odnětí lesního pozemku, 10 rozhodnutí o opatření ke
zlepšení stavu lesa, 3 rozhodnutí na licenci OLH.
V následujícím grafu je viditelné porovnání počtu vydaných rozhodnutí s roky 2013 (vydáno
28 rozhodnutí) a 2014 (vydáno 26 rozhodnutí).
Rozhodnutí (dělení lesního pozemku, prohlášwení za
PUPFL, dočasné odnětí lesního pozemku, opatření ke
zlepšení stavu lesa, licence OLH)

Počet vydaných
rozhodnutí
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V rámci sankčního řízení byla uložena 1 pokuta, a to zákaz jízdy motorovým vozidlem v lese.
V 52-ti případech vydal odbor závazné stanovisko ke stavbám v ochranném pásmu lesa.
V následujícím grafu je viditelné porovnání počtu vydaných stanovisek s roky 2013 (vydáno
46 stanovisek) a 2014 (vydáno 54 stanovisek).
Závazné stanovisko ke stavbám v ochranném pásmu
lesa

Počet vydaných
stanovisek
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V 67 případech bylo vydáno souhlasné stanovisko k povolení těžby.
V následujícím grafu je viditelné porovnání počtu vydaných souhlasných stanovisek s roky
2013 (vydáno 61 stanovisek) a 2014 (vydáno 65 stanovisek).
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Byly vyřízeny dotace na výkon OLH a výsadbu melioračních dřevin. V 89 případech byl
předán vlastnický separát lesní hospodářské osnovy. V 5 případech byla povolena výjimka
pro delší lhůtu zajištění lesních kultur a 2 výjimky pro těžbu v lesích mladších 80-ti let.
rozhodnutí (o dělení lesních pozemků, o
prohlášení za PUPFL, o dočasném odnětí
lesního pozemku, o opatření ke zlepšení stavu
lesa a licence na OLH)
závazná stanoviska ke stavbám v ochranném
pásmu lesa

Přehled činností na úseku lesního
hospodářství za rok 2015
1
2

souhlasná stanoviska k povolení těžby

5

30

89

52

předání vlastnického separátu lesní
hospodářské osnovy

povolení výjimky pro delší lhůtu zajištění
lesních kultur

67
povolení výjimky pro těžbu v lesích mladších
80-ti let
sankční řízení - pokuta za zákaz jízdy
motorovým vozidlem v lese

MYSLIVOST A RYBÁŘSTVÍ
Myslivost
Obecní úřad obce s rozšířenou působností podle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti,
v platném znění. Bylo vydáno 44 loveckých lístků, z toho 13 pro občany ČR a 31 pro cizince.
V následujícím grafu je viditelné porovnání počtu vydaných loveckých lístků s roky 2013
(vydáno 52 loveckých lístků) a 2014 (vydáno 33 loveckých lístků).
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Lovecké lístky

Počet vydaných lístků
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V rámci ustanovení 7 nových mysliveckých stráží proběhlo jejich přezkoušení ze znalostí práv
a povinností stráže. V rámci správního řízení byl ustanoven 1 myslivecký hospodář. V 64
případech bylo rozhodnuto o úpravě početních stavů zvěře v jednotlivých honitbách a bylo
provedeno kvalitativní posouzení tohoto odlovu na chovatelské přehlídce konané
v Městském kulturním středisku v Tišnově.
Pro kontrolu ulovené spárkaté zvěře bylo vydáno pro uživatele dostatečné množství plomb
na základě 59 žádostí. Na základě mysliveckého plánování a statistických výkazů v počtu 180
byl vyhotoven výkaz, který byl zaslán nadřízenému orgánu.
Rybářství
Obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává státní správu rybářství podle zákona
č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských
rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství). V rámci jeho
kompetence bylo vydáno 280 rybářských lístků.
V následujícím grafu je viditelné porovnání počtu vydaných rybářských lístků s roky 2013
(vydáno 185 rybářských lístků) a 2014 (vydáno 174 rybářských lístků).
Ve zjednodušeném řízení byla ustanovena 1 rybářská stráž.

Rybářské lístky
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2015

vydání loveckých lístků

Přehled činností na úseku myslivosti
a rybářství za rok 2015

ustanovení nových mysliveckých
stráží - jejich přezkoušení
ustanovení mysliveckého
hospodáře

7
1
1

rozhodnutí o úpravě početních stavů
zvěře v jednotlivých honitbách

44
64

280

59

vyřízení žádostí o vydání plomb pro
kontrolu ulovené spárkaté zvěře
vyřízení statistických výkazů a
mysliveckého plánování

180

vydání rybářských lístků

ustanovení rybářské stráže

DALŠÍ ČINNOSTI V RÁMCI OŽP
Odbor životního prostředí z hlediska vlivu uvažovaných záměrů (stavby RD, inženýrských sítí
atd.) na jednotlivé složky životního prostředí v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy
a s odvoláním na § 17 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí vydává komplexní
Vydáno komplexních vyjádření: 437x (Čechovičová - 30x, Holíček -99x, Chylík -103x,
Schulzová -116x, Staňková -44x, Valentová -6x, Valková – 39x ) vyjádření. V následujícím
grafu je viditelné porovnání počtu vydaných komplexních vyjádření OŽP s roky 2013 (vydáno
321 vyjádření) a 2014 (vydáno 314 vyjádření).
Komplexní vyjádření OŽP
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Výběr správních poplatků (1/2 roku 2015):
Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. činily celkem: 187.140 Kč, z toho:
Vodoprávní úřad dle položek 18 a 20 …………… 64 950 Kč
Lovecké lístky dle pol. 13 ……………………………. 15 590 Kč
Rybářské lístky dle pol. 14 …………………………… 103 600 Kč
Licence OLH dle pol. 87………………………………… 3 000 Kč
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V následujícím grafu je viditelné porovnání výše vybraných správních poplatků s roky 2013
(vybráno 148.550,-) a 2014 (vybráno 109.200,-).
Správní poplatky

187 140 Kč

správních poplatků

Celková výše vybraných
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Rozdělení vybraných správních poplatků za rok 2015

vodoprávní úřad dle položek 18 a 20
3 000 Kč
64 950 Kč

lovecké lístky dle položky 13
rybářské lístky dle položky 14

103 600 Kč
15 590 Kč

licence OLH dle položky 87

Zajímavosti z odboru:
Během roku 2015 vypracovával odbor celkem 13 materiálů do RM, v 10 případech se jednalo
o zápisy z komise životního prostředí, v 1 případě o zprávu hospodaření v lesích za uplynulý
rok 2014, 2 materiály týkajících se dotací v lese. Zpráva o hospodaření v lesích včetně dotací
byla předložena i ZM.
Zhodnocení odboru:
Současné personální obsazení odboru umožňuje chod odboru, problémy nastávají při
dovolených nebo dlouhodobých absencích některých referentů. Referentka I. Chaloupková
pokračuje v rodičovské dovolené do září 2016.
Odbor má však kolektiv vysokoškoláků na vysoké odborné úrovni a u většiny je znát
dlouholetá zkušenost z praxe, všichni jeho referenti plní zodpovědně svěřenou agendu a
úkoly. Na žádného z pracovníků odboru nebyla podána za uplynulý rok stížnost.
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Úkoly na I. pol. roku 2016:
-

vypracovat materiál do rady a zastupitelstva města s názvem "Hospodaření v lesích
města Tišnova za rok 2015".
vytvořit finanční rezervy v rozpočtu města pro zajištění kontrol lokálních topenišť v
rodinných domech v souvislosti s možným schválením novely zákona o ochraně ovzduší.
v maximální možné míře sledovat vývoj kůrovců v lesích ORP Tišnov ve vztahu k mírné
zimě a dlouhodobému suchému počasí.
ve spolupráci s vlastníky lesů a odbornými lesními hospodáři vyhledávat kůrovcové
stromy a zajistit jejich včasné vytěžení a asanaci.
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Odbor správy majetku a komunálních služeb
Personálního složení odboru:
Odbor správy majetku a komunálních služeb

tel.

e-mail

Vedoucí, veřejná zeleň, odpady

Ing. Václav Drhlík

830

vaclav.drhlik@tisnov.cz

Pozemky

Ing. Ladislav Suchomel

860

ladislav.suchomel@tisnov.cz

Veřejné osvětlení, komunikace

Ing. Jiří Kubíček

829

jiri.kubicek@tisnov.cz

Veřejná prostranství, hřbitov

Eva Zavřelová

851

eva.zavrelova@tisnov.cz

Byty

Kateřina Smetanová

850

katerina.smetanova@tisnov.cz

Ing. Luděk Štarha

859

ludek.starha@tisnov.cz

Lenka Klusáková

852

lenka.klusakova@tisnov.cz

Nebytové prostory

V organizační složce „Úklid a údržba“, která zajišťuje komunální služby ve městě bylo
k 31.12.2015 zaměstnáno v trvalém pracovním poměru 16 zaměstnanců a dalších
až 10 pracovalo na základě smlouvy s Úřadem práce (někteří pracovníci z ÚP pracovali jen
krátkodobě).
Personální záležitosti:
1.2.2015 po rozdělení odboru byl pověřen vedením OSMKS Ing. Václav Drhlík,
30.4.2015 skončila Marcela Benešová, DiS., referent – nebyty,
1.5.2015 nastoupila Lenka Klusáková, referent – byty,
1.6.2015 nastoupil Ivan Ivanisko – vedoucí pracovník organizační složky Úklid a údržba,
30.6.2015 jmenován do funkce vedoucího OSMKS Ing. Václav Drhlík.
Členění odboru dle agend, vč. statistiky
ÚSEK SPRÁVY MAJETKU
Pozemky
V období od 1.1.2015 do 31.12.2015 bylo v agendě pozemků uzavřeno celkem 73 smluv:
− 5 o právu provést stavbu, 1 směnná, 2 darovací, 11 kupních, 11 nájemních,
− 43 o zřízení věcného břemene,
− 9 žádostí schváleno nebylo
−
Bylo vydáno 125 ověřených výstupů z ISVS. Za jejich vydání bylo vybráno 15.500 Kč.
Počet výstupů z ISVS
Částka za správní poplatek

2013

2014

2015

179

121

125

20.600

16.200

15.500
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Smlouvy a dohody
Smlouva o právu provést stavbu
Dodatek ke smlouvě o právu provést stavbu

2013

2014

2015

28

8

3

-

2

Smlouva o zřízení věcného břemene (služebnosti)

20

26

43

Smlouva směnná

2

3

1

Smlouva darovací

1

3

2

Smlouva kupní

14

13

11

Smlouva o pronájmu pozemku

8

16

7

Smlouva o výpůjčce pozemku

-

1

1

Dohoda o ukončení nájmu

-

-

3

Dohoda o splátkách

-

1

-

75

71

73

Celkem

Celkový počet smluv a dohod
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73
72
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71
70
69
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Byty
Bylo uzavřeno 82 nájemních smluv a 48 krátkodobých smluv na krizová lůžka.
Při prodeji bytu 1+1 byla uzavřena kupní smlouva v částce 655.000 Kč a při prodeji bytu 3+1
kupní smlouva ve výši 1.555.000 Kč.
V měsíci srpnu 2015 byl proveden jeden výkon rozhodnutí vyklizením bytu, tím se uzavřely
žaloby na vyklizení bytu, v současné době není podaná žádná žaloba tohoto druhu. Nájem
bytu ukončilo sedm dlužníků. V roce 2015 byly uhrazeny všechny nedoplatky za služby
spojené s užíváním bytů za rok 2014 v řádném termínu, pro srovnání, v roce 2014 zaplatilo
město Tišnov za nedoplatky za služby spojené s užíváním bytu za rok 2013, které v řádném
termínu nebyly uhrazeny, částku ve výši 105.906 Kč.
Celkově pokračuje trend snižování dlužné částky za nájemné a služby spojené s užíváním bytů
v majetku města Tišnova, kde hraje roli možnost včasného ukončení nájmů bytů (více smluv
na dobu určitou, okamžitá výpověď z nájmu bytu při neplacení, podle předchozího OZ tři
měsíce), institut náhradního příjemce dávek a dokladování příjmů před přidělením bytu.
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V tabulce popsán vývoj dluhů za nájemné a služby spojené s užíváním bytů v majetku města
Tišnova:
K tomuto datu

Dlužná částka

K tomuto datu

Dlužná částka

Rozdíl **

31.12.2012

3 591 940 Kč

31.12.2013

3 859 959 Kč

268 019 Kč

31.12.2013

3 859 959 Kč

31.12.2014

4 042 801 Kč

182 842 Kč

31.12.2014

4 042 801 Kč

31.12.2015

3 918 270

124 531 Kč

•

navýšení

•

snížení

V této oblasti je nutné ocenit intenzivní práce na Koncepci bytů v majetku města Tišnova.
Nebytové prostory
Na úseku nebytového hospodářství bylo v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016 uzavřeno 40
smluv:
− 7 nájemných smluv
− 5 dodatků k nájemním smlouvám
− 2 smlouvy o výpůjčce
− 20 krátkodobých nájemních smluv
− 6 ukončených nájemních smluv
Smlouvy

2013

2014

2015

1

3

7

Dodatky k nájemní smlouvě

1

5

Smlouva o výpůjčce

1

2

Nájemní smlouvy

Ukončené nájmy

3

9

6

Krátkodobé nájemní smlouvy

18

19

20

Prodej nemovitosti

1

Celkem
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40

Nebyty - celkový počet smluv

50

40

40
30

34

34
22

20
10
0
2013

2014

2015

57

Opravy
Opravy byly plněny dle rozpočtu, mezi největší opravy patří:
Kulturní dům Hajánky – dokončení rekonstrukce střechy, vchodové dveře,
koupaliště – přemostění přípojky NN a vodovodní přípojky, nové herní prvky, nové
ochranné sítě a další,
Rekreační středisko Brumov - kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení, částečná
oprava elektroinstalace,
zateplení štítu Komenského 145,
oprava schodiště na sběrném dvoře,
výměna ohřívačů vody CSS,
rekonstrukce bytu č. 10 na Bezručové 35,
rekonstrukce 3 koupelen na Jungmannové 932-934.
Bylo nahlášeno 12 pojistných událostí:
− poškození automobilu VW Passat
− odcizení kabelů u veřejného osvětlení
− dopravní nehoda
− škoda způsobena přepětím po uvolnění elektrického vodiče
− poškození herního prvku
− poškození automobilu Citroen Picasso
− poškození skleněné výplně balkonových dveří
− poškození vchodových dveří – hotel Květnice
− poškození stromu u kruhového objezdu
− poškození služebního automobilu
− poškození notebooku – hotel Květnice
− poškození veřejného osvětlení u kruhového objezdu

ÚSEK KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB
Odpady
Služby v odpadovém hospodářství vykonává pro město již pátým rokem společnost KTS
EKOLOGIE s.r.o. Odbor se významně podílel na přípravách a průběhu rekonstrukce areálu
sběrného dvora, a to především v zajištění dočasného náhradního místa pro sběrný dvůr,
poskytnutí zázemí stavební firmě a spolupráce při přesunech hmot a vybavení na sběrném
dvoře.
Ve třídění jsme provedenými opatřeními napomohli k nárůstu vytříděných plastů díky
nárůstu množství plastů z kontejnerů rozmístěných po městě, ale i z pytlového sběru plastů.
Po letech začalo opět narůstat množství vytříděného skla a pokračuje bohužel úbytek
vytříděného papíru.
V odpadovém hospodářství byly vzhledem ke stejným vyjednaným cenám náklady podobné
jako v roce 2014. Od společnosti EKO-KOM obdrželo město za vykázané množství tříděného
odpadu díky provedeným opatřením celkem 1.054.703 Kč.
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Veřejná zeleň, komunikace a ostatní služby
V roce 2015 pokračovaly práce na projektu Regenerace zeleně na sídlišti Pod Květnicí
a v areálu ZŠ 28. října, kdy byly některé stromy pokáceny a ostatní ošetřeny odborným řezem.
Bylo vysazeno 152 ks stromů a více než 5000 keřů. Celkové náklady na realizaci projektu činí
9.436.790 Kč. Dotace činí 5.250.000 Kč. V rámci projektu Park pod kostelem byl vydán územní
souhlas a dokončovala se realizační dokumentace na celou plochu budoucího parku, která
bude sloužit také jako podklad pro žádost o dotaci. Na konci roku byla 2. opěrná zeď pod
kostelem v částce 792.954 Kč.
V první polovině roku byla na webu města zprovozněna služba umožňující občanům nahlásit
poruchu veřejného osvětlení. V závěru roku bylo vyměněno 5 stožárů veřejného osvětlení za
domy na ul. Horové a 6 stožárů podél chodníku směrem k ulici Hornické. Nově bylo rozšířeno
veřejné osvětlení v ulici Ostrovec o tři stožáry veřejného osvětlení.
Při jarních vysprávkách bylo na opravy komunikací tryskovou metodou spotřebováno 108
tun materiálu v ceně 335.906 Kč. V druhém pololetí roku 2015 byly provedeny opravy
chodníků v sídlišti U Humpolky. Nově vybudovány byly chodníky také v atriu ZŠ Smíškova.
Během letního období proběhla rekonstrukce části komunikace v ulici Osvobození v celkovém
finančním nákladu téměř. 0,9 mil. Kč.
V sídlišti pod Klucaninou byly instalovány dopravní značky označující zónu 30km/h, čímž se
dopravně zklidnila celá oblast a rozšířila se možnost parkování na místních komunikacích.
Z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech bylo v září provedeno zvýraznění čtyř
důležitých přechodů pro chodce vodorovným a svislým dopravním značením. V blízkosti školy
28. října bylo zřízeno dětské dopravní hřiště.
U Cyklostezky Ivo Medka se podařilo vybudovat velmi atraktivní hřiště Street Workout Tišnov
s venkovní sestavou na posilování a udržování kondice. Náklady na akci činili 316.000 Kč.
V podzimních měsících jsme vybudovali nové dětské hřiště v Jamném s náklady 115.283 Kč.
Tišnovské trhy byly zahájeny 28. 3. 2015 Jarní trhovou slavností. Konaly se každou sobotu
dopoledne až do 7. 11. 2015. Poslední trhy probíhaly o prvním adventním víkendu 28. a 29.
11. 2015. Celkem se konalo 33 trhů, na kterých se vystřídalo 720 prodejců. V průběhu roku
proběhla anketa, zda měnit dobu či den konání trhů. Po vyhodnocení ankety se současný stav
trhů jeví jako uspokojivý.
V loňském roce získala Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Tišnova z rozpočtu
Jihomoravského kraje dotaci na nákup věcných prostředků a vybavení ve výši 70.000 Kč a
další dotaci na výdaje při zabezpečení akceschopnosti na rok 2015 ve výši 14.332 Kč. Obě
dotace byly využity v plné výši.
V roce 2015 bylo v oblasti pohřebnictví uzavřeno 232 nájemních smluv, provedeno 25
pohřbů a zaevidováno k uložení 72 uren.
Příjem za:

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Palivové dřevo z veřejné zeleně

17 500,00

47 850,00

20 050,00

Prodej použité dlažby

25 860,00

18 660,00

8 497,00

280 150,00

258 893,00

220 988,00

Nájem stánků

39 900,00

44 010,00

48 800,00

Pohřebnictví

235 770,00

276 962,00

335 178,00

Užívání veřejného prostranství
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ORGANIZAČNÍ SLOŽKA ÚKLID A ÚDRŽBA
V části organizační složky „Úklid a údržba“, která zajišťuje komunální služby ve městě, bylo
k 31. 12. 2015 zaměstnáno v trvalém pracovním poměru 11 zaměstnanců a dalších
až 10 pracovalo na základě smlouvy s Úřadem práce. Pracovníci zajišťují především sečení
travnatých ploch, zimní údržbu a úklid města. Jako vedoucí pracovník organizační složky
nastoupil Ivan Ivanisko, který nově plně odpovídá především za sečení, zimní údržbu a úklid
města. Úklid budov úřadu a polikliniky zajišťuje 5 uklízeček, správu našich budov a dalších
nebytových prostor vč. koupaliště a RZ Brumov 3 správci (údržbáři).
Zajímavosti z odboru:
Za rok 2015 odbor připravil 282 materiálů pro zasedání Rady města a 41 materiálů pro
zasedání Zastupitelstva města.
Zhodnocení odboru:
Po rozdělení odboru se daří personálně stabilizovat odbor.
K úspěchům odboru v roce 2015 patří:
- provedení zimní údržby a sečení travnatých ploch vlastními silami bez výrazných
nedostatků,
- realizace II. etapy Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov,
- realizace hřiště Street Workout Tišnov,
- vynikající sezóna koupaliště – příprava, provoz,
- oprava opěrné zdi v bývalé Farské zahradě,
- realizace parkoviště na ul. Osvobození a vybudování Dopravního hřiště,
- příprava Koncepce bytů

Úkoly na I. pol. roku 2016:
-

-

do organizační složky Úklid a údržba města Tišnova vybrat a přijmout kvalifikovaného
zahradníka,
realizace oprav a údržby majetku dle schváleného rozpočtu, spolupráce při realizaci
investičních akcí města,
příprava podkladů žádosti o dotaci, projekt a realizaci rekonstrukce veřejného
osvětlení na úsporné LED zdroje (Dvořákova, U Humpolky, Červený Mlýn) z dotačního
programu EFEKT,
příprava rekreačního střediska Brumov a koupaliště na sezónu 2016.
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Odbor investic a projektové podpory
Personálního rozložení odboru:
Odbor investic A PROJEKTOVÉ PODPORY

tel.

e-mail

Vedoucí odboru

816
855
853
854
857

eva.jelinkova@tisnov.cz
zbynek.kostal@tisnov.cz
barbora.gottwaldova@tisnov.cz
eva.svecova@tisnov.cz
lenka.zachovalova@tisnov.cz

referenti investic
projektová kancelář

Ing. Jelínková Eva
Ing. Košťál Zbyněk
Ing. Gottwaldová Barbora
Ing. Švecová Eva
Ing. Zachovalová Lenka

Odbor investic a projektové podpory vznikl k 1.2.2015 rozdělení Odboru správy majetku a
investic na dva samostatné odbory. Současně došlo ke zrušení oddělení investic a oddělení
komunálních služeb. Nově vzniklý odbor investic a projektové podpory zajišťuje činnosti na
úseku investic města a k odboru byla nově začleněna projektová kancelář, která zajišťuje
činnosti spojené s projektovým řízením a kompletní agendu dotací.

Personální záležitosti:
Rok 2015 byl pro odbor personálně náročný. V průběhu roku došlo k téměř kompletní
výměně všech referentů. Zvládnutí průběhu velkého množství investičních akcí za
současného čerpání nemalého objemu dotací bylo na hranici možností personálního
obsazení odboru.
1.3.2015 končí Iva Maloňová, asistentka vedoucí projektové kanceláře
31.3.2015 končí PhDr. Miriam Jedličková, vedoucí projektové kanceláře
Od 1.3.2015 pomáhá s činností projektové kanceláře na dohodu PhDr. Libuše Beranová
1.6.2015 nastupuje Ing. Eva Švecová, projektová manažerka
31.7.2015 končí Ing. Igor Kotulán, investiční referent
21.8.2015 nastupuje Bc. Miloslav Dvořák, investiční referent
1.9.2015 nastupuje Ing. Zbyněk Košťál, investiční referent
18.9.2015 končí Bc. Miloslav Dvořák, investiční referent
21.9.2015 nastupuje Ing. Lenka Zachovalová, projektová manažerka

Členění odboru dle agend, vč. fotodokumentace:
INVESTICE
V r. 2015 byly kompletně realizovány tyto investiční akce:
Vybavení nových učeben ZŠ Smíškova s náklady
3,6 mil. Kč (z toho dotace 2,9 mil. Kč)
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Zateplení polikliniky s náklady 4,11 mil. Kč
(z toho dotace 2,06 mil. Kč)

Zateplení Městského kulturního střediska s náklady
4,82 mil. Kč (z toho dotace 2,9 mil. Kč)

Zateplení Základní umělecké školy s náklady 2,97 mil. Kč
(z toho dotace 1,7 mil. Kč)

Modernizace dopravního terminálu a stavba parkoviště
v ulici Na Loukách s náklady 21,6 mil. Kč
(z toho dotace 18,1 mil. Kč)

Modernizace dopravního terminálu (další foto)

Přeložka silnice III/3771 Tišnov – Předklášteří s náklady
15,8 mil. Kč (z toho dotace 1,4 mil. Kč)
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Přeložka silnice III/3771 Tišnov – Předklášteří (další foto)

Zatrubnění vodoteče v Hajánkách s náklady 603 tis. Kč

Vydláždění dvoru v Dvořáčkově ulici s náklady
244 tis. Kč

ZŠ nám. 28. října – rekonstrukce sociálních zařízení,
pavilon 4 s náklady 2,3 mil Kč

Revitalizace Centra volného času
Inspiro s náklady
1,7 mil. Kč (2 fota)
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Modernizace sběrného dvora s náklady 14,5 mil. Kč
(z toho dotace 13,5 mil. Kč)

Modernizace sběrného dvora (další foto)

Výstavba kompostárny s náklady 7,8 mil. Kč
(z toho dotace 7 mil. Kč)

Sanace skalní stěny Pod Květnicí s náklady 3,4 mil. Kč
(z toho dotace 3,3 mil. Kč)

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
Rok 2015 byl pro čerpání dotací z EU přelomový z důvodů končícího dotačního období.
Hlavním úkolem projektové kanceláře v tomto roce bylo průběžné čerpání přidělených
dotací a řádný monitoring projektů. Veškeré dotované akce byly realizovány řádně ve
stanovených termínech a veškeré dotace byly vyčerpány. Dotace byla krácena ve dvou
případech, a to u projektu Modernizace výuky a zvyšování kvality odborného vzdělávání na
ZŠ Smíškova o 961 tis. Kč a dále u projektu Regenerace zeleně o 1,9 mil. Kč. V obou
případech došlo k pochybení v průběhu výběrového řízení na dodavatele. Administraci
výběrového řízení prováděla společnost DEA s.r.o. a v současné době probíhá řízení
o náhradě vzniklé škody.
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Zahájení nového dotačního období 2014 – 2020 probíhalo se zpožděním a konkrétní výzvy
byly v roce 2015 teprve postupně připravovány s plánovaným vyhlášením na jaře 2016.
Z tohoto důvodu jsme se v roce 2015 zaměřili pouze na krajské dotace. V průběhu roku byly
přiděleny dotace na stavbu Cyklostezky Tišnov – Trmačov ve výši 1.3 mil. Kč a na Sanaci
havarijního sesuvu komunikace pod Květnicí ve výši 1 mil. Kč.
Na úseku projektového řízení byla zpracována nová metodika řízení projektů. Byly zahájeny
práce na projektových záměrech akcí Revitalizace nám. Míru, Výstavba smuteční síně, Řešení
městské mobility, Revitalizace sídlišť Květnice a Pod Klucaninou.

Zajímavosti z odboru:
Ve spolupráci s vedením města byl navržen nový akční plán na roky 2016 – 2018, který byl
následně prezentován výboru pro strategické plánování a rozvoj. Celkově bylo v roce 2015
vyčerpáno 52,7 mil. Kč z dotačních zdrojů.

Zhodnocení odboru:
I přes personální nestabilitu na odboru se podařilo splnit investiční plán města na rok 2015.
Začlenění projektové kanceláře na OIPP se osvědčilo. Činnost kanceláře je úzce spjata
s činností investičních referentů a vzájemná spolupráce fungovala bez problémů.

Úkoly na rok 2016:
S návrhem nového akčního plánu byly zahájeny přípravné a projekční práce na těchto
investičních akcích s vlastní realizací v r. 2016:
- dokončení rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ 28. října,
- rekonstrukce ulice Dobrovského,
- rekonstrukce ulice Smíškova – Kvapilova,
- rekonstrukce ulice Brněnská,
- Rekonstrukce ulic Riegrova a Černohorská,
- chodník z kruhového objezdu směrem na Deblín,
- revitalizace parku pod kostelem II. etapa,
- cyklostezka ke koupališti,
- stavba nového mostu Za Mlýnem,
- rekonstrukce sociálních zařízení na poliklinice,
- zateplení střediska volného času Inspiro,
- rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Smíškova.
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Kancelář tajemnice + tajemnice
Kancelář tajemnice (pracoviště)

tel.

e-mail

Tajemnice

Mgr. Iva Dvořáčková

712

Iva.dvorackova@tisnov.cz

Asistentka
tajemnice/personalistka
Personalistka

Bc. Kristina Ormston, DiS.
(od 1.2.2015)
Bc. Libuše Suchánková

715

kristina.ormston@tisnov.cz

718

libuse.suchankova@tisnov.cz

Personální záležitosti:
Od 1.7.2015 se pracoviště o 2 pracovnicích (asistentka tajemnice/personalistka a pozice
personalistky) vyčlenilo z Odboru kancelář starosty a tajemníka a tyto dvě pracovnice nově
spadají pod přímé vedení tajemnice úřadu Mgr. Ivy Dvořáčkové. Asistentka
tajemnice/personalistka Bc. Kristina Ormston, DiS., nastoupila na tuto pozici po absolvované
rodičovské dovolené od 1.2.2015, po odchodu Michaely Kšicové, která byla převedena
z pozice asistentky tajemnice na asistentku starosty. Bc. Suchánková pracuje na pozici
personalistky od 1.2.2014.
Členění pracovnice dle agend, vč. statistiky:
PERSONALISTIKA
Zajišťování komplexní personální správy úřadu:
- zabezpečování personální agendu zaměstnanců zařazených do MěÚ a zaměstnanců
organizačních složek města a zastupitelů města,
- evidence a průběžná aktualizace personálních dat zaměstnanců,
- průběžné zpracování organizačních změn úřadu,
- zabezpečení mzdových podkladů pro další zpracování,
- agenda dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - v počtu 190 ks/2015,
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr:
2013

2014

2015

262

125

190

Dohody o pracích konaných mimo
pracovní poměr
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počet dohod
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-

agenda Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb. (zpracovává se vždy k 1.3. za minulý
kalendářní rok) - počet poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015:
27 poskytnutých informací,
Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.:
2013
2014
2015
21
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27

Posytnuté informace dle zákona č. 106/1999
Sb.
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členka auditorského týmu v rámci interního auditu MěÚ Tišnov – 2x ročně.

ASISTENTKA TAJEMNICE
- plnění úkolů spojené s úřední činností tajemnice,
- zabezpečení organizačně technické záležitosti, spojené se zasedáními zastupitelstva
města (ZM) a schůzemi rady města (RM) – materiály k projednávání RM a ZM,
Počet jednání RM a zasedání ZM
2013 2014 2015
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ZM - počet zasedání
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Počet předložených materiálů na jednání RM a zasedání ZM
2013 2014 2015
RM - počet materiálů
ZM - počet materiálů

682
125
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160
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170

Počet předložených materiůlů na jenání RM a
zasedání ZM
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ZM - počet materiálů
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vyhotovování zápisů z RM a ZM v době nepřítomnosti asistentky starosty,
zpracovávání zápisů z porad vedoucích odborů,
zabezpečování agendy výběrových řízení, vč. veškeré korespondence (30 uskutečněných
výběrových řízení/2015),
Výběrová řízení na MěÚ Tišnov
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-

zabezpečování vzdělávání zaměstnanců, včetně zkoušek zvláštní odborné způsobilosti,
(proškoleno 668 dní za rok 2015),
Vzdělávání zaměstnanců – počet absolvovaných školení zaměstnanci MěÚ Tišnov
2013

2014

2015

343

438

668

Vzdělávání zaměstnanců - počet
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členka auditorského týmu v rámci interního auditu MěÚ Tišnov – 2x ročně.

TAJEMNICE
Plní zejména úkoly tajemníka v souladu § 110, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení).
V její působnosti je například:
- komplexní zajišťování výkonu přenesené působnosti,
- plnění úkolů statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů
vůči zaměstnancům obce,
- komplexní koordinace a usměrňování pracovněprávních vztahů a odměňování
zaměstnanců, včetně zajišťování plnění úkolů podle usnesení orgánů obce
s rozšířenou působností a dalších úkolů,
- řízení a koordinace činnosti úřadu,
- účast na zasedáních zastupitelstva obce a schůzí rady obce s hlasem poradním,
- vedení stížností v přenesené působnosti (zejména dle § 175 správního řádu – na
nevhodné chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu) – evidováno
6 daných stížností, kde všechny byly shledány neoprávněnými,
- vydávání a aktualizace vnitřních předpisů úřadu a města, vč. návrhů na další právní
předpisy (např. 3x aktualizace Organizačního řádu MěÚ Tišnov, aktualizace Pravidel
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pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, Pravidel tvorby a poskytování
finančních prostředků ze sociálního fondu nebo Pravidel pro udělování čestného
občanství a cen města Tišnova aj.),
- vydávání pokynů - vydány 3 nové pokyny tajemnice (Pokyn, kterým se stanoví
pravidla evidence výběru a odvodu finančních prostředků na koupališti, Pokyn
k prokazování zdravotní způsobilosti k výkonu práce a Pokyn k ochraně osobních
údajů).
Do Rady města Tišnova předložila tajemnice celkem 35 materiálů a do zastupitelstva města
9 materiálů. Rovněž byla registračním orgánem pro podání čestného prohlášení dle zákona
o střetu zájmu. V roce 2015 bylo podáno celkem 30 čestných prohlášení o střetu zájmu za
rok 2014. V rámci aktivní komunikace při řízení městského úřadu svolala a vedla 20 porad
s vedoucími odborů, vč. dvoudenního teambuildingu a školení na soft skills pro vedoucí
zaměstnance.
V březnu 2015 vytvořila a s radními města projednala strategický dokument s názvem
Koncepce rozvoje Městského úřadu Tišnov pro období 2015-2018, který postupně vede
k modernizaci a elektronizaci úřadu a současně ke zkvalitňování poskytovaných služeb.
Výchozími podklady dané koncepce byly vize a SWOT analýzy jednotlivých odborů směřující
k vnitřnímu rozvoji. Koncepce byla zpracována v souladu se stanovenými prioritními oblastmi
tak, aby reagovala na aktuální trendy, ale i dostupnost a následně spokojenost občanů
s poskytovanými službami v rámci úřadu obce s rozšířenou působností. Tento dokument je
živým dokumentem, bude i nadále doplňován, upravován a postupně realizován. Interní
audit v dubnu 2016 bude rovněž cíleně zaměřen i na vyhodnocování aktualizovaných SWOT
analýz jednotlivých odborů.
Kancelář tajemnice zajistila realizaci výběrového řízení na ředitele MěKS, teambuilding pro
zaměstnance úřadu a uskutečnila dotazníkového šetření na Průzkum spokojenost
návštěvníků na tišnovském koupališti a Anketu spokojenosti zaměstnanců městského úřadu.
Nemalé úsilí bylo vyvinuto i v souvislosti s organizací Concentu Moraviae a zejména
Svatováclavských hodů spojených s návštěvou představitelů všech tří partnerských měst
(Sereď, Sulejów, Moldava nad Bodvou) a s otevřením areálu zmodernizovaného sběrného
dvora.

Foto – Svatováclavské hody na radnici
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Úkoly Kanceláře tajemnice na 1. pol. 2016:
personálně stabilizovat úřad,
více motivovat lidské zdroje v rámci úřadu,
efektivně a soustavně vzdělávat veškeré zaměstnance i na měkké dovednosti,
uspořádat teambuilding pro vedoucí zaměstnance a ve 2. pol. 2016 pro celý úřad,
zrealizovat průzkum spokojenosti občanů s prací zaměstnanců na městském úřadě
a to poprvé elektronickou formou,
- pokračovat v aktualizaci a modernizaci vnitřních předpisů úřadu i města,
- zrealizovat jarní interní audit,
- podílet se na „koncepci“ akcí k 110 letům radnice a poté i na realizaci této akce.
-

Zajímavosti z úřadu:
Mezi zajímavostí v rámci úřadu, které neuvedli jednotliví vedoucí odborů, patří
vzdělanostní strukturu zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Tišnov. Z tabulky
a grafu vyplývá, že 65 % zaměstnanců dosahuje vyššího a vysokoškolského vzdělání, 35 %
vzdělání středoškolského.

Nejvyšší dosažené vzdělání
zaměstnanců MěÚ
VŠ
VOŠ
SŠ

Vyváženost muži x ženy

50
5
30

ženy
muži

70
44

muži ;
44;
39%

SŠ; 30;
35%

ženy;
70;
61%

VŠ; 50;
59%
VOŠ; 5;
6%

V průběhu roku 2015 se značně změnila celková organizační struktura úřadu. Odbor
správy majetku a investic se rozdělil na 2 odbory – na Odbor investic a projektové podpory
a Odbor správy majetku a komunálních služeb, současně zanikla i 2 oddělení.
Z Odboru správních a vnitřních věcí se oddělili pracovníci IT a přešli pod nově pojmenovaný
Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů, z kterého se naopak vyčlenily personalistka a
asistentka tajemnice, které jsou nově organizovány přímo pod tajemnicí úřadu. Odboru
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živnostenský úřad byl zrušen a přiřazen pod Odbor dopravy, a tím se Odbor dopravy
přejmenoval na Odbor dopravy a živnostenský úřad.
Na město Tišnov byla v roce 2014 podána žaloba, k Okresnímu soudu Brno-venkov, na
určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru ze strany bývalé zaměstnankyně. V lednu
2015 se uskutečnilo jednání u Okresního soudu Brno-venkov a ten svým rozsudkem danou
žalobu zamítl v plném rozsahu. V současné době je situace taková, že se zaměstnankyně
proti rozsudku odvolala a záležitost je projednávána u Krajského soudu v Brně.
Na konci roku 2015 byly všechny kanceláře opatřeny tzv. kapsami pro vkládání popisků
zdůvodňujících nepřítomnost dotyčného pracovníka, vč. sjednané zastupitelnosti, popř.
telefonního kontaktu. Rovněž stoly zaměstnanců byly osazeny jmenovkami úředníků a
společné chodby v prostorách rohové budovy úřadu (nám. Míru 346 – bývalé hejtmanství)
byly barevně vymalovány, zejména pro lepší orientaci občanů v jednotlivých patrech
budovy.

Foto – kapsy pro vkládání popisků a jmenovky úředníků

Foto – barevná výmalba pro lepší orientaci občanů v jednotlivých patrech budovy
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Zhodnocení úřadu:
Na Městském úřadě Tišnov proběhlo celkem 12 rozsáhlých kontrol, většinou na výkon
přenesené působnosti. U 10 kontrol nebyly zjištěny žádné nedostatky, naopak byly
vysloveny pochvaly v rámci jednotlivých kontrolovaných agend. Kontrola z Oblastního
inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj konstatovala pochybení a to
v souvislosti s pověřením vedoucího Odboru správy majetku a komunálních služeb. Dle
kontrolního zjištění lze sice vedením pověřit, ale současně je nutné bezodkladně vyhlásit
výběrové řízení. Jedná se o precedentní názor kontrolního orgánu, kde takto chybně jako
Městský úřad Tišnov postupují úřady napříč celou Českou republikou. Kontrola
z Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj nebyla dosud ukončena.

KONTROLY 2015
kontrolovaný
odbor
Úřad práce ČR

OSV

Krajský úřad JMK
Odbor správní a
Krajský živnostenský
úřad
Krajský úřad JmK
Odbor zdravotnictví

OŽÚ

Krajský úřad JmK
Odbor sociálních věcí

OSV
+
OSVV
(přestup.
komise)

OSV

výsledek
datum
předmět
kontroly
kontroly
kontroly
- čerpání státního příspěvku na
nebyly
9.12.2014
výkon pěstounské péče podle z.č. zjištěny
- 6.1.2015
359/1999 Sb.
nedostatky
- výkon st. správy na úseku
živnostenského podnikání

nebyly
16.4.2015
zjištěny
nedostatky

- kontrola evidence výdeje
nebyly
22.5.2015
receptů a žádanek s modrým
zjištěny
pruhem za rok 2014 a 2015;
nedostatky
- kontrola vrácení a
znehodnocování vrácených
receptů a žádanek s modrým
pruhem;
- kontrola agendy dle § 24 z.č.
379/2005 Sb., o opatřeních k
ochraně před škodami
způsobenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými
návyk. látkami
- úroveň výkonu st. správy
nebyly
25.5.2015
odboru soc. věcí na úseku agendy zjištěny
sociálně-právní ochrany dětí
nedostatky
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Oblastní inspektorát
práce pro JmK a ZK

TAJ

Krajský úřad JmK
Odbor správní a
Krajský živnostenský
úřad

OSVV

Okresní správa
sociálního
zabezpečení Brnovenkov

OF

Krajský úřad JmK
Odbor kancelář
ředitelky

OKSVV

Hasičský záchranný
sbor JmK

OSKVV

Ministerstvo
životního prostředí

OŽP

Krajský úřad JmK
Odbor dopravní
správy

ODŽÚ

Finanční úřad pro
JmK

OF

- dodržování pracovněprávních
předpisů se zaměřením na zákaz
diskriminace a zajištění rovného
zacházení podle z. o
zaměstnanosti
- dodržování povinností
vymezených v ust. § 3 odst. 1
z. o inspekci práce se zaměřením
na ostatní povinnosti v oblasti
pracovních vztahů a podmínek
- výkon přenesené působnosti na
úseku matrik, užívání a změna
jména a příjmení
- výkon agendy vidimace a
legalizace
- plnění povinností v nemoc.
pojištění, v důchod. pojištění a
při odvodu pojistného na soc.
zabezpečení a příspěvku na st.
politiku zaměstnanosti
- výkon st.správy v přenesené
působnosti dle zákona o
hospodářských opatřeních pro
krizové stavy
- výkon st.správy v přenesené
působnosti dle zákona o
zajišťování obrany ČR a zákona o
branné povinnosti
- dodržování krizového zákona a
předpisů vydaných k jeho
provedení

byly
1.6.2015
zjištěny
28.8.2015
nedostatky

- ochrana ovzduší

nebyly
15.10.2015
zjištěny
nedostatky

nebyly
25.6.2015
zjištěny
nedostatky

nebyly
15.7.-16.7.
zjištěny
2015
nedostatky

nebyly
13.10.2015
zjištěny
nedostatky

nebyly
13.10.2015
zjištěny
nedostatky

- agenda dopravních přestupků a
nebyly
17.12.2015
ostatních řízení dle z.č. 361/2000
zjištěny
Sb., z.č. 200/1990 Sb. a z. č.
nedostatky
168/1999 Sb přestupků a
poskytování informací dle z.č.
106/1999 Sb.
daňová kontrola
doposud neuzavřeno

V roce 2015 se úřad potýkal, mimo jiné, s velkým množstvím výběrových řízení. Výběrová
řízení vyhlásila tajemnice, jakožto statutární orgán zaměstnavatele, i na pracovní pozice, na
které zákon přímo neukládá povinnost vyhlašovat výběrová řízení, což jsou pracovní
poměry na dobu určitou. Město takto postupuje zejména z důvodu transparentnosti.
Celkem bylo v roce 2015 uskutečněno 30 výběrových řízení, což představuje nárůst oproti
roku 2013 (v počtu 18 výběrových řízení) a roku 2014 (v počtu 27 výběrových řízení).
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Během roku 2015 se dařilo úřad soustavně modernizovat, elektronizovat, ale
i důsledně vzdělávat. Výčet akcí by byl dlouhý, za všechny je vhodné vyzvednout
zejména:
•
•
•

zavedení registru živých smluv,
spuštění nových webových stránek města,
zřízení venkovní digitální elektronické úřední desky – dotykového LCD panelu –
viz foto níže,

•

zavedení systému Konsiliář a Pablico – jedná se o hlasovací systém v rámci RM a
ZM, vč. elektronizace jednotlivých materiálů do orgánů města – viz foto níže,
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•
•
•
•
•
•
•
•

-

-

nákup notebooků pro zastupitele města,
dokončení restrukturalizace kultury v Tišnově – převedení Městské knihovny Tišnov
pod MěKS, s účinností od 1.7.2015,
realizace interního auditu v rámci úřadu – 2x ročně,
provádění kompetenčních pohovorů napříč úřadem, jakožto nástroje vzdělávání a
koučování,
navýšení počtu odškolených dnů v rámci vzdělání zaměstnanců – 668 dnů školení,
zajištění vzdělávání pracovníků - nově i v rámci měkkých dovedností (soft skills),
vzdělávání zastupitelů města zaměstnanci úřadu - zejména na zákon o obcích, na
oblast financování obce a na územního plánu obce,
organizace setkání starostů v rámci ORP Tišnov dne 8. dubna 2015 a vzdělávání
starostů obcí na zákon o obcích dne 25. května 2015.

Úkoly napříč úřadem na 1. pol. 2016:
naplňovat Koncepci rozvoje Městkého úřadu Tišnov,
pokračovat s nastoleným systémem postupné obměny PC, softwarového vybavení,
nábytku, vč. výmalby kanceláří i dalších prostor s důrazem na budovu radnice,
pokračovat s modernizací a obměnou autoparku města, nově i formou operativního
leasingu,
nastolit systém služby O2 car kontrol z důvodu transparentního využívání veškerých
osobních vozidel v dispozici města,
zrealizovat možnosti placení místních a správních poplatků na úřadě
prostřednictvím platebních karet, zrealizovat spuštění veřejného registru smluv,
zakoupení dalšího modulu GINIS,
dořešit problematiku archivace přesunu jednotlivých archivů do nových a
vhodnějších prostor.

Děkuji touto cestou všem zaměstnancům, kteří svoji práci odvádí kvalitně a efektivně.
Zpracovali vedoucí jednotlivých odborů, asistentka tajemnice a tajemnice MěÚ Tišnov.
Za správnost Mgr. Iva Dvořáčková, tajemnice.
V Tišnově 7.3.2016.
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