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Úvod
„Chceme být úřadem moderním, profesionálním, transparentním a otevřeným, který
neustrne ve vývoji, snaží se stále rozvíjet a zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb,
samozřejmostí je každodenní vstřícnost a zdvořilost.“
Městský úřad v Tišnově byl ustaven dne 24. 11. 1990 nabytím účinnosti zákona
č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), který od § 58 zakotvil základní pravidla pro jeho
činnost a fungování. Současně byl tímto zákonem zrušen tehdejší Městský národní výbor.
Zákon č. 314/2002 Sb., stanovil Tišnov od 1. 1. 2003 obcí s rozšířenou působností. Jeho
správní obvod v současné době tvoří 59 obcí, s 30.553 obyvateli (zdroj CSÚ 2015). Jedním
z orgánů města Tišnova je právě Městský úřad Tišnov, v jehož působnosti jsou:
o výkon státní správy na základě příslušných zákonů
o plnění úkolů v rámci samosprávy
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Základní informace
Zpráva o činnosti Městského úřadu Tišnov je stručným souhrnem informací za rok 2016.
Zpráva je pojata především statisticky a informuje zejména orgány města o objemu prací,
které jsou vykonávány na jednotlivých odborech. Nejsou zde podrobně rozepisovány
jednotlivé činnosti, i když některé agendy nelze číselně vyjádřit.
Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemnice a další pracovníci zařazení do
tohoto úřadu. Pro jednotlivé úseky činnosti byly Radou města Tišnova postupně zřízeny
odbory, které jsou součástí městského úřadu.
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. statistického srovnání za roky 2013-2016,
výběr správních poplatků v Kč,
zajímavosti, popř. fotodokumentace,
zhodnocení
úkoly na 1. pol. 2016 (popř. na celý rok).

Zaměstnanci městského úřadu byli k 31. 12. 2016 organizování v deseti odborech a
jednom samostatném pracovišti a to:
Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů,
Odbor správních a vnitřních věcí,
Odbor územního plánování,
Odbor stavebního řádu,
Odbor dopravy a živnostenský úřad,
Odbor finanční,
Odbor sociálních věcí,
Odbor životního prostředí,
Odbor investic a projektové podpory,
Odbor správy majetku a komunálních služeb,
pracoviště Kancelář tajemnice.
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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(zavináč)tisnov.cz
jaroslav.salajka(zavináč)tisnov.cz
viktor.svida(zavináč)tisnov.cz
pavel.chadim(zavináč)tisnov.cz
michaela.ksicova(zavináč)tisnov.cz
albin.masek(zavináč)tisnov.cz
daria.svecova(zavináč)tisnov.cz

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

Personální záležitosti:
Dne 2. ledna 2016 nastoupila do pracovního poměru jako náhrada za MD (na dobu
určitou) pracovnice pro školství Ing. Daria Švecová. V měsíci únoru 2017 odešla na MD
Ing. Božena Veselá. Odbor neprošel po celý rok 2017 žádnými dalšími personálními
změnami a je v současné době stabilizován.
Členění odboru dle agend, vč. statistiky:
VEDOUCÍ ODBORU
-

-

-

-

-

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,
celoroční aktivní účast v komisi pro komunikaci a média,
fotodokumentace investičních akcí a společenského dění ve městě,
tvorba článků a podkladů pro Tišnovské noviny, Tišnovskou televizi a další sdělovací
prostředky,
příprava a realizace výběrových řízení (modernizace autoparku města, zavádění a
rozšiřování systému CarControl, obměna výpočetní techniky, příprava na dotační
program Výzva IROP č. 28, modernizace městského kamerového systému, nákup
propagačních předmětů),
příprava a realizace veřejných prezentací projektů Města Tišnova (rekonstrukce ulic ve
městě Tišnově, prezentace územní studie Hony za Kukýrnou a Územního plánu města
Tišnova),
spolupráce při organizaci akcí např.: X. ročník Memoriálu Ivo Medka, Sportovec města
Tišnova roku 2015, Magister Optimus 2016, Svatováclavské hody, školení starostů
ORP, apod.,
vedení projektového týmu v rámci výzvy IROP č. 28,
zavedení systému 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 některých 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 (1), petic dle zák. č. 85/1990 Sb. (0), podání dle
zák. č. 84/1990 Sb. (0), počet vedených správních řízení (2).
-

INFORMATICI
-

-

-

zajišťování provozu telefonních a internetových sítí - 99 ip telefonů/ 36 analogových
telefonů/63 mobilních čísel/ internet 50-50 Mbps,
správa provozu serverů, veškerého HW a většiny SW -17 serverů / PC+NT - 123 ks,
příprava, realizace, spuštění a správa provozu webových stránek města – Cesta
hrdelního práva, MAP vzdělávání, nastavení práv pro vybrané uživatele,
zavedení modulu pro sledování VZMR vyhlašovaných Městem Tišnovem,
převod všech poštovních schránek na nový server,
pořízení nového serveru firewall – zvýšení bezpečnosti sítě,
zavedení doménového řadiče a DHCP serveru na platformě Windows,
zajišťování personálních změn v informačních systémech - 25 osob (nástup, výstup,
změna odboru, výběrové řízení, internet, intranet, technika, atd.), což je o 37 osob
méně než v roce 2015 – došlo k personální stabilizaci úřadu,
správa web kamer – 3 nové webkamery nám. Míru 111, 346 a koupaliště, zajištění a
kontrola online přenosu – integrace na tisnov.cz,
zpracování záznamů zastupitelstva na web města službu Youtube - 8x zastupitelstvo
(celkem 165 videosekvencí na tisnov.cz a youtube.com) – došlo k plnému sjednocení
videí vkládaných na web města a na síť Youtube,
uživatelská podpora pro práci s výpočetní technikou,
nainstalováno nebo přeinstalováno 28 ks PC nebo NTB (o dva méně než v roce 2015),
zajištění stěžejních systémů servisní smlouvou – tisnov.cz, firewall, doménový řadič,
GINIS (správa HW a SW + zálohování)
příprava projektu výzva IROP č. 28
příprava konsolidace vnitřních procesů a systémů pro zkvalitnění práce IT

ASISTENTKA STAROSTY MĚSTA
-

administrativní a organizační podpora vedení města,
evidence korespondence a jiné písemnosti starosty města a místostarostů,
účast na jednáních rady města a zasedáních zastupitelstva, vyhotovení zápisů a
usnesení z rady města (33) a zastupitelstva města (8),
vyhotovování výpisu z usnesení (64 ks),
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-

zajištění zveřejnění zápisů z RM, ZM, Výboru pro strategické plánování a rozvoj města
a Osadních výborů Jamné a Hájek – Hajánky na webových stránkách města,
zajišťování přípravy a výroby propagačních předmětů,
zajišťování spolupráce s partnerskými městy,
podílení se na přípravě a organizaci kulturních a reprezentativních akcí města,
zajišťování vedení pamětní knihy města Tišnova,
příprava podkladů, účast na jednáních a vyhotovení zápisů (6) z jednání Výboru pro
strategické plánování a rozvoj města (tajemnice výboru),
administrativní podpora osadních výborů města v souvislosti s předkládáním materiálů
do ZM.

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A VNITŘNÍ KONTROLA
OBLAST KONTROLY
-

-

kontrolováno vyúčtování poskytnutých dotací za rok 2015 a kontrola doložení publicity
příjemců dotací za stejné období,
zpracování roční zprávy o finanční kontrole města a jeho příspěvkových organizacích,
vč. jejich uložení na webové stránky ministerstva financí,
zpracování přehledu o finančním hospodaření všech příspěvkových organizací města
(formou příloh ke zprávám o hospodaření za 1. pololetí 2016),
kontrola vyúčtování stravenek za rok 2015,
2x kontrola výběru poplatků na koupališti (o jednu méně než v roce 2015),
následná kontrola 4 dotací u jejich příjemců,
kontrola osmi příspěvkových organizací města v průběhu druhého pololetí roku,
2x kontrola všech pokladen MěÚ, zpracování podkladů pro jejich výtěžnost,
kontrola veřejných zakázek malého rozsahu na čtyřech vybraných odborech města,
kontrola smluv v hodnotách nad 500 tis. korun zveřejněných na profilu zadavatele,
sčítání Tříkrálové sbírky za rok 2016, zapečetění pokladniček pro rok 2017, ostatní
sbírky jako například sbírka Charity, nadace Adra,
příjem 85 řádných žádostí o dotace, 23 žádostí o mimořádnou finanční podporu a 12
žádostí na podporu trenérů mládeže v roce 2016 a aktualizace jejich evidence
v průběhu roku (z celkového počtu se přidělených finančních dotací vzdalo celkem 5
žadatelů a 1 žádost nebyla doporučena s ohledem na formální nedostatky; všechny
dotační smlouvy byly zaevidovány v Evidenci smluv GINIS, z toho byly 4 dotační
smlouvy zveřejněny v Registru smluv).
účast na jednáních kontrolního výboru, příprava podkladových materiálů pro jednání,
vykonávání funkce tajemníka kontrolního výboru,
zpracování dokumentací potřebných pro vyhlášení jednotlivých dotačních programů,
kompletní administrace a metodická podpora příjemcům dotací (společně s Ing.
Dariou Švecovou)
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Poskytnuté dotace z rozpočtu města Tišnova za 2013,2014,2015,2016

počet žádostí

poskytnuté dotace

Celkem poskytnuto v KČ

počet žádostí

poskytnuté dotace

Celkem poskytnuto v KČ

počet žádostí

poskytnuté dotace

Celkem poskytnuto v KČ

2016

Celkem poskytnuto v KČ

Prorodinné aktivity

2015

poskytnuté dotace

Sociální služby

2014

počet žádostí

2013

11

11

286 000,00

11

11

286 000,00

11

10

664 000,00

21

21

2 348 279,00

4

4

80 000,00

5

4

100 000,00

3

3

100 000,00

3

3

100 000,00

3

3

87 100,00

Životní prostředí
Sport a
tělovýchova
(činnost a provoz)

22

22

1 495 000,00

20

20

1 500 000,00

20

19

1 500 000,00

21

15

1 492 000,00

Kultura

13

13

200 000,00

20

14

250 000,00

21

18

250 000,00

20

17

254 000,00

Ostatní zájmová
činnost

14

14

190 000,00

15

14

200 000,00

16

16

200 000,00

17

14

185 000,00

Volnočasové
aktivity mládeže

7

7

125 000,00

8

6

152 000,00

9

8

192 000,00

9

9

200 000,00

14

14

233 050,00

12

12

355 350,00

33

27

657 000,00

22

20

501 900,00

Trenéři mládeže
Mimořádné dotace

13

13

471 750,00

30

26

2 349 000,00

OBLAST KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
-

aktualizace složení jednotlivých orgánů (Povodňová komise, Bezpečnostní rady a stálé
pracovní skupina krizového štábu ORP Tišnov),
vytvoření nových seznamů spojení a vyrozumění s dopadem na krizové řízení,
zpracování Zprávy o činnosti bezpečnostní rady za rok 2015,
uspořádání jednání Bezpečnostní rady města v měsících květen a listopad 2016,
mimořádné jednání bezpečnostní rady v měsíci červnu k nálezu nebezpečných látek
v městysi Nedvědice a aktivní spolupráce s IZS při likvidaci těchto látek,
aktualizace Krizového plánu ORP Tišnov,
provedena aktualizace plánu nezbytných dodávek,
provedení analýzy rizik ORP Tišnov

ŠKOLSTVÍ
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 Samostatné Integrované
Školní
Školní
ZUŠ Školní SVČ
MŠ
ZŠ
ZŠ + MŠ
jídelny
družiny
klub
10
4
11
24
14
1
1
1
8

Převážná část druhé poloviny roku 2016 byla věnována kontrole a vykazování finančních
prostředků ze státního rozpočtu a zpracování statistických výkazů ze všech školských
zařízení. Většina výkazů se sbírá po překontrolování a opravách i v tištěné podobě a o
jednotlivých výkazech se příslušnému orgánu (KÚ, MŠMT) zasílá protokol. Nejvíce časově
náročná je komunikace s jednotlivými školami a školskými zařízeními.
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 a úprav limitů zaměstnanců či požadavků na navýšení rozpočtu na
KÚ. Tyto výkazy jsou předávány školám a školským zařízením k vyplnění, následně po
kontrole se sbírají a odesílají kraji zpět v elektronické podobě sumáře a některé výkazy i
v listinné podobě. Sběr dat probíhá průběžně po celý rok. Mimo to jsou posílané školám
informace týkající rozpočtu, jeho čerpání nebo navýšení v návaznosti na legislativu. V
druhém pololetí roku 2016 byly sbírány a předávány tyto formuláře:
Druh formuláře
Návrh rozpočtu 2016
Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům – zúčtování se SR
Finanční rozvaha zaměstnanců hrazených z přímých výdajů na
vzdělávání
Návrh na změnu ukazatelů – dohodovací řízení k rozpočtu
Rychlé hlášení - přehled o počtu dětí (žáků)
Rychlé hlášení - asistent pedagoga
Statistické výkazy (rozpočet) - návrhy na změny čerpání závazných
ukazatelů (limitu platů + limitu ostatních osobních nákladů)
Přesuny neinvestičních ukazatelů - upravený rozpočet
Statistické výkazy (rozpočet) - změny asistent pedagoga
Zúčtování ÚZ 33050, 33044, 33457 a OP VVV

Počet
1 x 26
1 x 26
1 x 26
2
1 x 26
18
23
2 x 26
3
4

Samospráva ve školství
V rámci samosprávy ve školství je město Tišnov zřizovatelem 2 základních škol, 3
mateřských škol a střediska volného času. V prvním čtvrtletí odešla na RD ředitelka
INSPIRA
SVČ
Mgr. Lucie Borková a po dobu její nepřítomnosti byla jejím statutárním zástupcem
jmenovaná Mgr. Iva Kroutilová. V prvním pololetí byla zpracována také Zpráva o
mládežnických organizacích.
Vyplňování přihlášek pro zápis do mateřských škol v Tišnově, proběhlo prvním rokem
v elektronické formě.
Klubu přátel školy ZŠ Tišnov, bylo povoleno RM umístit své sídlo do Základní školy nám.
28. října č.p. 1708, Tišnov a zapsat tuto adresu do obchodního rejstříku.
Základní škola, Tišnov, Smíškova 840, se již druhým rokem zapojila do projektu
"Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách v Jihomoravském
kraji II" financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Tato
škola oslavila v roce 2016 již 65. výročí založení školy.
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V průběhu II. pololetí 2016 byla podána jedna žádost o zápis změny v rejstříku škol a
školských zařízen, a to navýšení kapacity Základní školy, Tišnov, náměstí 28. října 1708.
Kapacita byla navýšena z 850 na 880 žáků. 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 s ohledem na navýšení platových tarifů platné od 1. 9. 2016.
Školy se aktivně zapojily do výtvarné soutěže pořádané Městem Tišnovem k příležitosti
110. výročí otevření radnice, na které se podílel OKSVV.
V návaznosti na změnu legislativy (zákon č. 178/2016 Sb. ze dne 20. dubna 2016, kterým
se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání - školský zákon), město Tišnov stanovilo školské obvody mateřský škol
zřízených městem Tišnovem, a to na základě § 178 odst. 2 písm. b) a §179 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů.
Zajímavosti z odboru, fotogalerie:
Za sledované období, na rozdíl od předchozího roku, nedošlo k žádným významným
změnám napříč celým odborem. Odbor se rovněž podílel na organizaci několika
sportovních a kulturních akcí – viz fotografie níže:

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

Příprava a organizace akce Sportovec roku
2015
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Organizace akce Magister Optimus 2016

Příprava a realizace akce Ceny města a
udělování Čestných občanství

Svatováclavské hody v Tišnově

Zhodnocení odboru:
Odbor se vypořádal s doporučeními z interního auditu z I. pololetí 2016, ve II. pololetí
prošel dalším auditem, jehož závěry byly z části naplněny – jedno doporučení bylo
zrealizováno, na dalším se průběžně pracuje. V tuto chvíli již nejsou avizovány žádné
personální ani organizační změny.
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Úkoly na rok 2017:
-

-

-

příprava požadovaných nových legislativních materiálů pro rok 2017,
realizace finančních kontrol na všech pokladnách města, u příspěvkových organizací na
městském koupališti, apod.,
posílení pracoviště vnitřní kontroly s ohledem na avízovaný odchod pracovníka
kontroly do starobního důchodu a potřeby bezproblémového zapracování nového
pracovníka,
věnovat se systémovému nastavení požadavků na vnitřní bezpečnost v rámci MěÚ
Tišnov,
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, XI. ročník Memoriálu Ivo Medka, Concentus Moraviae, Magister
Optimus, Sportovec města, apod.),
dokončení instalace kamer v rámci projektu doplnění městského kamerového systému,
udržení personální stability odboru.
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Odbor správních a vnitřních věcí
Personálního složení odboru:
Odbor správních a vnitřních věcí

tel.

e-mail

Vedoucí, matrika
Asistentka, majetek
Podatelna, pošta
Podatelna, vidimace,
legalizace a Czech
POINT
Evidence obyvatel,
matrika
Občanské průkazy,
cestovní doklady,
evidence obyvatel
Přestupky, právní
předpisy města, volby

Ing. Dagmar Dvořáková
Kateřina Lepková
Zdenka Králová

774
772
711

dagmar.dvorakova(zavináč)tisnov.cz
katerina.lepkova(zavináč)tisnov.cz
zdenka.kralova(zavináč)tisnov.cz

Šárka Klusáková

773

sarka.klusakova(zavináč)tisnov.cz

Mgr. Jitka Hamerníková

775

jitka.hamernikova(zavináč)tisnov.cz

Dana Kučerová
Věra Králíková
Iveta Nováčková
Mgr. Bc. Veronika Slavíčková
Mgr. Karel Koelbl

776
778
770
777
779

dana.kucerova(zavináč)tisnov.cz
vera.kralikova(zavináč)tisnov.cz
iveta.novackova(zavináč)tisnov.cz
veronika.slavickova(zavináč)tisnov.cz
karel.koelbl(zavináč)tisnov.cz

(od 01.04.2016)

Personální záležitosti:
Začátkem roku 2016 proběhlo výběrové řízení na druhého pracovníka na výkon agendy
přestupků a souběžně 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. Uchazeč, který nejlépe uspěl ve výběrovém řízení, Mgr. Karel Koelbl, nastoupil do
pracovního poměru 01.04.2016. Ostatní pracovní pozice na odboru zůstaly v roce 2016
beze změny.

Členění odboru dle agend, vč. statistiky:

Občanské průkazy
rok
počet žádostí

2013
3276

2014
4541

7000
6000
5000
4000
počet žádostí o
OP

3000
2000
1000
0
2013 2014 2015 2016

13

2015
6518

2016
4136

Cestovní doklady
rok
počet žádostí
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1529

2014
1763
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Matriční agenda
Do správního obvodu matričního úřadu Tišnov patří tyto obce: Březina, Bukovice, Drásov,
Heroltice, Hluboké Dvory, Hradčany, Lomnička, Malhostovice, Předklášteří, Rohozec,
Sentice, Skalička, Šerkovice, Štěpánovice, Tišnov, Unín, Vohančice, Všechovice a Železné
Počet zápisů uzavření manželství:
rok
2013
počet zápisů uzavření
81
manželství

2014
85

2015
80

2016
81

86
84
82

počet zápisů
uzavření
manželství

80
78
76
2013 2014 2015 2016

Počet zápisů úmrtí:
rok
počet zápisů úmrtí

2013
213

2014
196
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zápisů
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2015
198

2016
172

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

2015
91

2016
102

105
100
95
90

počet
prohlášení

85
80
75
2013

2015

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

2013
2009

2014
1177

2015
906

2016
922

2014
1480

2015
1369

2016
1749
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Legalizace:
rok
počet legalizací

2013
1694
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1000

počet
legalizací

500
0
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Evidence obyvatel
Ohlašovna Městského úřadu Tišnov eviduje občany ČR s adresou trvalého pobytu
v Tišnově včetně jeho místních částí (Jamné, Hájek, Hajánky a Pejškov).
Počet občanů ČR přihlášených k trvalému pobytu (dále jen „TP“) do Tišnova z jiných obcí:
rok
2013
2014
2015
2016
počet přihlášených
183
246
307
324
k TP odjinud
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Počet občanů ČR přihlášených k TP v rámci Tišnova:
rok
2013
2014
počet přihlášených
187
214
k TP v rámci Tišnova

2015
219

2016
201

220
210
200

počet
přihlášených k
TP v rámci
Tišnova

190
180
170
2013 2014 2015 2016

Počet občanů ČR přihlášených k TP z Tišnova do jiné obce (odhlášení):
rok
2013
2014
2015
počet odhlášených
199
184
221
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2016
283

Počet občanů ČR evidovaných na adrese Městského úřadu Tišnov – nám. Míru č.p. 111
rok
2013
2014
2015
2016
počet občanů ČR
238
290
318
371
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Počet dětí, které měly v době narození TP v Tišnově:
rok
2013
2014
počet narozených
109
119

2015
119

2016
119

2015
91

2016
87

120
115
počet
narozených s
TP v Tišnově

110
105
100
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Počet zemřelých s TP v Tišnově:
rok
2013
počet zemřelých
86

2014
85

92
90
88
počet zemřelých
s TP v Tišnově

86
84
82
2013 2014 2015 2016

Přestupky
Komise k projednávání přestupků města Tišnova (dále jen „KPP“) zabezpečuje výkon
přestupkové agendy nejen v Tišnově, ale i v působnosti obcí na základě uzavřených
veřejnoprávních smluv namísto následujících městysů a obcí: Běleč, Borač, Borovník,
Braníškov, Brumov, Březina, Bukovice, Černvír, Deblín, Dolní Loučky, Doubravník,
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Drahonín, Drásov, Heroltice, Hluboké Dvory, Horní Loučky, Hradčany, Kaly, Katov,
Křižínkov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Lažánky, Lomnice, Lomnička, Lubné,
Malhostovice, Maršov, Nedvědice, Nelepeč-Žernůvka, Níhov, Ochoz u Tišnova, Olší, Osiky,
Pernštejnské Jestřabí, Předklášteří, Rašov, Rohozec, Rojetín, Řikonín, Sentice, Skalička,
Skryje, Strhaře, Svatoslav, Synalov, Šerkovice, Štěpánovice, Tišnovská Nová Ves, Újezd
u Tišnova, Unín, Úsuší, Vohančice, Vratislávka, Všechovice, Žďárec a Železné.
Počet oznámených přestupků k projednání KPP:
rok
2013
2014
počet přestupků
216
280

2015
320

2016
361
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44
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36
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Počet jednání KPP:
rok
počet jednání KPP

2013
41

2014
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Počet oznámených přestupků k projednání na OSVV:
rok
2013
2014
počet přestupků na OSVV
19
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přestupků
OSVV
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18

Podatelna
Počet došlé pošty:
rok
Česká pošta, osobně
Datová schránka

2013
12541
5419

2014
12772
5713

2015
7479
6602

2016
9095
6453

2014
16550
11570

2015
13646
14195

2016
13925
12906
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5000
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Počet odeslané pošty:
rok
Česká pošta, osobně
Datová schránka

2013
16270
10534

20000
15000
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10000

Datová schránka

5000
0
2013 2014 2015 2016

Výběr poplatků:
Správní poplatky
Občanské průkazy, Cestovní doklady

991 300,-Kč

Matrika, evidence obyvatel, vidimace/legalizace,
CzechPOINT

234 890,-Kč

Správní poplatky celkem

1 226 190,-Kč

Ostatní poplatky – služba kopírování pro občany
na podatelně úřadu
POPLATKY CELKEM ZA OSVV

3 128,-Kč

1 229 318,-Kč
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Zajímavosti z odboru:
V roce 2016 řešil OSVV mimo běžné agendy následující záležitosti:
•

•
•

•
•

•

•

v období od 01. 04. do 31. 07. jsme zajistili v plném rozsahu výkon matriční agendy
u Úřadu městyse Lomnice, kde během výše uvedeného období nebyl personálně
zajištěn výkon matriční agendy (nad rámec povinností),
podíleli jsme se na přípravě a organizaci X. ročníku závodu horských kol „Memoriál
Ivo Medka“, který proběhl 04. 06. 2016,
ve dnech 16. 06. a 21. 06. proběhla kontrola výkonu matriční agendy Krajským
úřadem Jihomoravského kraje – kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky ve
výkonu matriční agendy,
během července a srpna jsme zahájili aktivní přípravu na podzimní volby do
zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR,
ve dnech 7. 10. - 8. 10. proběhly volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a
I. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR, II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR
proběhlo ve dnech 14. 10.-15. 10.,
dne 25. 10. proběhla kontrola výkonu agendy na úseku občanských průkazů,
cestovních dokladů a evidence obyvatel Krajským úřadem Jihomoravského kraje –
kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky ve výkonu výše uvedené agendy,
koncem roku 2016 došlo k navýšení agendy na úseku občanských průkazů
z důvodu předpokládané hromadné výměny občanských průkazů související
s připojením
13 obcí z okresu Blansko do okresu Brno-venkov, k tomuto připojení došlo od
01. 01. 2007. Celkově se bude jednat o téměř 2000 ks dokladů. Navýšení této
agendy bude pokračovat i v první polovině roku 2017.
Zhodnocení odboru:

V průběhu roku 2016 se postupně stabilizovala situace na jednotlivých pracovních
pozicích. Podařilo se úspěšně splnit úkoly nastíněné v Závěrečné zprávě o činnosti
Městského úřadu Tišnov za rok 2015:
1) Mgr. Bc. Veronika Slavíčková v dubnu 2016 úspěšně absolvovala přípravu a
zkoušku potřebných znalostí na úseku voleb,
2) Mgr. Jitka Hamerníková v červnu 2016 úspěšně absolvovala přípravu a zkoušku
odborné způsobilosti na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a
evidence obyvatel,
3) Mgr. Karlu Koelblovi byla uznána rovnocennost vzdělání pro výkon agendy
přestupků v plném rozsahu, není tedy nutná příprava a absolvování zkoušky
odborné způsobilosti na úseku přestupků. Dne 03. 10. starosta města jmenoval
Mgr. Karla Koelbla předsedou Komise k projednávání přestupků (zvláštního orgánu
města).
Ke stabilizaci jednotlivých pracovních pozicí významně přispívá pravidelné absolvování
školení a kurzů od akreditovaných vzdělávacích organizací. Tato školení a kurzy
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upozorňují na časté legislativní změny a převádějí je do praxe, prohlubují a upevňují
znalosti potřebné k výkonu jednotlivých agend a jsou zdrojem praktických zkušeností.
Úkoly na rok 2017:
1) Dokončení odborné přípravy a vykonání zkoušky k získání osvědčení o způsobilosti
na úseku voleb (Mgr. Karel Koelbl a Šárka Klusáková)
2) Technicko-organizační zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
v říjnu 2017
3) Zajištění přestěhování a vybavení nových kancelářských prostor v budově úřadu na
ul. Ráboňova - I. čtvrtletí 2017
4) Spoluúčast na přípravě a organizaci XI. ročníku Memoriálu Ivo Medka dne
28. 05. 2017
5) Bezproblémové zvládnutí hromadné výměny občanských průkazů občanů obcí
připojených v roce 2007 z okresu Blansko do okresu Brno – venkov v I. pol. 2017
(cca 2000 dokladů)
6) Na základě předběžných informací z MV ČR o možné změně názvu obce Březina
v působnosti ORP Tišnov, by následovala okamžitá výměna občanských průkazů
všem občanům této obce (cca 270 dokladů).
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Odbor územního plánování
Personálního rozložení odboru:
Odbor územního plánování

tel.

e-mail

Vedoucí
Administrativa
Památková péče

Ing. Doležalová Alena

755

alena.dolezalova(zavináč)tisnov.cz

Bc. Patloková Eva

749

eva.patlokova(zavináč)tisnov.cz

Ing. Červenková Hana
Ing. Konečná Natálie
Mgr. Lunda Pavel

757
733
732

hana.cervenkova(zavináč)tisnov.cz
natalie.konecna(zavináč)tisnov.cz
pavel.lunda(zavináč)tisnov.cz

Referenti
ÚAP, GIS

Personální záležitosti:
V srpnu 2016 nastoupil na odbor Mgr. Pavel Lunda, jako referent ÚAP (územně analytické
podklady) a GIS (geografický informační systém) na uvolněné místo po Mgr. Tereze
Krchňavé, která se ukončila pracovní poměr z důvodu stěhování. Nyní je personální
složení odboru 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 pořídil jako podklad pro ÚP Tišnov Územní studii v lokalitě
Hony za Kukýrnou a následně připravil návrh ÚP Tišnov pro opakované veřejné
projednání. Veřejné projednávání proběhlo 27. 4. 2016. Poté byly vypořádány podané
námitky a připomínky a ve spolupráci s určeným zastupitelem Ing. Součkem byl upraven
návrh ÚP Tišnov pro vydání v zastupitelstvu města. Dne 5. 9. 2016 zastupitelstvo města
vydalo Územní plán Tišnov. Oba tyto dokumenty jsou velkým přínosem pro rozhodování
stavebního úřadu při umísťování záměrů na území města Tišnova a jeho místních částí.
Současně odbor pracuje na pořízení ostatních územně plánovacích dokumentacích
a podkladech v rámci obvodu obce s rozšířenou působností. Pokud se týká ostatních
územně plánovacích dokumentací, v současné době je rozpracováno kromě Tišnova
dalších 7 územních plánů obcí a 6 změn územních plánů v působnosti ORP Tišnov.
V souvislosti s vydanými Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje bude nutné
dát stávající územní plány do souladu s tímto dokumentem a lze tak v roce 2017 očekávat
nárůst změn dalších územních plánů.
V rámci agendy územně analytických podkladů, byla v prosinci 2016 odevzdána
4. 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 2018.
Odbor územního plánování MěÚ Tišnov obdržel za rok 2016 celkem 1118 podání
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k vyřízení. Oproti roku 2015 došlo k nárůstu počtu podání, ale tento počet lze považovat
za průměrný ve srovnání s minulými lety. Pouze v roce 2015 došlo k přechodnému snížení
počtu podání.
Počet podání - období 2013, 2014, 2015, 2016:
2013
2014
2015
2016
I.
II.
I.
II.
I.
II.
I., II.
pololetí pololetí pololetí pololetí pololetí pololetí pololetí
804
357
669
501
472
384
1118
1161
1170
856
1118
Počet podání ve sledovaném období
1200
1000
800
600

Počet podání

400
200
0
2013

2014

2015

2016

V roce 2016 sice došlo k nárůstu počtu žádostí o vyjádření ve srovnání s rokem 2015, ale
v dlouhodobém srovnání jsme na průměru v počtu přijatých podání. Přičítáme to zejména
tomu, že jsme zveřejnili územně plánovací dokumentace obcí v ORP na webových
stránkách města Tišnova a tak například soudní znalci a projektanti si informace zjišťují
sami bez toho, aby podávali žádosti. Stále ale platí, že v souvislosti s církevními
restitucemi obsahují žádosti od Státního pozemkového úřadu v jednom podání i desítky
pozemků, což se v grafu neprojeví.
Počet žádostí o vyjádření z hlediska územního plánování:
2013
256

2014
364

2015
383

2016
361

Počet žádostí o vyjádření z hlediska územního
plánování:
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Počet žádostí o
vyjádření z hlediska
územního plánování:
2013

2014

2015

2016
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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.
Výběr správních poplatků:
Odbor územního plánování správní poplatky nevybírá.
Zajímavosti z odboru:
Odbor (úřad) zásadně zlepšil a zjednodušil přístup do zveřejnění 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. Lunda pokračuje v započaté práci Mgr. Krchňavé ve vylepšení mapového portálu,
který již nyní používá většina odborů v rámci městského úřadu, kde tyto úpravy přinesly
zkvalitnění a usnadnění práce jednotlivých referentů.
Dále odbor pro potřeby města pokračuje na pracích v souvislosti s pořízením Územní
studie sídelní zeleně. Velkým přínosem pro práci odboru je nová spolupráce s Ing. arch.
Vydrovou, jako městskou architektkou, kde jsme společně pořídili Urbanistickoarchitektonickou studii, tzv. přednádražního prostoru – tedy prostoru za Albertem
směrem k městu. Věříme, že všechny tyto studie přispějí k lepšímu rozhodování v území,
zejména při umísťování nových záměrů.
V roce 2017 předpokládáme pořízení Územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou –
Černohorská, Územní studie přestavbové plochy P5 v lokalitě pod Klucaninou – ul.
Brněnská. I tyto územní studie budou přínosem pro rozhodování při umísťování záměrů
na území města.
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 rok 2017:
- pořízení Územní studie sídelní zeleně v úzké spolupráce s OSMKS , OIPP a Ing.
Vydrovou,
- pořízení Územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou – Černohorská
- pořízení Územní studie přestavbové plochy P5 v lokalitě pod Klucaninou – ul. Brněnská.

24

Odbor stavebního řádu
Personálního rozložení odboru:
Odbor stavebního řádu
Vedoucí
Administrativa

Referenti

Bc. Matušková Soňa
Dospíšilová Hana
Havlišová Ivana
Cíková Petra
Ing. Svobodová Monika
Ing. Kratochvílová Dana
Ing. Votoupal Jiří

tel.

e-mail

719
750
753
754
748
751
758

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

Personální záležitosti:
Odbor stavebního řádu (dále jen „OSŘ“ nebo „odbor“) vznikl ke dni 1. 7. 2014 rozdělením
Odboru územního plánování a stavebního řádu. Disponuje celkem 7 funkčními místy vč.
vedoucího odboru a administrativní pracovnice. V roce 2016 byl v dlouhodobější pracovní
neschopnosti Ing. Jiří Votoupal (34 pracovních dnů), Ing. Monika Svobodová (13 dnů).
Členění odboru dle agend, vč. statistiky
Odbor stavebního řádu MěÚ Tišnov vykonává především přenesenou působnost
obecného stavebního úřadu. V kompetenci odboru je také vydávání koordinovaných
stanovisek a koordinovaných závazných stanovisek ve smyslu § 4 odst. 7 stavebního
zákona. OSŘ 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 (vč. města Tišnov) na
území o celkové rozloze 244,452 km2 s počtem obyvatel celkem 25 900 (k 1. 1. 2016, zdroj
ČSÚ).
Správní obvod ORP Tišnov má celkem 59 obcí, ve zbývajících obcí 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. 2016 do 30. 12. 2016
k vyřízení celkem 2665 podání (1194 v I. pololetí). V porovnání s roky 2015 (3145 podání)
2014 (2614 podání) a 2013 (1967 podání) lze dovodit, že nárůst počtu podání v roce 2015
byl dán potřebou budování kanalizačních přípojek v rámci plošného řešení odkanalizování
obcí správního obvodu. Počet podání se vrací zhruba na úroveň roku 2014, kdy oproti
roku 2013 je zřejmý nárůst počtu podání z důvodu obecně příznivého
technickoekonomického prostředí ve stavebnictví.
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Výběr správních poplatků:
Od 1. 1. 2016 do 30. 12. 2016 bylo vybráno na poplatcích celkem 2 024 800,- Kč z toho
platební kartou 186 750,- Kč, bankovním převodem 1 596 250 Kč, hotově na pokladně SÚ
241 800,- Kč. Celkově vybraná částka 2 024 800,- Kč za rok 2016 značí výrazný nárůst
v porovnání s roky 2015 (1 801 850,- Kč), 2014 (1 552 200,- Kč) a 2013 (164 000 Kč).
Nárůst částek vybíraných poplatků je dán jednak zákonem o správních poplatcích, který
navýšil částky a rozšířil zpoplatněné položky, ale i navýšením počtu podání.

Zajímavosti z odboru:
Od 1. 9. 2016 došlo k přerozdělení působnosti jednotlivých
referentů v obcích správního obvodu. Působnost referentů na
území města se nezměnila.
Grafické znázornění na mapovém
podkladu ORP Tišnov a města
Tišnov
je
zveřejněno
na
webových
stránkách
města
Tišnov a v prostorách OSŘ.

Během podzimních a zimních
měsíců
proběhla
úprava
místnosti v ZŠ Riegrova za
účelem zřízení spisovny MěÚ. Po
dokončení stavebně technických
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úprav byly osazeny regály a následně přestěhovány uzavřené spisy realizovaných a
dokončených staveb, jež byly dosud uložené v kancelářích jednotlivých referentů OSŘ, což
staticky přitěžovalo celé budově MěÚ. Poté mohlo po 14 letech dojít k výměně koberců a
vymalování všech kanceláří OSŘ, což přispěje ke zdravějšímu a příjemnějšímu pracovnímu
prostředí.

Foto: stav při výměně koberců a výmalbě kanceláří
Pokud se týká správních řízení vedených stavebním úřadem ve sledovaném období
o významných či zajímavých stavbách, pak je možno připomenout např.:
- na území Tišnova park pod kostelem, dopravní a technická infrastruktura v lokalitě
Za Mlýnem, veřejné osvětlení v ulici Drbalova a Sv. Čecha, Cesta hrdelního práva,
víceúčelové hřiště u ZŠ Smíškova, cyklostezka Tišnov - Březina, centrum služeb pro
turisty v hotelu Květnice, ambulantní trakt nemocnice Tišnov,
- rekonstrukce kaple v Úsuší,
- technická infrastruktura v lokalitě Záhomí v Železném,
- revitalizace lokálního biokoridoru v údolí Kozlího potoka ve Žďárci,
- prodejna smíšeného zboží ve Svatoslavi,
- umístění úpravy trasy silnice II/379 Tišnov, Předklášteří, Žernůvka, Čížky, Deblín,
- přístavba hasičské zbrojnice a kulturního domu v Níhově,
- umístění cyklostezky v trase Malhostovice - Nuzířov,
- zemědělská stavba pro chov mladého dobytka, protierozní opatření v Lubném,
- dětské hřiště v Křižínkově,
- na území státního hradu Pernštejn obnova zahrad, malých stavebních objektů a
cest
- vytvoření komunitního centra v Malhostovicích,
- víceúčelová budova zázemí sportovního areálu a cyklostezka v Drásově,
- povolení Metodického edukačního centra a depozitáře pro archeologii Muzea
Brněnska v bývalé Zvláštní internátní škole v Předklášteří.
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
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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. Palčivým problémem jsou nekvalitně zpracovaná podání (zahrnuje podklady a
projekt) a s tím spojená zátěž pro žadatele i úředníky.
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.

Úkoly na rok 2017:
- 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,
- v závislosti na vyhodnocení efektivnosti příručních pokladen provést zabezpečení
pracoviště pokladny v kanceláři č. 310,
- řešení problematiky archivování, přesun spisů ze sklepa a chodby 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
Silvie Sobotková
Ing. Daniel Richter
Evid. vozidel,
zkušební komisař
Vařílek Vladimír
Přestupky
Ing. Brychta Jiří
Zadržení ŘP,
zdravotní
nezpůsobilost,
Mgr. Krapková Simona
taxislužba,
přestupky
Silniční správní úřad Dvořáček Luboš
Speciální stavební
Ing. Bc. Vokáčová Petra
úřad
Registrace
Bc. Vladimíra Řepová
podnikatelských
Mgr. Miroslava Strnadová
subjektů
Kontrola
Ladislav Pulkrábek
podnikatelských
Jaroslav Kopáček
subjektů

tel.
720
737
738
736
739
785
735
717

e-mail
renata.loubalova(zavináč)tisnov.cz
ivana.brychtova(zavináč)tisnov.cz
hana.pulkrabkova(zavináč)tisnov.cz
jana.kloboucnikova(zavináč)tisnov.cz
silvie.sobotkova(zavináč)tisnov.cz
daniel.richter(zavináč)tisnov.cz
vladimir.varilek(zavináč)tisnov.cz
jiri.brychta(zavináč)tisnov.cz

759

simona.krapkova(zavináč)tisnov.cz

752

lubos.dvoracek(zavináč)tisnov.cz

756

petra.vokacova(zavináč)tisnov.cz

734

vladimira.repova(zavináč)tisnov.cz

760

miroslava.strnadova(zavináč)tisnov.cz

782

ladislav.pulkrabek(zavináč)tisnov.cz

781

jaroslav.kopacek(zavináč)tisnov.cz

Personální záležitosti:
Dne 1. 1. 2016 nastoupil do funkce zkušebního komisaře a referenta evidence vozidel
Ing. Daniel Richter. K datu 29. 2. 2016 odešel do starobního důchodu referent evidence
vozidel Ing. František Šanca a na jeho pracovní pozici nastoupila dne 1. 3. 2016 Silvie
Sobotková. Dne 1. 6. 2016 nastoupila na pozici referentky agendy registrace
podnikatelských subjektů Mgr. Miroslava Strnadová jako zástup Bc. Martiny Tiché, DiS.,
která dne 29. 7. 2016 odešla na mateřskou dovolenou. Ode dne 12. 8. 2016 je ve stavu
dlouhodobě nemocných referentka vykonávající agendu speciálního stavebního úřadu
Ing. Bc. Petra Vokáčová. Tuto agendu vykonávala vedoucí odboru Mg. Ing. Renata
Loubalová a referent silničního správního úřadu Luboš Dvořáček, což bylo časově i
odborně velmi náročné a možné pouze dočasně.
Členění odboru dle agend, vč. statistiky
REGISTR ŘIDIČŮ
• počet provedených operací spojených se žádostí o vydání řidičských průkazů a průkazů
profesní způsobilosti řidiče – 31 113
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• počet žádostí o vydání paměťových karet řidičů a vozidel - 115
• počet vybodovaných osob – 12
• správní řízení – výzva k odevzdání řidičského průkazu – 13 z toho 4 pokuty uděleny
v příkazním řízení
Registr vozidel
počet operací

2013 2014 2015 2016
40634 30535 34436 31113

REGISTR ŘIDIČŮ
40634

•

2013

30535

34436

31113

2014

2015

2016

REGISTR VOZIDEL
• počet provedených operací spojených s žádostí o registraci vozidel a zápis změn 8408
• výběr poplatků na podporu sběru a využití autovraků v částce 543 000,- Kč
• počet žádostí o registraci jednotlivě dovezeného vozidla - 428
• počet žádostí o vydání TP na základě COC listu – 23
• počet žádostí o výdej dat - 147
Registr vozidel
počet transakcí

2013 2014 2015 2016
9191 8921 9673 8408

REGISTR VOZIDEL
9673
9191

8921
8408

2013

2014

2015

2016
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POSUZOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ŘÍZENÍ
MOTOROVÝCH VOZIDEL
• počet odzkoušených žadatelů - 500
• počet dílčích zkoušek z odborné způsobilosti 1394 - z toho
o 566 zkoušek z pravidel provozu na pozemních komunikacích
o 67 zkoušek z techniky a údržby vozidla
o 761 zkoušek praktické jízdy s motorovým vozidlem
Zkoušky žáků autoškol
počet zkoušek

SILNIČNÍCH

2013 2014 2015 2016
1658 1462 1203 1394

ZKOUŠKY ŽÁKŮ AUTOŠKOL
1658

1462

2013

2014

1394

1203

2015

2016

AGENDA DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍ
Dopravní přestupky
• počet oznámených přestupků a jiných správních deliktů na úseku bezpečnosti
silničního provozu - 296
• počet vydaných zákazů činností - 32
Zadržení ŘP, zdravotní nezpůsobilost, taxislužba
• statistika transakcí EŘ a přestupků – 268
• počet podání – 251
Dopravní přestupky
počet přestupků

2013 2014 2015 2016
254 202 243 268

POČET PŘESTUPKŮ
254

2013

202

2014

243

268

2015

2016
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SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD
•

počet podání na úseku silničního správního úřadu – 465
2013 2014 2015 2016
počet podání

431

469

519

465

SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD
431

469

2013

2014

519

2015

465

2016

V roce 2016 bylo vydáno Silničním správním úřadem 211 rozhodnutí ve správním řízení
ve věci připojení na pozemní komunikaci, zvláštního užívání komunikace a uzavírky
pozemní komunikace. Dále bylo vydáno 187 stanovení místní a přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích a vyjádření k stavbám na pozemních komunikacích a
k územnímu plánu města Tišnova a obcí ORP.

SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD
•

počet podání na úseku speciálního stavebního úřadu – 137

2013 2014 2015 2016
počet podání

124

131

140

137

POČET PODÁNÍ
140

137

131
124

2013

2014

2015

2016
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REGISTRACE ŽIVNOSTENSKÉHO A ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ
K 31.12.2016 bylo evidováno 5 884 subjektů podnikajících dle živnostenského zákona.
Bylo provedeno
• 854 ohlášení živností nebo žádostí o koncesi, z toho 780 pro fyzické osoby, 73
pro právnické osoby, 1 u zahraniční fyzické osoby;
• 1092 změn vydaných živnostenských oprávnění, z toho 844 u fyzických osob, 233
u právnických osob, 15 u zahraničních fyzických osob;
• 71 zrušení živnostenských oprávnění na základě žádosti u fyzických osob, 12 zrušení
živnostenských oprávnění u právnických osob;
• 624 přerušení provozování živnosti na základě oznámení podnikatele, z toho 589
u fyzických osob, 35 u právnických osob;
• 192 pokračování provozování živnosti na základě oznámení podnikatele, z toho 192
pro fyzické osoby;
• 489 změn v evidenci provozoven, z toho 351 u fyzických osob, 136 u právnických
osob,
2 u fyzických zahraničních osob.
• Bylo vydáno 143 výpisů ze živnostenského rejstříku na žádost, z toho 111 pro fyzické
osoby, 32 pro právnické osoby.
• Bylo zaevidováno 20 úmrtí podnikatelů fyzických osob.
• Byla vedena správní řízení s 36 fyzickými osobami a 18 právnickými osobami.

počet živnostenských podnikatelů

2013

2014

2015

2016

5418

5569

5750

5884

POČET ŽIVNOSTENSKÝCH
PODNIKATELŮ
5884

5750
5418

2013

5569

2014

2015

2016

KONTROLA
•
•
•

Bylo provedeno 161 kontrol živnostenského podnikání. Kontroly byly zaměřeny
dodržování živnostenskoprávních předpisů, zejména na oblast podnikání v obchodní
činnosti, na hostinskou činnost vč. prodeje lihovin a oblast služeb.
4 kontrol bylo prováděno v součinnosti s Českou obchodní inspekcí. Tyto byly
zaměřeny zejména na dodržování ustanovení zákona o ochraně spotřebitele.
Bylo zkontrolováno: 131 fyzických osob, 30 právnických osob.
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•
•

•

•

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 40 konzultací s občany s poučením o
variantě dalšího postupu a s možností mimosoudního řešení sporů. Z toho 2 se týkalo
řešení spotřebitelského úvěru a zbylých 38 se vztahovalo na klamavou reklamu
při předváděcích akcích.
Proběhly 2 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 84 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 31.12.2016 bylo evidováno 347 aktivních zemědělských podnikatelů.
Bylo zaregistrováno 20 nových zemědělských podnikatelů (z toho 17 fyzických
a 3 právnické osoby). Dále bylo provedeno 12 změn v EZP (z toho 8 u fyzických
a 4 u právnických osob). O pokračování provozování zemědělské výroby si požádaly
2 fyzické osoby, o přerušení provozování zemědělské výroby 5 fyzických osob a o
vyřazení z evidence zemědělských podnikatelů si požádaly 3 fyzické osoby a 1
právnická osoba. 1 úmrtí zemědělského podnikatele vylo oznámeno prostřednictvím
ROS. Bylo požádáno o 2 výpisy z EZP.

•
2013 2014
počet zemědělských podnikatelů

282

2015 2016

300

332

347

POČET ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKATELŮ

282

300

2013

2014

332

347

2015

2016
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Výběr správních poplatků a pokut v roce 2016 v rámci celého odboru v Kč:
Registrace – živnostenské podnikání

259 340,-

Evidence zemědělského podnikatele

20 115,-

Správní delikty – registrace

1 000,-

Správní delikty – kontrola

8.300,-

Registr vozidel

2 206 215,-

Zkoušky z odborné způsobilosti

456 400,-

Registr řidičů

261 865,-

Silniční správní úřad

66 500,-

Speciální stavební úřad

145 500,-

Přestupky uložené v pravomocném rozhodnutí

970 600,-

Přestupky uhrazené

642 887,-

Taxi správní poplatky

5 200,-

Celkem za celý odbor

4 073 322,-

Zajímavosti z odboru:
Oblast dopravně správních agend:
Agenda speciálního stavebního úřadu a silničního správního úřadu
Došlo k výrazné změně na základě novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích zákonem č. 370/2016 Sb. Tato novela odstranila problémy, které obcím
přinesla zatím poslední novela zákona o pozemních komunikacích z roku 2015, a které se
týkají zejména možnosti obcí ukládat infrastrukturu do tělesa komunikací v zastavěné
části obce. Novelu č. 370/2016 Sb. přijala Poslanecká sněmovna ve zrychleném řízení,
účinnosti nabyla třicátým dnem po vyhlášení, tedy 14. prosince 2016.
Zákon o pozemních komunikacích do 13. 12. 2016 neumožňoval obcím podélné uložení
vodovodního nebo kanalizačního řadu či podobných infrastruktur do tělesa jiných
komunikací než místních. Obce ale protínají i silnice státní a krajské, a pokud mají být
např. kanalizační systémy propojeny, nelze se těmto komunikacím vyššího řádu vyhnout.
Novela č. 370/2016 Sb. tedy znovu umožnuje ukládat podélně infrastrukturu do tělesa
komunikací v zastavěné části obcí.
Dále novela č. 370/2016 Sb. upravila pravidlo, podle kterého byl speciálním stavebním
úřadem každý obecní úřad v České republice. Nově působnost speciálního stavebního
úřadu ve věcech místních komunikací vykonávají ode dne 14.12. 2016 obecní úřady obcí
s rozšířenou působností. Opět jde o návrat k předchozí praxi, protože se ukázalo, že obce
I. a II. stupně nemají kvalifikované pracovníky, kteří mohou činit rozhodnutí na úrovni
speciálního stavebního úřadu. Docházelo k tomu, že malé obce musely uzavírat smlouvy
s obcemi s rozšířenou působností, což přinášelo další náklady a navýšení administrativní
zátěže. Město Tišnov uzavřelo s obcemi ORP 26 veřejnoprávních smluv.
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Registrační značky na přání
Dnem 1.1.2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,
která zavedla možnost přidělení či rezervace tzv. registračních značek na přání. Značka
na přání se skládá z žadatelem zvolenou kombinací alfanumerických znaků. Odbor
dopravy a živnostenský úřad vydal za rok 2016 11 kusů značek na přání.

Posuzování a ověřování odborné způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel
V návaznosti na Směrnici evropského parlamentu a rady 2006/126/ES proběhla v roce
2016 změna v provádění zvláštních jízdních úkonů na motocyklu v první části zkoušky
z praktické jízdy, která je součástí zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel žadatelů o řidičské oprávnění vozidel skupin AM, A1, A2 a A. Došlo k výrazné
změně parametrů autocvičišť či cvičných ploch provozovatelů autoškol. Tato změna
výrazně zkomplikovala výcvik uchazečů v autoškolách a průběh zkoušek odborné
způsobilosti. Autoškoly působící v našem ORP neměly plochy, které by nově stanovené
parametry splňovaly. V souvislosti s výše uvedeným zajistil zkušební komisař Odboru
dopravy a živnostenský úřad vhodnou plochu pro zkoušky odborné způsobilosti a nácvik
autoškol. Tato plocha byla zajištěna ve spolupráci s Odborem správy majetku a
komunálních služeb, a to na ploše před novým hřbitovem a dále byla zajištěna plocha
v obci Borovník ve spolupráci se starostou obce.
Oblast živnostenského podnikání:
Provádění kontrol zaměřených zejména na supermarkety a prodejní řetězce prodávající
potravinářské výrobky
V období od června do září 2016 byly Ministerstvem průmyslu a obchodu nařízeny
kontroly zaměřené zejména na supermarkety a prodejní řetězce prodávající potravinářské
výrobky. Pracovníci kontroly podnikatelských subjektů Odboru dopravy a živnostenský
úřad v uvedeném období provedli 18 kontrol podnikatelských subjektů, kterých se
zaměření kontrol týkalo (TESCO, Penny, Albert a další). V průběhu kontrol nebylo zjištěno
žádné porušení živnostenskoprávních předpisů.
Sjednocování údajů subjektů zapsaných v živnostenském rejstříku s údaji uvedenými
o těchto subjektech vedených v základních registrech
V souvislosti se sjednocením údajů subjektů zapsaných v živnostenském rejstříku s údaji
těchto subjektů zapsaných v informačním systému evidence obyvatel, v informačním
systému cizinců a ve veřejných rejstřících, tj. v obchodním a spolkovém rejstříku bylo
v roce 2016 provedeno 428 reklamací údajů. Tyto reklamace byly sjednocovány na
základě reklamačních výzev adresované Krajskému soudu v Brně, obchodnímu rejstříku
a spolkovému rejstříku a Ministerstvu vnitra ČR. Zpracovávání této agendy bylo časově
velmi náročné a v mnoha případech bylo zapotřebí spolupráce členů statutárního orgánu
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jednotlivých právnických osob.
Rušení živnostenských oprávnění
V roce 2016 byla i nadále 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.
Transformace živností dle zákona č. 206/2015 Sb. (pyrotechnika)
V roce 2016 proběhla transformace živností dle zákona č. 206/2015 Sb., o
pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o
pyrotechnice) a týkala se podnikatelů, kterým ke dni nabytí účinnosti uvedeného zákona
trvalo živnostenské oprávnění k provozování živnosti volné a byli oprávněni provozovat
činnosti spočívající v nákupu, prodeji, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků
kategorie P2, T2 a F4. Úkony provedené v souvislosti s touto transformací byly
osvobozeny od správních poplatků.
Zhodnocení odboru:
Dne 1.1.2016 nastoupil na pozici zkušebního komisaře Ing. Daniel Richter, a tímto se
vyřešil dlouhodobý problém v agendě posuzování a ověřování odborné způsobilosti k
řízení motorových vozidel (Autoškola), původně tuto agendu zastávali tři zkušební
komisaři v rámci našeho úřadu. Tím došlo v roce 2016 k personální stabilizaci na tomto
úseku.
I přes částečnou 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.
V roce 2016 byly Odborem dopravy a živnostenský úřad splněny z velké části úkoly, které
byly stanoveny ve Zprávě o činnosti městského úřadu za rok 2015. Úkoly z roku 2016 byly
splněny.
Úkoly na 2017:
- personální stabilizace odboru na úseku speciálního stavebního úřadu
- školení pracovníků odboru v oblasti správního trestání v souvislosti s legislativní
změnou v této oblasti, zaměřené na vedení přestupkového řízení.
- 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,
příjmy
Pokladna, mzdy
Závazky, výdaje
Bankovní operace, poplatek
za „komunální odpad“
Poplatek za „komunální
odpad“, pohledávky

tel.

e-mail

Ing. Jůzová Petra
Ing. Sklenářová Anna
Bc. Urbanová Tereza

815
839
840

petra.juzova(zavináč)tisnov.cz
anna.sklenarova(zavináč)tisnov.cz
tereza.urbanova(zavináč)tisnov.cz

Marvánková Helena

843

helena.marvankova(zavináč)tisnov.cz

Halamová Jitka, DiS.
Marvanová Hana

841
842

jitka.halamova(zavináč)tisnov.cz
hana.marvanova(zavináč)tisnov.cz

Maloňová Iva, DiS.

844

iva.malonova(zavináč)tisnov.cz

Lásková Alena

838

alena.laskova(zavináč)tisnov.cz

Personální záležitosti:
Začátkem roku byla činnost odboru ztížena delší pracovní neschopností jedné pracovnice.
Tuto nepříjemnou situaci v době účetní závěrky pomohla částečně vyřešit svojí pomocí
Ing. E. Švecová, která dříve tuto práci vykonávala a nyní pracuje v projektové kanceláři.
Ostatní nemoci pracovnic byly krátkodobé a jejich zástup byl řešen v rámci odboru.
Od 1.1.2016 nastoupila Iva Maloňová DiS., která dříve pracovala v odboru správních a
vnitřních věcí. Převzala pracovní náplň Bc. Nikoly Dingové, která prováděla platební
zúčtovací styk města, asistenční práce odboru (převážně v oblasti vymáhání pohledávek
města a dílčí pokladny odboru), zpracovávala poštu odboru a na základě vlastní žádosti
ukončila pracovní poměr k 30.10.2015. Toto pracovní místo bylo částečně
spolufinancováno dotací z Úřadu práce a bylo uzavřeno na dobu určitou. V letních
měsících proběhlo výběrové řízení na stálou pracovní pozici - správa poplatků a vymáhání
pohledávek, ve kterém obstála Iva Maloňová, DiS. a tuto pracovní činnost začala
vykonávat od 1.9.2016.
Členění odboru dle agend, vč. statistiky:
ÚČETNICTVÍ MĚSTA
● Doklady vydané
Vystavené doklady
Faktury vydané
(z toho zálohových)
Předpisy pohledávek

kusů
1564
51
2123
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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
Platební poukazy

kusů
2816

329
516

● Banka
K 31.12.2016 – uhrazeno 3155 faktur a platebních poukazů.
● Pokladna
K 31.12.2016 bylo na odboru vyhotoveno celkem 5557 pokladních dokladů.
Přehled činnosti pokladen na finančním odboru
Pokladna
číslo

počet
pokl.
dokladů

MP za
"komunální
odpad" v Kč

MP ze psů
v Kč

OF 01

2118

97 696

18 357

OF 02

394

406 316

OF 03

236

OF 04
CELKEM

MP z
ubyt.kapacit
v Kč

MP za
užívání
veř.prostr.
V Kč

6 903

6 350

■ Ostatní
příjmy
v Kč

Vratky v Kč

-3 216

11 836 447

11 300

-1 541

416 075

41 307

62 000

-83

103 224

2809

2 541 185

81 717

-10 842

2 612 060

5557

3 086 504

173 374

-15 682

14 967 806

6 903

6 350

11 710 357

celkem v Kč

11 710 357

■ Ostatní příjmy – Jedná se o příjem od ostatních pokladen úřadu (8.089.588 Kč), ostatní příjmy a příjmy
převedené z bankovních účtů (3.620.769 Kč)

Koncem února byla na úřadě zavedena možnost platby prostřednictvím platebních
terminálů. Dva terminály byly umístěny na finančním odboru, jeden na podatelně úřadu.
Během r. 2016 byly provedeny platby na všech terminálech úřadu ve výši 723.282,- Kč.
Přehled úhrad na finančním odboru prostřednictvím platebních terminálů
MP za "komunální
odpad"

MP ze psů

MP z ubytovacích
kapacit

ostatní

celkem

305 563

16 308

2 550

20 521

344 942

Dále bylo zaúčtováno 1072 interních dokladů včetně účtování PAP (pomocné analytické
přehledy), 6367 bankovních dokladů včetně účtování PAP.
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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 2015 byla schválena ZM 25.4.2016 a protokol o schválení byl
zaslán do CSÚIS v termínu, tj. do 31.7.2016.
V zákonné lhůtě bylo podáno přiznání k dani z příjmů právnických osob, přiznání k dani
silniční a 10 přiznání k dani z nabytí movité věci.
Město Tišnov je měsíční plátce DPH a tedy měsíčně podává přiznání k DPH a současně
podává kontrolní hlášení.
MAJETEK MĚSTA
● Pořízení majetku
druh majetku

počet kusů

pořizovací cena v Kč

244

1.590.792,85

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

15

227.032,36

Dlouhodobý hmotný majetek
z toho darem

22
4

28.365.001,50
2.206.363,00

Dlouhodobý nehmotný majetek

3

1.637.166,72

Dlouhodobý finanční majetek - navýšení

1

25.000,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

● Vyřazení majetku:
druh majetku

počet kusů

pořizovací cena v Kč

157

767.262,18

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

4

40.901,72

Dlouhodobý hmotný majetek
z toho prodej

6
3

1.420.966,96
1.221.880,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

● Převody majetku:
počet kusů

pořizovací cena v Kč

285 kusů

4.641.202,43
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● Technické zhodnocení majetku:
Název inv. akce – techn. zhodnocení majetku

Cena techn. zhodnocení v Kč

Rozdělení elektroinstalace budovy č.p. 1698,ul. Hornická

44.129,00

TZ Riegrova 312 – změna užívání

81.423,32

Sanace sesuvu komunikace v ulici Pod Květnicí

1.893.650,00

TZ VO Ostrovec etapa III.

161.644,00

Přípojka kanalizace na koupališti

242.819,17

Cyklostojany na koupališti

43.608,40

Klimatizace kanceláří v budově č.p. 111 v Tišnově
Rekonstrukce sociálních zařízení polikliniky

504.858,69
2.061.342,12

Opláštění schodiště v budově sběrného dvora

88.322,74

Zpevnění povrchu parkoviště u koupaliště

48.351,60

Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ 28. října – pavilon č. 5
Klimatizace kanceláří v budově č.p. 346 v Tišnově
Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Smíškova
Cisternová nástavba na vůz Bonetti, agregát k vodní nádrži
a nízkotlaká mycí lišta ML 1600
Kamerový systém areál sběrného dvora

2.507.776,68
231.777,50
2.304.950,50
202.070,00
49.283,30

ZŠ Smíškova - rekonstrukce staré tělocvičny

1.592.973,75

TZ územního plánu Tišnov

145.200,00

TZ Riegrova 312 – Archiv Městského úřadu

124.041,94

TZ VO - výměna LED svítidel na ul. Nádražní

94.084,00

Instalace optického páteřního propoje

57.114,19

Rozšíření počtu licencí pro moduly SW GINIS

79.208,58

Rekonstrukce koupelen v BD Jungmannova 932-934

398.153,00

Rekonstrukce objektu Inspiro - středisko volného času Tišnov

3.294.282,58

TZ VO - výměna LED svítidel ul. Janáčkova, Na Loukách

129.364,73

TZ Riegrova 312 - ZUŠ

293.576,25

● Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2015
Za rok 2015 (prováděno v roce 2016) bylo zkontrolováno a dále zpracováno 38 dílčích
inventarizačních zpráv. OF provedl dokladovou inventuru 73 syntetických účtů a 242
analytických účtů. Následně byla vyhotovena „Zpráva ústřední inventarizační komise o
výsledku inventarizace majetku a závazků, jiných aktiv a pasiv, včetně podrozvahových
účtů města Tišnova k 31.12.2015“ jako souhrnný materiál, který byl schválen RM.
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V říjnu 2016 byl zahájen proces inventarizace za rok 2016. Na odboru byly připravovány
veškeré podklady pro realizaci daného procesu.

MZDY
Město má k 31.12.2016 106 stálých zaměstnanců, kterým je měsíčně vyplacena mzda a
13 pracovnic, které jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené. K 31.12.2016 bylo
uzavřeno 189 dohod o provedení práce a 5 dohod o pracovní činnosti.
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 142, 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 (84) mzdová
účetní provedla roční zúčtování daně.
Měsíčně je prováděno vyúčtování mzdových nákladů dotačních titulů (veřejně prospěšné
práce - 13 pracovníků).
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.
V roce 2016 bylo 45 exekučních případů u 5 zaměstnanců a 2 insolvenční řízení.
V exekučních řízení je třeba součinnost s exekutory, která byla poskytnuta 24 krát dle §
33, 34 zákona č.120/2001 Sb., Exekuční řád.
ROZPOČET MĚSTA
Od začátku roku město hospodařilo podle schváleného rozpočtu.
Po uzavření účetního období byl zpracován Závěrečný účet města za rok 2015 a probíhal
přezkum hospodaření města. Závěrečný účet města za rok 2015 společně s účetní
závěrkou byly projednány ve FV, RM a schváleny v ZM dne 25. 4. 2016.
Během podzimu probíhaly přípravy a jednání týkající se zpracování rozpočtu na rok 2017.
Návrh rozpočtu na rok 2017 a Rozpočtový výhled na roky 2018 - 2020 byly projednány
v příslušných orgánech a dne 12. 12. 2016 byly schváleny zastupitelstvem města.
Během roku bylo provedeno, schváleno a zaúčtováno 24 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. 2016, 30. 6. 2016 a 30. 9. 2016.
FINANČNÍ MANAGEMENT
Volné finanční prostředky město od r. 2013 deponuje na vkladovém účtu s tříměsíční
výpovědní lhůtou u J&T BANKY a od r. dubna 2015 u téže banky na vkladovém účtu s 33
denní výpovědní lhůtou. Vzhledem ke skutečnosti že na těchto účtech došlo k poklesu
úrokových sazeb, byl zřízen v průběhu roku 2016 Spořicí účet bez výpovědi a Spořicí účet
s 33 denní výpovědní lhůtou u EQUA bank a.s. Volné finanční prostředky byly rozděleny
optimálně dle možností mezi tyto čtyři vkladové účty.
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U Komerční banky byl zřízen účet pro účely pořádání sbírky na výstavbu kaple v rámci
projektu „Cesta hrdelního práva“ a dále byly pro tento účel zprovozněny dvě pokladničky,
jedna byla umístěna na OF a druhá na podatelně úřadu.
Město provádí měsíčně splátku jistiny úvěru a úroků z úvěru. Roční splátka úvěru činí
5,220 tis. Kč (splatnost úvěru r. 2024).
DOTACE
V průběhu roku byla provedena vratka dotace Jihomoravskému kraji poskytnutá pro ZŠ
28. října - Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové částce 89.996,- Kč.
Vyúčtování a vrácení dotací za rok 2015 poskytovatelům bylo provedeno v řádném
termínu (únor 2016).
Do ročního finančního vypořádání vůči poskytovatelům dotací bylo zahrnuto 7 dotací
z rozpočtu JMK, 7 dotací poskytnutých prostřednictvím JMK, 5 dotací z Ministerstva
životního prostředí ČR a 5 dotací ze Státního fondu životního prostředí.
V rámci ročního finančního vypořádání dotací byla provedena v řádném termínu vratka
dotace (JMK) na výkon SPOD ve výši 123.105,- Kč, na zateplení Městského kulturního
střediska ve výši 3.735,50 Kč (MŽP) a 63.503,50 Kč (SFŽP).
V lednu 2016 byla městu vrácena jedna dotace poskytnutá v r. 2015. V roce 2016 bylo
zaúčtováno 115 dotací poskytnutých městem Tišnovem a jejich celkový objem činil
5.582.125,- Kč. Na straně příjmů město obdrželo na financování sociálních služeb dotace
od obcí v rámci ORP ve výši cca 1.300 tis. Kč, tzn., že objem poskytnutých dotací
z rozpočtu města v r. 2016 činil cca 4.300 tis. Kč.
Dále byla zaúčtována jedna poskytnutá návratná finanční výpomoc.
SPRÁVA MÍSTNÍCH POPLATKŮ
● Místní poplatky
Místní poplatek

odhlášky

přihlášky

stav
poplatníků k
31.12.2016

platební
výměry

žádosti
o vrácení
přeplatků

odvolání

MP za “komun.odpad“

443

526

10223

6

68

0

MP ze psů

39

75

663

42

9

0

MP z ubyt. kapacity

0

0

6

3

0

0

Od r. 2016 byl zaveden od firmy GORDIC program na správu místních poplatků (dříve od
firmy GEOVAP). Transport dat z původního programu do nového se nepodařil provést tak,
jak bylo předpokládáno. Pracovnice finančního odboru musely historii všech dlužníků
zkontrolovat a přenastavit (cca 600). Tato činnost byla pracná a časově náročná. Z tohoto
důvodu byla práce na tomto úseku v r. 2016 zaměřena na aktualizaci databáze a na
samotný výběr místního poplatku. Vymáhání pohledávek bylo prováděno pouze
v nejnutnějších případech.
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● Výběr místních poplatků k 31.12.2016:
Místní poplatek

v Kč

MP za “komunální odpad“

4.479.690,89

MP ze psů

263.556,00

MP z ubytovací kapacity
37.915,00
Radě města Tišnova byla předložena Zpráva o stavu místních poplatků k 30. 4. 2016.
VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK
Pohledávky

Stav k 1.1.2016

Přírůstky / úbytky

Stav k 31.12.2016

Pokuty ŽÚ

16

38 / 7
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Pokuty SÚ

1

11 / 8

4

Pokuty OD

181

277 / 261

197

Sociální dávky

0

0

0

Poplatek z prodlení

18

2/3

17

Pokuty – lesy

15

2/0

17

KPP

139

30 / 21

148

MP za „komunál.odp.“

688

6 / 41

653

MP ze psů

5

0/4

1

Pohledáv. z obch. styku

10

2/1

11

Městská policie

33

15 / 19

29

NOVÉ SMĚRNICE VZTAHUJÍCÍ SE K ÚČETNICTVÍ
•
•
•
•
•
•
•

Směrnice pro evidenci a účtování majetku
Dodatek č.1 – Směrnice o cestovních náhradách
Odpisový plán 2016, včetně příloh
Směrnice k dani z přidané hodnoty
Změna Příloh č. 1 – 3 Směrnice k dani z přidané hodnoty
Směrnice k účetnictví
Změna Příloh č. 1 – 4 Směrnice k účetnictví

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 bylo předloženo ke schválení 10 žádosti příspěvkových organizací na čerpání
finančních prostředků z jejich fondu investic a 3 změny odpisových plánů příspěvkových
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organizací. ZM byla předložena 1 žádost na navýšení investičního příspěvku příspěvkové
organizace.
V druhé polovině roku v součinnosti s OKSVV se pracovalo na sjednocení zřizovacích listin
mateřských a základních škol, které se staly účinné od 1.1.2017.
V říjnu byly projednávány rozpočty jednotlivých PO a příspěvky (provozní, investiční) na
rok 2017 od zřizovatele.
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 daňové povinnosti
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

r. 2016
1564
2816
329
516
5557

Vybrané činnosti odboru na úseku "účetnictví"
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
r. 2013

r. 2014

r. 2015

celkem faktury vydané

celkem faktury přijaté

platební poukazy

pokladní doklady

r. 2016

fa v přenesené daň.povinosti

Během sledovaného období r. 2013 - 2016 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
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investiční činností města v daném roce. Pokles pokladních dokladů v r. 2016 je způsoben
tím, že zejména úhrady místních poplatků byly prováděny více bezhotovostním
způsobem. V posledních letech 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,
…) Od r. 2016 se nově každý měsíc vyhotovuje kontrolní hlášení. Časovou náročnost a
pracnost účtování nelze v tomto případě vyčíslit.
VYBRANÉ ČINNOSTI ODBORU NA ÚSEKU „MAJETKU“- počet
popis činností
nákup nového majetku
vyřazení majetku
převody majetku

r. 2013
311
320
382

r. 2014
345
440
361

r. 2015
383
734
380

r. 2016
285
167
285

Vybrané činnosti odboru na úseku "majetku"
800
700
600
500
400
300
200
100
0
r. 2013

r. 2014
nákup nového majetku

r. 2015
vyřazení majetku

r. 2016

převody majetku

V r. 2014 a převážně v r. 2015 došlo k nárůstu počtu vyřazeného majetku. Důvodem byla
nová koncepce kultury a školství, na základě které došlo k převodu Tišnovské televize
(r. 2014) a knihovny (r. 2015) pod příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko.

PŘÍRŮSTKY POHLEDÁVEK K VYMÁHÁNÍ V ROCE (POKUTY, NÁKLADY ŘÍZENÍ) – POČET
popis činností
odbor dopravy
komise pro projednávání přestupků
městská policie
živnostenský úřad

r. 2013
139
22
10
4
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r. 2014
190
53
16
5

r. 2015
209
87
27
11

r. 2016
277
30
15
38

přírůstky pohledávek k vymáhání v roce (pokuty, náklady řízení)
300
250
200
150
100
50
0
r. 2013
odbor dopravy

r. 2014

r. 2015

komise pro projednávání přestupků

městská policie

r. 2016
živnostenský úřad

V r. 2016 došlo k nárůstu pohledávek k vymáhání od odboru dopravy (z důvodu ukládání
pokut „na výzvu“) a u živnostenského úřadu (na OF bylo předáno více rozhodnutí).
Zajímavosti z odboru:
Do Státního okresního archivu Brno-venkov bylo připraveno a odesláno 6 materiálů
odboru finančního. Schválena byla skartace 109 ks šanonů a složek materiálů.
Během roku 2016 odbor předložil do RM 49 materiálů, do ZM 14 materiálů a tajemnice
finančního výboru (pracovnice OF) předložila zastupitelstvu města 4 zápisy z jednání FV.
Zhodnocení odboru:
Od 1. 1. 2016 odbor začal pracovat v novém účetním programu „GINIS“ od firmy Gordic.
Z tohoto důvodu začátek roku byl velmi náročný, protože pracovnice účtovaly ve dvou
programech, a to účetní závěrka i faktury došlé v r. 2016 vztahující se k r. 2015 byly
účtovány ve starém programu a doklady vztahující se k roku 2016 byly účtovány již
v programu novém.
Náročná byla i metodická činnost ze strany finančního odboru u dílčích pokladen v rámci
úřadu.
I přes prvotní nejasnosti a komplikace lze hodnotit implementaci nového programu na
úseku účetnictví jako zdařilou.
Do nového programu byla převedena i agenda správy místního poplatku „za komunální
odpad“ (dříve účtováno v programu GEOVAP). Zde se transport dat nezdařil a pracovnice
musely u všech dlužníků jejich historii zkontrolovat a zadat ručně. Tato činnost byla velmi
časově náročná. Samotné vymáhání pohledávek bylo prováděno jen v nutných případech.
V r. 2017 je na tomto úseku prioritou vymáhání pohledávek.
Koncem února byly na finančním odboru umístěny dva terminály pro úhrady platební
kartou. Občané tuto možnost velmi kladně hodnotili.
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Na podzim r. 2016 dvě pracovnice odboru řádně složily zkoušku odborné způsobilosti.
Během roku 2016 byla provedena kontrola z VZP na období 5/2014-7/2016 a kontrola
z JMK týkající se místních poplatků na r. 2013-2015. Obě kontroly skončily s kladným
výsledkem.
Celý rok byl pro kolektiv finančního odboru velmi náročný. Pracovnice i přes všechny
komplikace k novým úkolům přistupovaly aktivně a jejich odvedenou práci lze hodnotit
jenom pozitivně.

Úkoly na I. pol. roku 2017:
- příprava a složení zkoušky odborné způsobilosti novou pracovnicí Ivou Maloňovou, DiS.,
- zprovoznění modulu vymáhání, nastavení tiskových sestav pro vymáhání pohledávek
v programu GINIS DDP,
- analýza možností rozklikávacího rozpočtu a jeho zprovoznění,
- aktualizace účetních směrnic.
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Odbor sociálních věcí
Personálního rozložení odboru:
Odbor sociálních věcí
Vedoucí
Sociální práce v
přenesené působnosti,
sociální kurátor
Sociálně - právní
ochrana dětí
Kurátor pro mládež

Mgr. Kudláček Michal, DiS.

tel.

e-mail

721

michal.kudlacek(zavináč)tisnov.cz

Mgr. Kristýna Horáčková, DiS. 763

kristyna.horackova(zavináč)tisnov.cz

Renata Malásková, DiS.
Zemanová Petra, DiS.
Mgr. Jana Jarošová, DiS.
Janásová Eva
Bc. Lenka Šprochová
Mgr. Wágnerová Radka, DiS.

renata.malaskova(zavináč)tisnov. cz
petra.zemanova(zavináč)tisnov.cz
jana.jarosova(zavináč)tisnov.cz
eva.janasova(zavináč)tisnov.cz
lenka.sprochova(zavináč)tisnov.cz
radka.wagnerova(zavináč)tisnov.cz

764
744
746
745
743
747

Personální záležitosti:
Odbor sociálních věcí MěÚ Tišnov byl v průběhu roku 2016 personálně stabilní, s výjimkou
na úseku sociálně právní ochrany dětí. Na úseku péče o dospělé došlo v průběhu roku
2016 hned k dvěma odchodům na mateřskou dovolenou na jedné pozici, a to Mgr.
Kölblové v únoru 2016 a Bc. Moučkové v srpnu 2016. Od září 2016 pracuje na dané pozici
Mgr. Horáčková. V listopadu 2016 bylo následně vypsáno výběrové řízení na druhé pozici
péče o dospělé, neboť Bc. Pelíšková podala výpověď z pracovního poměru. Vybrána byla
pracovnice s dlouholetou praxí s nástupem od 1. 2. 2017.
Členění odboru dle agend – statistika za období let 2013 - 2016
Agenda sociální kurátor/sociální práce v přenesené působnosti MěÚ Tišnov (Pelíšková,
Horáčková, zast. Kudláček)
Ukazatel
2013 2014 2015 2016
%
Počet živých spisů v daném roce celkem
130
117
108 132 122%
Počet nových spisů sociální práce
54
40
38
30
79%
Počet nových spisů sociální kurátor
15
12
12
8
67%
Počet pohovorů celkem
331
534
607 589 97%
Počet jednání v zájmu klienta celkem
1192 1890 2227 1936 87%
Počet realizovaných sociálních šetření
217
244
309 252 82%
Počet asistencí a doprovodů
32
56
53
13
25%
Počet vydaných zpráv
36
73
89
56
63%
Počet propuštěných z VTOS
17
10
17
16
94%
Počet propuštěných z vazby
2
2
2
6
300%
Počet osob evidovaných ve VTOS a vazbě
24
40
32
30
94%
Počet osob evidovaných ve věci omezení či zbavení ZPU
31
31
34
32
94%
Počet osob, kterým město Tišnov vykonává funkci veřejného
100%
3
2
3
3
opatrovníka
Počet osob, u kterých odbor sociálních věcí plní funkci
zvláštního příjemce nepojistných i pojistných sociálních
5
11
13
9
69%
dávek (bez započtení případů veřejného opatrovnictví)
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%
2013 2014 2015 2016
Ukazatel
Počet osob zastoupených při podpisu smlouvy s
poskytovatelem sociální služby dle ust. § 91 odst. 6 z.č.
8
4
9
5
56%
108/2006 Sb.
Počet případů vykonávání dohledu nad péčí o osoby, u
kterých bylo realizováno zastoupení dle ust. § 91 odst. 6 z. č. 12
6
6
10 167%
108/2006 Sb.
Počet nově vydaných a vyměněných parkovacích průkazů
228
160
703 207 29%
Počet vydaných doporučení na uzavření nájemní smlouvy v
83%
23
10
24
20
bytech domu s pečovatelskou službou
Počet vydaných bloků receptů/žádanek s modrým pruhem
6
8
4
16 400%
Pozn. Kurzivou jsou vyznačeny ukazatele, které nepředstavují součet za sledované
období, ale hodnotu ukazatele ke konci sledovaného období.

Nápad nových případů agend sociální práce v přenesené působnosti a sociálního kurátora
ve střednědobém horizontu 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. Občané představující dlouhodobé klienty neopouštějí
evidenci, což se projevuje na počtu živých případů. V roce 2016 byla s ohledem na
personální kapacity vedoucím odboru kriticky vyhodnocena efektivita uplatnění institutu
zvláštního příjemce důchodu a nepojistných dávek vykonávaných pracovníky odboru. U
osob, kde vynaložené úsilí neodpovídalo výsledkům, byl institut zvláštního příjemce
ukončen. Toto opatření umožnilo věnovat čas většímu počtu klientů (viz. počet živých
spisů), při nižší pracnosti (viz. počet jednání v zájmu klienta). Pracovníci odboru sociálních
věcí nadále spravují u 9 klientů celkem 22 dávek (důchody, živobytí, příspěvek a doplatek
na bydlení, příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu), cílem je zajistit účelnost dávek a
především řádné hrazení nájmu. Včetně případů osob omezených na svéprávnosti
(aktuálně 3) se jedná o nepracnější klienty agendy péče dospělé. V naprosté většině
případů se jedná o občany města Tišnova a nájemníky v bytech města Tišnova.
K optimalizaci objemu práce, která může být ovlivnitelná rozhodováním vedoucího
odboru, bylo přistoupeno z důvodu negativního vývoje příspěvku na výkon sociální práce
v přenesené působnosti a aktuálních personálních kapacit (dvě sociální pracovnice). Státní
příspěvek na výkon sociální práce v přenesené působnosti v roce 2016 nepokryl ani
stávající úvazky, pro rozšíření personálních kapacit tak nejsou státem vytvořeny adekvátní
podmínky. Pozitivnější vývoj očekáváme v souvislosti se zavedením systematického
adresného financování agendy veřejného opatrovnictví. K výraznému snížení došlo
v ukazateli počtu vydaných parkovacích průkazů, které jsou vydávány držitelům průkazů
ZTP nebo ZTP/P. Rok 2015 představoval období hromadné výměny průkazů osob
zdravotně postižených ze strany Úřadu práce ČR za průkazy nového evropského
standardu. Na tuto obměnu byla navázána také výměna parkovacích průkazů. Rok 2016 již
odpovídá normálnímu nápadu a průběžné obměně.
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OSPOD MěÚ Tišnov – péče o dítě (Janásová, Šprochová, Jarošová, Zemanová, zast. Kudláček )
Ukazatel
2013 2014 2015 2016
%
Celkově evidováno nových spisů Om (vč. kurátora)
141 118 192 190 99%
Celkově evidováno nových spisů MUTI (vč. kurátora)
X
16 103
83
81%
Celkově evidováno nových spisů Nom
48
57
42
48 114%
Počet živých případů/spisů (OPD + kurátor)
421 456 572 568 99%
Počet dětí v pěstounské péči
26
26
26
30 115%
Počet dětí v péči jiné fyzické osoby
2
2
1
1
100%
Počet aktivních žádostí osvojení/pěst. péče
4
7
6
5
83%
Počet dětí v ústavní výchově
4
3
2
1
50%
Počet dětí s dohledem dle zákona o rodině
23
13
12
17 142%
Počet ustanovení opatrovníkem
175 205 209 185 89%
Počet účastí na soudním jednání
217 226 235 247 105%
Počet účastí na úkonech policie a přestupkových komisí
10
12
8
7
100%
Počet realizovaných sociálních šetření (rodina, škola, výchovná
438 450 349 419 120%
zařízení aj.)
Počet realizovaných pohovorů
847 849 980 891 91%
Počet vypracovaných zpráv
313 333 306 290 95%
Počet vypracovaných návrhů a podnětů (úřední povinnost + třetí
88
99
84
90 107%
osoby v rámci poradenství)
Počet případů podezření na týrání zneužívání a zanedbávání, jiná
12
7
6
8
133%
trestná činnost (obětí dítě)
Počet odložených případů podezření na trestnou činnost (obětí
10
4
2
3
150%
dítě)
Pozn. Kurzivou jsou vyznačeny ukazatele, které nepředstavují součet za sledované
období, ale hodnotu ukazatele ke konci sledovaného období.

Hodnoty ukazatelů činnosti Orgánu sociálně právní ochrany dětí MěÚ Tišnov za rok 2016
vykazují v celkovém objemu podobný nápad jako v roce 2015, a to co do počtu nových
spisů nižšího řádu (MUTI) i vyššího řádu (Om). Taktéž počet spisů vedených na děti
s trvalým pobytem mimo SO ORP Tišnov (spisy Nom) je ze střednědobého hlediska
stabilní. Při bližším pohledu je ovšem nutné konstatovat, že na celkovém objemu živých
spisů se proti roku 2015 výrazněji podílí spisy klientů kurátora pro mládež (134 v roce
2016 proti 91 v roce 2015). V rámci obecného OSPOD ubylo dále soudních řízení ve věci
schvalování právních úkonů za nezletilé (typicky ukončování stavebního spoření a
nakládání s naspořenou hotovostí), které v uplynulých dvou letech zbytečně zatěžovaly
agendy OSPOD, dané je patrné především na ukazateli počtu ustanovení opatrovníkem,
který se postupně dostává do stavu před rokem 2014. Ostatní ukazatele zůstávají ze
střednědobého hlediska víceméně stejné.
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OSPOD MěÚ Tišnov – kurátor pro mládež (Wágnerová, zast. Kudláček)
Ukazatel
2013 2014 2015 2016
Počet dětí řešených kurátorem pro mládež celkem v režimu 142
Om
85
47
68
Počet dětí řešených kurátorem v pro mládež celkem v režimu X
MUTI
7
44
66
Počet dětí řešených kurátorem pro mládež celkem
142 92
91 134
z toho počet – 15
66
43
22
69
z toho počet + 15
76
49
69
65
Počet dětí řešených ve věci činu jinak trestného
5
5
4
2
Počet mladistvých řešených pro provinění
6
7
5
3
Počet přestupkových řízení mladistvých
14
14
9
9
Počet dětí a mladistvých v kategorii výchovné problémy
115 54
28
54
Počet dětí a mladistvých, nad nimiž je vykonáván dohled 8
z výchovných důvodů
4
5
7
Počet dětí a mladistvých v ústavní a ochranné výchově
11
13
5
7
Počet návrhů předběžných opatření z výchovných důvodů
1
1
0
0
Počet návrhů na ústavní výchovu
3
2
2
2
Počet účastí na úkonech policie a přestupkových komisích
50
32
40
36
Počet účastí na soudních jednáních
22
19
20
43
Počet šetření v terénu (rodina, škola, zařízení)
194 216 199 225
Počet výchovných pohovorů a školských komisí
264 210 254 272
Počet výchovných zpráv
77
59
77
76
Počet návrhů a podnětů (úřad + třetí osoby v rámci
27
poradenství)
16
25
12

%
145%
150%
147%
314%
94%
50%
60%
100%
193%
140%
140%
0%
100%
90%
215%
113%
107%
99%
48%

Proti roku 2015 byl v roce 2016 výrazný nárůst dětí mladších 15 let řešených kurátorkou
pro mládež. Ze střednědobého hlediska se vracíme na hodnotu před rokem 2013. Za
zaznamenání stojí, že z hlediska struktury řešených problémů je důvodem evidence u dětí
mladších 15 let verbální a fyzická agresivita mezi vrstevníky ve škole a volném čase
hlášená většinou školou, méně pak rodiči poškozených dětí. Trendem u mládeže je taktéž
používání chytrých telefonů a internetu k pořizování a šíření materiálů, které jsou poté
předmětem šetření. Nadále platí, že systémová preventivní opatření škol, státní a městské
policie, nízkoprahového zařízení Klub Čas Tišnov a kurátora pro mládež se podílejí na nízké
kriminalitě a přestupkové činnosti páchané mládeží.

Výběr správních poplatků 2013 - 2016:
Druh poplatku
Poplatek za pořízení kopie ze spisu
Recepty/žádanky
s modrým
pruhem

2013
285,--Kč
192,--Kč
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2014
1070,--Kč
270,--Kč

2015
690,--Kč
142,--Kč

2016
1710,--Kč
586,--Kč

Zajímavosti z odboru:
V roce 2016 byl ze strany OSV MěÚ Tišnov realizován návrh změny financování sociálních
služeb, a to na základě dotačního programu ,,Podpora základních činností v oblasti
poskytování sociálních služeb občanům města Tišnova občanům obcí správního obvodu
ORP Tišnov pro rok 2016.“ Jednalo se o dvoukolový dotační program, kdy v I. kole byly
rozděleny poskytovatelům sociálních služeb finanční prostředky města Tišnova, v II. kole
byly rozděleny finanční prostředky solidárně sdružené obcemi I. typu a městem Tišnovem.
Příspěvky obce ORP Tišnov odvedly na základě smlouvy o příspěvku a zajištění dotačního
řízení městu Tišnovu, které finanční prostředky včetně své spoluúčasti přerozdělilo
poskytovatelům sociálních služeb. Do systému spolufinancování se podařilo zapojit 49
obcí z 58 ve SO ORP Tišnov, dalších 7 obcí přislíbilo účast pro rok 2017. Byl tak vytvořen
základ systému, který přispěje k tomu, že poskytovatelé sociálních služeb nemusejí žádat
o jednotlivé relativně malé částky na jednotlivé obce a tyto obce nemusejí dané žádosti
administrovat. Výrazně se tím ušetří náklady na proces financování sociálních služeb ze
strany obcí i poskytovatelů sociálních služeb, kdy obě strany nemusejí z důvodu relativně
nízkých částek podstupovat potřebnou administrativu.
Zhodnocení odboru:
Odbor sociálních věcí MěÚ Tišnov v roce 2016 fungoval naprosto standardně na úseku
sociálně – právní ochrany dětí, co do personálního složení i nápadu řešené problematiky.
Úsek péče o dospělé nebyl personálně stabilní, přesto se výběrem nových pracovnic se
zkušenostmi v oboru podařilo zajistit standardní výkon agendy i při personálních
obměnách. V roce 2017 by vedoucí odboru úsek péče o dospělé rád personálně
stabilizoval.
Úkoly na rok 2017:
Jako strategické úkoly jsou pro rok 2017 pro odbor sociálních věcí vytknuty:
- stabilizace systému spolufinancování sociálních služeb obcemi ORP Tišnov,
- vypracování koncepce prevence kriminality města Tišnova,
- realizace auditu family friendly community v městě Tišnově ve spolupráci
s Jihomoravským krajem,
- podpora zavedení tísňové péče mezi občany města Tišnova.
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Odbor životního prostředí
Personálního rozložení odboru:
Odbor životního prostředí

tel.

e-mail

Vedoucí
Vodní hospodářství

Ing. Čechovičová Jiřina
Ing. Valková Hana

817
833

vitezslav.marvan(zavináč)tisnov.cz
jirina.cechovicova(zavináč)tisnov.cz

835

hana.valkova(zavináč)tisnov.cz

Bc. Holíček Miroslav, DiS.

831

miroslav.holicek(zavináč)tisnov.cz

Ing. Chylík Josef
Ing. Holíček Radek

832
814

josef.chylik(zavináč)tisnov.cz
radek.holicek(zavináč)tisnov.cz

Vodní hospodářství
Státní správa myslivosti,
správa městských lesů,
rybářství
Státní správa lesů
Odpady a ovzduší
Ochrana přírody a
krajiny
Ochrana ZPF

Ing. Marvan Vítězslav

Ing. Bc. Chaloupková Ilona 834

ilona.chaloupkova(zavináč)tisnov.cz

Ing. Valentová Milena

milena.valentova(zavináč)tisnov.cz

834

Personální záležitosti:
Vodní hospodářství – vykonávají 2 referentky (Ing. Čechovičová a Ing. Valková) a vzájemně
se zastupují. Ing.Valková může zastupovat i agendu ochrany ZPF z důvodu uznané ZOZ.
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.
Od září 2016 byla přidělena agenda ochrany a přírody Iloně Chaloupkové a Mileně
Valentové zůstala agenda ochrany ZPF. Obě referentky se mohou vzájemně zastupovat.
Odpadové hospodářství a ochranu ovzduší vykonávala do 31. 8. 2016 Martina Staňková,
která na základě vlastní žádosti ukončila k tomuto datu pracovní poměr. Na její místo byl
ve výběrovém řízení vybrán Radek Holíček. U Radka Holíčka nahrazuje obecnou část ZOZ
vykonaná zkouška dle zákona o státní službě a ZOZ na odpady je splněna ze vzdělání.
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 2016 odbor 8 rozhodnutí.
Na základě požadavků vyplývajících z tohoto zákona a jeho prováděcí vyhlášky
č. 428/2001 Sb. předává vlastník vodovodů a kanalizací příslušnému vodoprávnímu úřadu
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vybrané údaje majetkové a provozní evidence, a to v 29 případech, což bylo odborem
zpracováno a posláno na MZe.
Zákon o vodách
Za rok 2016 bylo vydáno 183 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 od roku 2013.
Rozhodnutí (stavební povolení vodních děl, povolení k
nakládání s vodami, schválení havarijních plánů, kolaudace
vodních děl)
200

Počet rozhodnutí

150
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50
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Kromě toho bylo vydáno 32 souhlasných závazných stanovisek, kdy v řízení o povolení
stavby pokračuje obecný stavební úřad.

Dále odbor vydal 199 vyjádření k záměrům, které mohou ovlivnit vodní poměry.
V následujícím grafu je viditelné porovnání počtu vydaných vyjádření od roku 2013.
Vyjádření k záměrům, které mohou ovlivnit vodní poměry
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2016

Přehled činností na úseku vodního hospodářství
za rok 2016

rozhodnutí dle zákona o
vodovodech a
kanalizacích
8

29

majetková a provozní
evidence

32

199

souhlasná závazná
stanoviska
rozhodnutí dle zákona o
vodách

183

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 644 evidenčních listů přepravy nebezpečných
odpadů po území ČR, u 204 původců odpadů bylo ověřeno hlášení o produkci a nakládání
s odpady a byl vydán 1 souhlas k upuštění od třídění odpadů a 1 vyjádření k provozování
malého zařízení.
V následujícím grafu je viditelné porovnání počtu zpracovaných evidenčních listů od roku
2013.
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 2016 bylo vydáno 121 závazných stanovisek k územnímu a stavebnímu řízení.
V následujícím grafu je viditelné porovnání počtu vydaných závazných stanovisek od roku
2013.
Závazná stanoviska - ochrana ovzduší

Počet vydaných stanovisek
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Přehled činností na úseku odpadového hospodářství a
ochrany ovzduší za rok 2016
zpracované evidenční listy
pro přepravu nebezpečných
odpadů pro území ČR
ověření hlášení o produkci a
nakládání s odpadny

1
121
1
204

souhlasy k upuštění od
třídění odpadů
644

vyjádření k provozování
malého zařízení
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 106 souhlasů k odnětí půdy ze ZPF, 10 závazných stanovisek dle § 7 odst. 4
k návrhu tras nadzemních nebo podzemních vedení.
V následujícím grafu je viditelné porovnání počtu vydaných souhlasů k odnětí půdy ze ZPF
od roku 2013.
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Souhlasy k odnětí půdy ze ZPF

Počet vydaných souhlasů
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Za sledované období bylo vydáno 108 rozhodnutí o odvodech za trvalé odnětí půdy ze
ZPF. Dále 53 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 od roku 2013.
Rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze ZPF

Počet vydaných rozhodnutí
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Přehled činností na úseku ochrany ZPF za rok 2016

sohlasy k odnětí půdy ze ZPF

53

106

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

108

10
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sdělení k pozemkovým
úpravám, k územním plánům
a ke změně druhu pozemku

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, omezuje nebo zakazuje kácení dřevin v k. ú.
Tišnov, ukládá náhradní výsadbu.
Odbor vydal 40 rozhodnutí, z toho 5 povolení kácení dřevin, 1 rozhodnutí o ošetření
památného stromu (dále jen „PS“), 4 rozhodnutí zásahu do ochranného pásma PS, 26
souhlasných rozhodnutí k zásahům do krajinného rázu a zásahům do významných
krajinných prvků. 3 rozhodnutí se týkala povolení odchylného postupu – chov volně
žijících živočichů v zajetí a 1 rozhodnutím bylo povoleno rozšíření nepůvodního druhu
v rámci výsadby plantáže rychle rostoucích dřevin.
K žádostem o přidělení dotací se odbor vyjadřoval ve 23 případech.
V následujícím grafu je viditelné porovnání počtu vydaných rozhodnutí od roku 2013.

Počet vydaných rozhodnutí

Rozhodnutí (povolení kácení dřevin, ošetření PS, zásahy do
ochraného pásma PS)
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Přehled činností na úseku ochrany přírody a krajiny za
rok 2016
povolení kácení dřevin
zásah do krajinného rázu, zásah
do VKP
5

ošetření památného stromu (PS)
23

zásah do ochranného pásma PS
26
1

3

4

1

povolení odchylného postupu chov volně žijících ptáků v zajetí
povolení rozšíření nepůvodního
druhu
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 9 rozhodnutí o dělení lesního pozemků, 2 rozhodnutí o
prohlášení za PUPFL, 8 rozhodnutí o dočasném odnětí lesního pozemku, 1 rozhodnutí o
trvalém odnětí lesního pozemku a 1 rozhodnutí o dočasném omezení lesního pozemku, 1
rozhodnutí o uložení mimořádných opatřeních k zajištění bezpečnosti osob a majetku, 1
rozhodnutí o pověření fyzické osoby výkone činnosti odborného lesního hospodáře, 1
rozhodnutí na licenci OLH a 2 rozhodnutí o povolení výjimky z těžby v porostech mladších
jak 80 let.
V následujícím grafu je viditelné porovnání počtu vydaných rozhodnutí od roku 2013.
Rozhodnutí (dělení lesního pozemku, prohlášení za PUPFL,
dočasné odnětí lesního pozemku, opatření ke zlepšení stavu
lesa, licence OLH)
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V 74-ti případech vydal odbor závazné stanovisko ke stavbám v ochranném pásmu lesa.

V následujícím grafu je viditelné porovnání počtu vydaných stanovisek od roku 2013.

Počet vydaných stanovisek

Závazné stanovisko ke stavbám v ochranném pásmu
lesa
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Ve 42 případech bylo vydáno souhlasné stanovisko k povolení těžby.
V následujícím grafu je viditelné porovnání počtu vydaných souhlasných stanovisek
od roku 2013.
Souhlasné stanovisko k povolení těžby
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Byly vyřízeny dotace na výkon OLH – 4 žádosti a výsadbu melioračních dřevin 2 žádosti. V
51 případech byl předán vlastnický separát lesní hospodářské osnovy. Ve 4 případech byla
povolena výjimka pro delší lhůtu zajištění lesních kultur a ve 48 případech odbor obdržel
hlášení o lesní hospodářské evidenci za rok 2016 a následně poskytl Útvaru pro
hospodářskou úpravu lesů jako pověřené organizaci pro centrální evidenci.
rozhodnutí (o dělení lesních pozemků, o prohlášení
za PUPFL, o dočasném odnětí lesního pozemku, o
opatření ke zlepšení stavu lesa a licence na OLH)

Přehled činností na úseku lesního
hospodářství za rok 2016

závazná stanoviska ke stavbám v ochranném
pásmu lesa
souhlasná stanoviska k povolení těžby

4

30

48

2

74

4

předání vlastnického separátu lesní hospodářské
osnovy
vyřízení žádosti dotace na výkon OLH

vyřízení žádosti dotace na výsadbu melioračních
dřevin

51

povolení výjimky pro delší lhůtu zajištění lesních
kultur

42

hlášení o lesní hospodářské evidenci
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MYSLIVOST A RYBÁŘSTVÍ
Myslivost
Výkon státní správy myslivosti v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností
podle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, v platném znění. V roce 2016 Bylo vydáno 12
loveckých lístků, z toho 8 pro občany ČR a 4 pro cizince.
V následujícím grafu je porovnání počtu vydaných loveckých lístků od roku 2013.
Lovecké lístky
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V rámci ustanovení 16 nových mysliveckých stráží proběhlo jejich přezkoušení ze znalostí
práv a povinností stráže. V rámci správního řízení bylo ustanoveno 6 mysliveckých
hospodářů. V 66 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 60 žádostí. Na základě mysliveckého plánování a statistických výkazů
v počtu 195 byl vyhotoven výkaz, který byl zaslán nadřízenému orgánu. Na základě žádostí
byly vydány 3 rozhodnutí o vypouštění zvěře do honitby – zajíc polní. Bylo vydáno 1
rozhodnutí o změně minimálních a normovaných stavu v honitbě – obora Střela.
Rybářství
Obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonávající 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 310 rybářských lístků.
V následujícím grafu je viditelné porovnání počtu vydaných rybářských lístků od roku
2013.
Ve zjednodušeném řízení byla ustanovena 1 rybářská stráž.
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Rybářské lístky

Počet vydaných lístků
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Přehled činností na úseku myslivosti
a rybářství za rok 2016

vydání loveckých lístků
ustanovení nových mysliveckých
stráží - jejich přezkoušení
rozhodnutí o úpravě početních stavů
zvěře

12
1

16

ustanovení mysliveckého
hospodáře

66
6

3
60

310

1

rozhodnutí o vypouštění zvěře do
honitby
rozhodnutí o změně minimálních a
normovaných stavů v honitbě
vyřízení žádostí o vydání plomb pro
kontrolu ulovené spárkaté zvěře

195

vyřízení statistických výkazů a
mysliveckého plánování
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: 422x (Čechovičová - 33x, Holíček - 94x, Holíček R. - 11x,
Chylík - 96x, Chaloupková - 2x, Staňková - 15x, Valentová -5x, Valková - 166x ) vyjádření.
V následujícím grafu je viditelné porovnání počtu vydaných komplexních vyjádření OŽP od
roku 2013.
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Komplexní vyjádření OŽP
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Výběr správních poplatků za rok 2016:
Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. činily celkem: 219.300 Kč, z toho:
Vodoprávní úřad dle položek 18 a 20 …………… 93 200 Kč
Lovecké lístky dle pol. 13 ……………………………… 8 600 Kč
Rybářské lístky dle pol. 14 …………………………… 116 500 Kč
Licence OLH dle pol. 87………………………………… 1 000 Kč

V následujícím grafu je porovnání výše vybraných správních poplatků od roku 2013.
Správní poplatky
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2016

Rozdělení vybraných správních poplatků za rok 2016

vodoprávní úřad dle položek 18 a 20
1 000 Kč
93 200 Kč
116 500 Kč

lovecké lístky dle položky 13
rybářské lístky dle položky 14

8 600 Kč

licence OLH dle položky 87

Zajímavosti z odboru:
Během roku 2016 vypracovával odbor celkem 11 materiálů do RM, v 9 případech se
jednalo o zápisy z komise životního prostředí, 1 případ - Zpráva o hospodaření
v městských lesích za uplynulý rok 2015, 1 materiál 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. 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.
Úkoly na I. pol. roku 2017:
-

-

v měsíci dubnu se přestěhovat ze všech kanceláří včetně archivu z ulice Radniční do
budovy bývalého pracovního úřadu na ulici Ráboňova.
během topné sezóny v měsících leden až duben a v souladu se zákonem o ochraně
ovzduší, je třeba počítat s možnými kontrolami lokálních zdrojů znečišťování ovzduší
v rodinných domech, zejména na základě opakovaných podnětů od občanů
neustále sledovat stav ledové krusty na řece Svratce a ostatních tocích
ve spolupráci s pozemkovým úřadem vydat lesní majetek o výměře 1400 ha
bývalému hraběcímu rodu na Lomnici
v maximální možné míře sledovat vývoj kůrovců v lesích ORP Tišnov ve vztahu
k 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(zavináč)tisnov.cz

Pozemky

Ing. Ladislav Suchomel 860 ladislav.suchomel(zavináč)tisnov.cz

Veřejné osvětlení,
komunikace

Ing. Jiří Kubíček

829 jiri.kubicek(zavináč)tisnov.cz

Veřejná prostranství,
hřbitov

Eva Zavřelová

851 eva.zavrelova(zavináč)tisnov.cz

Byty

Kateřina Smetanová

850 katerina.smetanova(zavináč)tisnov.cz

Ing. Luděk Štarha

859 ludek.starha(zavináč)tisnov.cz

Bc. Lenka Polnická

852 lenka.polnicka(zavináč)tisnov.cz

Nebytové prostory

V organizační složce „Úklid a údržba“, která zajišťuje komunální služby ve městě, bylo
k 31. 12. 2016 zaměstnáno v trvalém pracovním poměru pouze 13 zaměstnanců.
Personální záležitosti:
9. 8. 2016 nastoupila Bc. Lenka Polnická – referent nebytové prostory
1. 9. 2016 odchod Lenky Klusákové na mateřskou a rodičovskou dovolenou
Členění odboru dle agend, vč. statistiky
ÚSEK SPRÁVY MAJETKU
Pozemky
V období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 bylo v agendě pozemků uzavřeno celkem
118 smluv:
− 37 o právu provést stavbu, 1 o bezúpl. převodu, 2 darovací, 18 kupních, 13
nájemních,
− 45 o zřízení věcného břemene,
− 7 žádostí schváleno nebylo
Bylo vydáno 97 ověřených výstupů z ISVS. Za jejich vydání bylo vybráno 14.850 Kč.

Počet výstupů z ISVS
Částka za správní poplatek v Kč

2013

2014

2015

2016

179

121

125

97

20.600

16.200

15.500

14.850
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Smlouvy a dohody
Smlouva o právu provést stavbu
Dodatek ke smlouvě o právu provést stavbu
Smlouva o
(služebnosti)

zřízení

věcného

2013

2014

2015

2016

28

8

3

37

2

-

43

45

-

břemene

20

26

Smlouva o bezúplatném převodu

1

Smlouva směnná

2

3

1

-

Smlouva darovací

1

3

2

2

Smlouva kupní

14

13

11

18

Smlouva o pronájmu (pachtu) pozemku

8

16

7

13

Smlouva o výpůjčce pozemku

-

1

1

Jiné smlouvy

2

Dohoda o ukončení nájmu

-

-

3

-

Dohoda o splátkách

-

1

-

-

75

71

73

118

Celkem

Byty
Bylo uzavřeno 98 nájemních smluv a 46 krátkodobých smluv na krizová lůžka.
Při prodeji bytu 1+1 byla uzavřena kupní smlouva na částku 1.065.000 Kč a při prodeji
bytu 2+1 kupní smlouva ve výši 1.020.000 Kč
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Nemusela být podána žádná žaloba, nájmy bytů jsou stabilní, již jen v jednom případě byt
opustil nájemce z důvodu dluhu. Ostatní bydlící dlužníci mají ve většině případů uzavřené
Dohody o znání dluhu se splátkovými kalendáři, dle kterých splácí.
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 Kč

124 531 Kč

31.12.2015

3 918 270 Kč

30.11.2016

3 727 949 Kč

190 321 Kč *

•

navýšení

•

snížení (*61.638 Kč bylo z důvodu úmrtí dlužníka odepsáno)

Zde je nutno podotknout, že nemalá částka byla vymožena na nákladech řízení, ty jsou
přednostní pohledávkou a musí se umořit před jistinou, nejsou zde proto promítnuty,
vyčísleny budou přesně ve zprávě o pohledávkách, stejně jako nemalé částky za vymožené
poplatky z prodlení. Celkově pokračuje trend snižování dluhů za nájemné a služby spojené
s užíváním bytů.
Nebytové prostory
Na úseku nebytového hospodářství bylo v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 uzavřeno
53 smluv (64 vč. pojistných smluv) :
• 1 kupní smlouva – prodej objektu č.p. 358 na ul. Klášterská
• 5 nájemních smluv na dobu neurčitou
• 4 nájemní smlouvy na dobu určitou (krátkodobé nájemní smlouvy)
• 4 dodatky k nájemním smlouvám
• 9 dohod o ukončení nájemních smluv (vč. ukončení nájemních smluv se ZŠ a MŠ na
základě nových zřizovacích smluv)
• 1 dohoda o ukončení výpůjčky
• 1 pojistná smlouva
• 10 dodatků ke stávajícím pojistným smlouvám
• 4 smlouvy o výpůjčce podia
• 21 krátkodobých smluv o pronájmu střediska Brumov, 4 nájemní smlouvy –
turnusy

Nájemní smlouvy
Dodatky k nájemním
smlouvám
Smlouva o výpůjčce
Ukončené smlouvy
Krátkodobé nájemní smlouvy

Rok 2013
1

Rok 2014
3

Rok 2015
7

Rok 2016
5

x

1

5

4

x
3
18

1
9
19

2
6
20

4
10
29
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- z toho RS Brumov
Prodej nemovitosti
Celkem

14
x
22

16
1
34

16
x
40

25
1
53

Opravy:
- Stavební úpravy pro přesun části ZUŠ na ul. Riegrova 312 – spolufinancováno
z rozpočtu Jihomoravského kraje
- Archiv pro stavební úřad - Riegrova 312
- Oprava štítové stěny a výmalba kulturního domu v Hajánkách
- Oprava oplocení kolem MŠ na Horové
- Oprava úpravny vody na koupališti
- Regenerace povrchu atletického hřiště – ZŠ nám. 28.října
- Generální oprava hřiště - Riegrova 312
- Oprava střechy a toalet - RS Brumov
- Demolice drážních objektů na Ostrovci včetně recyklace a odvozu suti
- Příprava projektů - rekonstrukce bufetu na koupališti
- Příprava projektů - rekonstrukce elektroinstalace na MŠ U Humpolky

Foto: přesun části ZUŠ na ul. Riegrova 312
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Pojistné události (ukončené v roce 2016):
- Poškození notebooku Apple, mobilního telefonu, fotoaparátu
- Rozbitá výloha – nám. Komenského
- Odcizení laviček
- Posprejovaná fasáda - ul. Jungmannova
- Poškození sloupů veřejného osvětlení na ulici Za Mlýnem, Ostrovec, Za Mlýnem,
Červený Mlýn, U Lubě, Wágnerova
- Vyvrácení sloupku – ul. Nádražní
- Poškození vozidla dopravní značkou
- Dopravní nehody – poškození značky, Dacia Logan
- Úrazy – zlomenina levé ruky, zlomenina levé i pravé ruky
Pojistné události (nedořešené v roce 2016):
- Pád kamery, vloupání do MŠ Sluníčko, rozbité okno na ul. Těsnohlídkova, dopravní
nehoda – hasičský vůz, poškozená brána do dvora polikliniky
ÚSEK KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB
Odpady
Služby v odpadovém hospodářství vykonává pro město již šestým rokem společnost
KTS EKOLOGIE s.r.o. Náklady na odpadové hospodářství byly podobné jako v roce
předešlém, neboť meziročně nedošlo k nárůstu jednotkových cen.
Po rekonstrukci areálu sběrného dvora proběhla první ostrá sezóna kompostování na
nové zpevněné ploše. Podařilo se zkompostovat 150 tun bioodpadu z údržby veřejné
zeleně (tráva, listí, štěpka). Již nyní máme opět připravenou zásobu listí a štěpky do
zakládek na rok 2017.
Ve třídění patří Tišnov nadále k 10 nejlépe třídícím městům v kraji v kategorii nad 2 tisíce
obyvatel. Během roku jsme požádali u společnosti Eko-kom a následně získali, bezplatným
zapůjčením, 10 nových kontejnerů na třídění plastů a papíru. Po letech začalo opět
narůstat množství vytříděného skla a pokračuje bohužel úbytek vytříděného papíru.
V podzimních měsících byly vybudovány 2 nová stání pro kontejnery na tříděný odpad u
starého hřbitova a u pošty 3 za přispění dotace z fondu společnosti Asekol. Společnost
Elektrowin zase přispěla na vybudování kamerového systému v areálu sběrného dvora.
Od společnosti EKO-KOM očekáváme opět roční odměnu za vykázané množství tříděného
odpadu ve výši kolem 1 mil. Kč. (odměnu 4Q 2016 teprve očekáváme).
Veřejná zeleň, komunikace a ostatní služby
Od jarních měsíců bylo nutné se aktivně věnovat zálivce 300 vysazených stromů z
projektu Regenerace zeleně. Nově byly vytvořeny trvalkové záhony pod radnicí a kolem
Muzea města byla realizována nová výsadba. Ve vnitrobloku ZŠ Smíškova jsme provedli
výsadbu keřů a především kompletně realizovali nové travnaté plochy. U Inspira jsme se
významně podíleli na realizaci Bylinkovo-okrasné zahrádky se smyslovým chodníčkem.
Vzhledem k nedostatku pracovních sil v organizační složce „Úklid a údržba“ a současně za
účelem zajištění optimální četnosti sečení bylo na ¼ města zajištěno sečení travnatých
ploch dodavatelsky. Před koncem roku byla dodána nová trojkolka Piaggio do vozového
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organizační složky, která po 12 letech nahradí dožívající předchůdkyni. V polovině roku
jsme zakoupili nástavbu cisterny na zalévání.
Prostřednictví služby umožňující nahlášení poruchy veřejného osvětlení na webu města
bylo v roce 2016 učiněno celkem 66 oznámení. V průběhu roku bylo opraveno veřejné
osvětlení pod mateřskou školou Horova.
Na podzim proběhla výměna svítidel za nové LED v ulicích Janáčkova a Nádražní
v celkovém počtu 19 ks svítidel. V závěru roku proběhla rekonstrukce VO v ulici Drbalova,
kde bylo nově osazeno 14 ks sloupů VO.

Foto: rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Drbalova
Při jarních vysprávkách bylo na opravy komunikací tryskovou metodou spotřebováno
100 tun materiálu v ceně 325.490 Kč. Během léta proběhly lokální opravy dlážděných
komunikací na nám. Míru a ulicích Riegrova a Černohorská a Jungmannova financovaná
spolu s SÚS Jmk. Na podzim proběhla v místní části Jamné úprava odvodnění polních cest
a zpevnění polní cesty u studánky. Zpevněna byla také plocha komunikace před bytovými
domy na konci ulice Mánesova a v prostoru autobusové točny na Pejškově. V závěru roku
2016 byly provedeny opravy chodníků v sídlišti U Humpolky, chodníku Lomnická,
Jamborova, Horova a Halasova v celkovém finančním objemu 1.487.000 Kč. V lokalitě Na
Loukách byly instalovány dopravní značky zklidňující provoz a umožňující legální
parkování po obou stranách této ulice. Během dvoudenní akce bylo obnoveno zašlé
vodorovné dopravní značení na místních komunikacích v Tišnově.
Vybrané finanční prostředky v rámci působnosti odboru
Příjem:

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Palivové dřevo z veřejné
zeleně

17 500 Kč

47 850 Kč

20 050 Kč

2 900 Kč

Prodej použité dlažby a
obrubníků

25 860 Kč

18 660 Kč

8 497 Kč

9 780 Kč

Užívání veřejného prostranství 280 150 Kč

258 893 Kč

220 988 Kč

236 031 Kč

Nájem stánků

39 900 Kč

44 010 Kč

48 800 Kč

45 350 Kč

Pohřebnictví

235 770 Kč

276 962 Kč

335 178 Kč

308 821 Kč
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Tišnovské trhy
Sezóna Tišnovských trhů byla v roce 2016 zahájena 26. 3. a poté se trhy konaly každou
sobotu dopoledne až do 5. 11. 2016. Poslední trhy proběhly při příležitosti zahájení
adventu a rozsvícení vánočního stromu o víkendu 26. a 27. 11. 2016. Celkem se konalo 33
trhů, na kterých se vystřídalo 637 prodejců.

Foto: 2 x Tišnovské trhy
Statistika za roky 2013 - 2016:
Tišnovské trhy:

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Počet trhů

30

32

33

33

Počet prodejců

615

638

720

637

Vybráno na poplatcích

75 580 Kč

79 530 Kč

101 915 Kč

93 705 Kč

2 519 Kč

2 485 Kč

3 088 Kč

2 840 Kč

Průměr za 1 trh
Pohřebnictví
Pohřebnictví:

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Počet uzavřených nájemních
smluv

218

200

232

213

Počet provedených pohřbů

15

18

25

20

Počet sociálních pohřbů

2

1

0

2

Počet zaevidovaných uren

49

47

72

51

Počet provedených vsypů

2

2

0

5

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Tišnova
V roce 2016 oslavila Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Tišnova 140. výročí
založení sboru. Při této příležitosti byl pořízen slavnostní prapor a pro veřejnost se 28. 5.
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2016 uskutečnil "Den s integrovaným záchranným systémem". Na obě akce město Tišnov
požádalo Jihomoravský kraj o příspěvek a na pořízení praporu město obdrželo finanční
podporu ve výši 55.000 Kč a na Den s IZS 20.000 Kč.
Následně město Tišnov na základě žádosti obdrželo dotaci z rozpočtu Jihomoravského
kraje 500.000 Kč na půdní vestavbu klubovny dobrovolných hasičů v objektu Požární
stanice Tišnov. Realizace stavebních úprav proběhne v prvním pololetí 2017.
Poslední dotaci v roce 2016 získala JSDH z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR prostřednictvím
Jihomoravského kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů na rok 2016 ve výši
32.621 Kč (jde o výdaje na odbornou přípravu, za zásahy jednotky mimo její územní obvod
a na věcné vybavení).
V roce 2016 byla JSDH města Tišnova povolána k 49 zásahům, z toho: 39x požár, 3x
technický zásah, 6x planý poplach a 1x ostatní zásah.
Toulavá a opuštěná zvířata
Za minulý rok bylo v Tišnově odchyceno celkem 22 toulavých psů. Z toho 18 odchytů
provedla městská policie a 4 firma LARN. Všem toulavým psům byli úspěšně dohledáni
majitelé, proto nebylo třeba využívat služeb brněnského útulku. Velký podíl na zvládání
této problematiky patří strážníkům Městské policie Tišnov.

Foto: zatoulaný pes
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA ÚKLID A ÚDRŽBA
V části organizační složky „Úklid a údržba“, která zajišťuje komunální služby ve městě, bylo
k 31. 12. 2016 zaměstnáno 13 zaměstnanců. Byla přijata nová zahradnice a nepodařilo se
vybrat nového druhého hrobníka. Novými pravidly úřadu práce a nedostatkem pracovních
sil se nedařilo, i přes několik výběrových řízení, doplnit počet pracovníků na optimální
počet. Sezóna sečení tak zdárně proběhla nejenom s pomoci několika brigádníků v letních
měsících, ale také s podporou dodavatelské firmy.
Pracovníci zajišťují kromě sečení travnatých ploch, zimní údržbu a úklid města. Jako
vedoucí pracovník organizační složky působí druhým rokem pan Ivan Ivanisko. Úklid
budov úřadu a polikliniky zajišťuje 5 uklízeček (6. vypomáhá na DPP), správu našich budov
a dalších nebytových prostor vč. koupaliště a RZ Brumov 3 správci (údržbáři). Na postu
správy koupaliště se velmi dobře osvědčil dlouholetý pracovník pan Oldřich Pivoňka.
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Zajímavosti z odboru:
Za rok 2016 odbor připravil několik stovek materiálů pro jednání Rady města a několik
desítek materiálů pro jednání Zastupitelstva města.
Na začátku roku proběhly výmalby, doplnění nábytku a obnova koberců v kancelářích
odboru.
Naši údržbáři postupně svépomocí malují veškeré prostory v budovách úřadu, čímž
uspořili městu nemalé finanční prostředky.
Zhodnocení odboru:
K úspěchům odboru v roce 2016 patří:
- provedení zimní údržby a sečení travnatých ploch bez výrazných nedostatků,
- realizace velkého množství oprav a několika investičních akcí,
- zahájení realizace Cesty hrdelního práva,
- opětovně vynikající sezóna koupaliště – příprava, provoz,
- spolupráce na tvorbě Bytové koncepce,
- zajištění provozu Rekreačního střediska Brumov a udržení kvality Tišnovských trhů.
Úkoly na rok 2017:
-

do organizační složky Úklid a údržba města Tišnova vybrat a přijmout hrobníka a posílit
ve spolupráci s úřadem práce organizační složku - od jarních měsíců,
realizovat opravy a údržby majetku dle schváleného rozpočtu, spolupracovat při
realizaci investičních akcí města nebo jejich samotné realizace,
dokončit Cestu hrdelního práva a sportoviště na Riegrové,
realizovat Mini BMX dráhy,
připravit rekreační středisko Brumov a koupaliště na sezónu 2017.
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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(zavináč)tisnov.cz
zbynek.kostal(zavináč)tisnov.cz
barbora.gottwaldova(zavináč)tisnov.cz
eva.svecova(zavináč)tisnov.cz
sabina.dvorakova(zavináč)tisnov.cz

referenti investic
projektová kancelář

Ing. Jelínková Eva
Ing. Košťál Zbyněk
Ing. Gottwaldová Barbora
Ing. Švecová Eva
Sabina Dvořáková

Odbor investic a projektové podpory zajišťuje činnosti na úseku investic města a činnosti
spojené s projektovým řízením a kompletní agendu dotací.
Personální záležitosti:
Rok 2016 byl z hlediska personálního obsazení stabilizovaný. Celý rok zůstalo neobsazené
místo investičního referenta za Ing. Veroniku Šebkovou, která čerpá rodičovskou
dovolenou. Během roku došlo k výměně na postu projektové manažerky:
•

31.7.2016 končí Ing. Lenka Zachovalová, projektová manažerka. Na její místo
nastupuje 1.9.2016 Sabina Dvořáková
Členění odboru dle agend, vč. fotodokumentace:

INVESTICE
V r. 2016 byly kompletně realizovány tyto investiční akce:

Rekonstrukce komunikace Za Mlýnem s náklady 15,3 mil. Kč
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Sanace komunikace Pod Květnicí s náklady 1,8 mil. Kč

Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ 28. října – III. etapa s náklady 2,4 mil. Kč

Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Smíškova s náklady 2,4 mil. Kč
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Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Smíškova s náklady 1,6 mil. Kč

Demolice kotelny v ulici Osvobození s náklady 810 tis. Kč

Rekonstrukce Centra volného času Inspiro s náklady 3,2 mil. Kč
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Rekonstrukce sociálních zařízení na poliklinice s náklady 2 mil. Kč

Rekonstrukce ulice Dobrovského s náklady 4,1 mil. Kč

V roce 2016 jsme se věnovali i přípravě investičních akcí na následující roky, zejména:
rekonstrukce ulice Smíškova,
cyklostezka ke koupališti,
účelová komunikace Dřevoplac – Předklášteří,
autobusová zastávka na Trnci,
výstavba chodníku v ulici Lomnická,
rekonstrukce ulice Brněnská,
rekonstrukce ulic Riegrova a Černohorská,
parkovací dům v ul. Riegrova,
víceúčelové hřiště Smíškova,
centrum služeb pro turisty v hotelu Květnice,
rekonstrukce galerie Jamborův dům,
revitalizace parku pod kostelem,
stavba smuteční síně na novém hřbitově.
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Dále byly v roce 2016 zahájeny investiční akce, které pokračují i v roce 2017:
vestavba učeben v ZŠ 28. října,
stavba nového mostu přes Závistku,
rekonstrukce bufetu a stavba nového brouzdaliště na koupališti.

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
Zahájení nového dotačního období 2014 – 2020 probíhalo se zpožděním a konkrétní výzvy
byly v roce 2016 teprve postupně připravovány. První výzvy byly vyhlášeny až koncem
roku.
V průběhu roku byly přiděleny dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rekonstrukci
sociálních zařízení na poliklinice ve výši 500 tis. Kč a na rekonstrukci účelové komunikace
Dřevoplac – Předklášteří ve výši 800 tis. Kč. Z Operačního programu životní prostředí byla
přidělena dotace na vegetační úpravy parku pod kostelem ve výši 1,9 mil. Kč a na studii
odtokových poměrů v Tišnově a Předklášteří ve výši 1,6 mil. Kč. Nejvyšší dotace byla
přidělena z Ministerstva financí na vestavbu učeben v ZŠ 28. října ve výši 12,5 mil. Kč.
Koncem roku byly podány žádosti o dotaci na víceúčelové hřiště Smíškova, centrum
služeb pro turisty v hotelu Květnice a na likvidaci bioodpadů.
Během roku byly po prvním roce provozu vyhodnoceny všechny akce na zateplení
veřejných budov. Ani v jednom případě nebyla dotace krácena z důvodu nesplnění
předpokládaných úspor energie.
Na úseku projektového řízení se práce soustředily zejména na projektech smuteční síň na
novém hřbitově a revitalizace letního kina.
Zajímavosti z odboru:
V uplynulém roce se podařilo v rámci výběrových řízení a při vlastní realizaci staveb
uspořit z rozpočtu 10,5 mil. Kč a tak mohly být realizovány i akce nad rámec rozpočtu, a
to rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Smíškova a tamtéž rekonstrukce tělocvičny
s vybudováním nového zázemí, klimatizace ve 3. patře na rohové budově (nám. Míru 346)
a dokončení rekonstrukce Inspira – střediska volného času.
Zhodnocení odboru:
I přes personální oslabení na úseku investic se podařilo naplánované akce zvládnout ve
stanovených termínech a v dobré kvalitě. Připojení projektové kanceláře k odboru se
prokázalo jako vhodný krok v rámci nové organizaci úřadu.
Úkoly na rok 2017:
Jako nejdůležitější úkol považujeme spolupráci s Jihomoravským krajem na přípravě
rekonstrukcí ulic:
Brněnská,
Riegrova,
Černohorská.
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Čeká nás náročný rok, zejména první pololetí, kde se soustřeďuje mnoho akcí, které musí
být do prázdnin dokončeny, zejména se jedná o:
vestavba učeben v ZŠ 28. října,
centrum služeb pro turisty v hotelu Květnice,
rekonstrukce bufetu na koupališti,
stavba nového brouzdaliště a mostu přes Závistku.
Na jaře bude zahájena i dvouletá, dlouho očekávaná, revitalizace parku pod kostelem.
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Pracoviště Kancelář tajemnice
Kancelář tajemnice (pracoviště)

tel.

e-mail

Tajemnice

Mgr. Iva Dvořáčková

712

iva.dvorackova(zavináč)tisnov.cz

Personalistka
Asistentka tajemnice
Personalistka

Bc. Kristina Ormston, DiS.

715

kristina.ormston(zavináč)tisnov.cz

718

libuse.suchankova(zavináč)tisnov.cz

Bc. Libuše Suchánková

Personální záležitosti:
Kancelář tajemnice není odborem, nýbrž samostatným pracovištěm se dvěma
personalistkami, současně zabezpečujícími i asistentskou činnost pro tajemnici úřadu.
Obě personalistky jsou na velmi vysoké profesionální úrovni s několikaletou praxí v oboru
a spadají pod přímé vedení tajemnice Mgr. Ivy Dvořáčkové. Od 1. 2. 2015 je personální
složení tohoto pracoviště beze změn, tedy personálně stabilizované.
Členění dle agend, vč. statistiky:
PERSONÁLNÍ AGENDA
Obsáhlá a časově velmi náročná agenda obsahuje komplexní personální správu pod
hlavičkou zaměstnavatele, tedy města Tišnova, jedná se zejména o:
- zabezpečování personální agendy zaměstnanců zařazených do MěÚ, zaměstnanců
organizačních složek města, orgánů města a zastupitelů města v souladu s obecně
závaznými předpisy,
- evidenci a průběžnou aktualizaci personálních dat zaměstnanců,
- průběžné zpracování organizačních změn úřadu,
- zabezpečení mzdových podkladů pro další zpracování,
- agendu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - v počtu 189 ks DPP a 5 ks
DPČ za rok 2016 (celkem 194 ks),
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP + DPČ):
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AGENDA VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ
- vyhlášení, výběr, realizace a ukončení výběrových řízení, vč. veškeré korespondence –
celkem 18 ks uskutečněných výběrových řízení za rok 2016,
Výběrová řízení na MěÚ Tišnov
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AGENDA ZABEZPEČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
- dle zákona č. 312/2006 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů – jedná se o vstupní školení, průběžné školení, školení vedoucích
úředníků, včetně zkoušek zvláštní odborné způsobilosti,
- agenda obsahuje zejména sestavování plánů vzdělávání, výběr, přihlášení, proplacení
a evidenci jednotlivých školení - absolvováno 637 ks školení za rok 2016

Absolvovaná školení zaměstnanci MěÚ Tišnov
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AGENDA INTERNÍHO AUDITU
Městský úřad Tišnov nastavil systém procesního, projektového a personálního řízení. Tým
auditorů od roku 2011 zkoumá soulad nastaveného systému s reálným stavem s důrazem
na chod organizace jako celku.
Tajemnice úřadu a obě personalistky jsou již od roku 2013 aktivními auditorkami interního
auditu městského úřadu (v rámci udržitelnosti projektu Efektivní úřad). Interní audity
probíhají v četnosti 2x ročně (v jarních a podzimních měsících).
Interní audit je nezávislá hodnotící činnost, která má za cíl zdokonalování procesů a
činností organizace. Hlavním cílem auditu je kontrola nastavení funkčnosti
implementovaných procesů včetně implementovaného systému projektového řízení.
Dílčími cíli je odladění nedostatků, které by mohly v auditovaném období nastat,
nejčastěji formou doporučení a rovněž vyzdvihnutí mimořádně zdařilých procesů nebo
činností formou pozitivních zjištění v rámci jednotlivých odborů.
Přehled počtů použitých hodnocení v rámci jednotlivých dílčích auditů, a to v období od
jara 2011 do podzimu 2016.
Období

Pozitivní zjištění

Doporučení

Podzim 2011
Jaro 2012
Podzim 2012
Jaro 2013
Podzim 2013
Jaro 2014
Podzim 2014
Jaro 2015
Podzim 2015
Jaro 2016
Podzim 2016

5
5
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6
4
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20
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Pozitivní zjištění
Doporučení

AGENDA CENTRÁLNÍHO ZPRACOVÁNÍ POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ
Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obsahuje zejména:
- poskytnutí a zveřejnění informací za úřad celkem – za rok 2016: 54 ks
- zpracování výroční zprávy – vždy za minulý kalendářní rok
Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.:
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AGENDA ASISTENTKÝCH ČINNOSTÍ, vč. ZABEZPEČENÍ ZASEDÁNÍ ZM A SCHŮZÍ RM
- plnění úkolů spojených s úřední činností tajemnice,
- zpracovávání zápisů z porad vedoucích odborů,
- zabezpečování organizačně technických záležitostí, spojených se zasedáními
zastupitelstva města (ZM) a schůzemi rady města (RM) – materiály k projednávání
RM a ZM,
- vyhotovování zápisů a usnesení z RM a ZM v době nepřítomnosti asistentky starosty,
Počet jednání RM a zasedání ZM
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ZM - počet zasedání

Celkový počet předložených materiálů na jednání RM a zasedání ZM
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SAMOSTATNÝ VÝKON POZICE TAJEMNICE MĚSTKÉHO ÚŘADU
Tajemnice úřadu plní zejména úkoly 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,
- zodpovědnost za vedení stížností v přenesené působnosti (dle § 175 správního
řádu – na nevhodné chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu)
– v roce 2016 evidováno 6 podaných stížností, kde všechny byly shledány
nedůvodnými,
- vydávání a aktualizace vnitřních předpisů úřadu a města, vč. návrhů na další právní
předpisy – v roce 2016 aktualizován:
Pracovní řád MěÚ Tišnov, vč. příloh,
Vnitřní platový předpis,
Pravidla užívání motorových vozidel,
příprava aktualizace Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
s účinností od 1. 1. 2017,
zadání a příprava Pravidel řízení příspěvkových organizací zřízených městem
Tišnovem, s účinností od 1. 1. 2017.
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- vydávání pokynů tajemnice – v roce 2016 vydány 3 nové pokyny tajemnice:
Pokyn č. 1/2016 o přidělování a užívání doplňkových SIM karet,
Pokyn č. 2/2016 provozování kamerového systému v areálu koupaliště Tišnov
Pokyn č. 3/2016 , o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv,
- pracovněprávní poradenství pro zaměstnance úřadu, příspěvkové organizace
města a obce v rámci ORP Tišnov.
Do Rady města Tišnova předložila tajemnice v roce 2016 celkem 28 materiálů do rady
města a do zastupitelstva města 12 materiálů. Rovněž byla registračním orgánem pro
podání čestného prohlášení dle zákona o střetu zájmu. V roce 2016 bylo podáno celkem
18 čestných prohlášení o střetu zájmu za rok 2015, popř. část roku 2016 (při odchodu
radního nebo vedoucího úředníka v roce 2016).
V rámci aktivní komunikace při řízení městského úřadu tajemnice svolala a vedla 17 porad
s vedoucími odborů, vč. dvoudenního teambuildingu pro vedoucí pracovníky
a jednodenního celoúřadového teambuildingu pro zaměstnance města. V únoru 2016
proběhlo v napříč úřadem školení na téma „Asertivita a nenásilná komunikace“. Konec
roku 2016 patřil tradiční sportovně - společenské akci „Vánoční šipka 2016“, což je
společné setkání zastupitelek a zastupitelů s pracovnicemi a pracovníky města Tišnova,
tentokrát pod záštitou Odboru správy majetku a komunálních služeb.

Foto: celoúřadový teambuilding

Foto: vítězky Vánoční šipky 2016

Zajímavosti nejen z kanceláře tajemnice, fotogalerie:
Nemalé úsilí vyvinuly pracovnice kanceláře tajemnice i v souvislosti s organizací:
Návštěvy prezidenta ČR v Tišnově 25. ledna 2016,
XXI. Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae,
X. Ročníku závodu horských kol „Memoriál Ivo Medka“,
Oslav 110 let od otevření novostavby tišnovské radnice spojené se slavnostním
setkáním současných a bývalých starostů a místostarostů města Tišnova,
zahájením výstavy a znovuodhalením pamětní desky na budově Inspira,
Tradičních Svatováclavských hodů,
Setkání starostek a starostů v působnosti ORP Tišnov.
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Prezident České republiky Miloš Zeman navštívil v pondělí 25. ledna 2016 město Tišnov.
Nejprve se na radnici krátce setkal s vedením města, jednotlivými zastupiteli, starosty
okolních obcí a místními významnými podnikateli. Poté se společně přesunuli do sálu kina
Svratka, kde absolvovali setkání s občany a moderovanou besedu. V závěru návštěvy
převzal prezident z rukou starosty města Tišnova symbolický klíč k městu a na ochutnávku
2 vzorky místní slivovice a hruškovice.

Foto: slavnostně vyzdobená obřadní síň města při příležitosti návštěvy prezidenta České
republiky v Tišnově

Mezinárodní hudební festival 13 měst Concentus Moraviae nabízí posluchačům
příležitost propojit jedinečné hudební zážitky klasické hudby s návštěvou malebných měst
Jižní Moravy a Vysočiny, mezi které se řadí i město Tišnov.

Zdroj:https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1524&bih=718&q=concentus+moraviae+2016+ti%C5%A1no
v&oq=co&gs_l=img.1.1.35i39k1l2j0l8.9606.9916.0.13131.4.4.0.0.0.0.79.153.2.2.0....0...1ac.1.64.img..2.2.150.0.vYAZpH94VC4
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U příležitosti 110 let od otevření nové budovy tišnovské radnice se dne 22. září 2016
uskutečnilo setkání současného vedení města s reprezentanty vedení minulých. Akce
proběhla v obřadní síni radnice, kde pozvaní hosté mj. shlédli dokument o historii
tišnovské radnice z dílny Radima Tichého. Dokument byl rovněž promítán veřejnosti
v rámci dne otevřených dveří na radnici během Svatováclavských hodů. Zástupci minulého
i současného vedení slavnostně zahájili výstavu dětských prací na téma „ Tišnov – moje
město“ a dále se zúčastnili znovuodhalení pamětní desky na budově Inspira. Tato
pamětní deska pochází z roku 1895 a kromě jmen zástupců tehdejší obecní správy nese
i jména stavitelů jedné z významných městských budov, která prošla v uplynulých
měsících viditelnou a účelnou rekonstrukcí.

Plakát k příležitosti 110 let od otevření novostavby tišnovské radnice

Foto: slavností zahájení výstavy dětských prací v prostorách radnice na téma „ Tišnov –
moje město“ a znovuodhalení pamětní desky na budově Inspira – střediska volného času
v sobotu dne 24. 9. 2016.
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Foto: Výstava dětských prací v prostorách radnice na téma „ Tišnov – moje město“
Svatováclavské hody jsou již tradiční kulturně – společenskou akcí města Tišnova
zaměřenou na bohatý kulturní program, vč. vystoupení v tradičních krojích, hudebních
skupin různých žánrů, výstav a dalších doprovodných akcí. Hlavním pořadatelem je
nepochybně Městské kulturní středisko, ale nemalou měrou se na této akci podílí
i pracovníci městského úřadu. Svatováclavské hody jsou rovněž spojeny s návštěvou
představitelů partnerských měst – Sereď (SK), Sulejów (PL) a Moldava nad Bodvou (SK).

Foto: Svatováclavské hody v Tišnově, vč. pohledu na hříšného kohouta

Tajemnice úřadu přihlásila tišnovskou
radnici do soutěže O titul nejkrásnější
„Nejkrásnější obecní úřad či radnice
2016“. Ve čtenářské soutěži, kterou
vyhlásil
dvouměsíčník
Moravské
hospodářství a vydavatelství Magnus
Regio, se tišnovská radnice umístila na
krásném druhém místě v těsném závěsu za
prvním Nymburkem.
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Souhrnné informace napříč úřadem
Zajímavosti z úřadu:
Mezi zajímavosti v rámci úřadu patří vzdělanostní struktura zaměstnanců zařazených do
Městského úřadu Tišnov (mimo organizační složku Úklid a údržba města Tišnova).
Z tabulky a koláčového grafu vyplývá, že 68 % zaměstnanců dosahuje vyššího a
vysokoškolského vzdělání, což je o 3% více než v roce 2015. Středoškolského vzdělání
dosahuje zbývajících 32 %. Z dalšího grafu je čitelná genderová vyváženost
(tj. muži x ženy), kdy ženy tvoří 71 % zaměstnanců v rámci Městského úřadu Tišnov.
Nejvyšší dosažené vzdělání
zaměstnanců MěÚ
VŠ
VOŠ
SŠ

Vyváženost muži x ženy

52
4
27

ženy
muži

59
24

Od října 2016 ukončil nájemní vztah Úřad práce Brno-venkov v budově města, která se
nachází na ul. Ráboňova. Zastupitelstvo města Tišnova uvolnilo finanční prostředky na
drobné stavební úpravy a vybavení této budovy na ul. Ráboňova právě pro přesun
pracovníků z již dosluhující budovy na ulici Radniční, kde v letošním roce 2017 proběhnou
rozsáhlejší opravy.
Za velmi důležitou událost rovněž považuji
i dlouho diskutovanou a plánovanou
rekonstrukci prostor bývalé přízemní třídy
v budově ZŠ Riegrova, kde se nám koncem
roku 2016 podařilo zřídit tzv. spisovnu MěÚ,
zejména
pro
spisy
realizovaných
a dokončených staveb v rámci ORP Tišnov,
jež byly doposud uložené v kancelářích
jednotlivých referentů OSŘ, což staticky
velmi přitěžovalo celé budově MěÚ.
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Od počátku roku 2014 je veden proti městu soudní spor o určení neplatnosti rozvázání
pracovního poměru ze strany bývalé zaměstnankyně Bc. Marie Ježkové. Prvoinstanční
Okresní soud Brno-venkov svým rozsudkem žalobu zamítl v plném rozsahu (ve prospěch
města). V roce 2016 žalobu projednával odvolací Krajský soud v Brně, který potvrdil
rozsudek I. stupně v pracovně – právních záležitostech (ve prospěch města), ale vrátil
celou kauzu soudu I. stupně z důvodu „doprojednání“ údajné světonázorové diskriminace
a zdůvodnění požadovaných nároků. V březnu 2017 Bc. Ježková navrhla nejprve městu,
následně soudu, zpětvzetí žaloby a zastavení řízení. Soud řízení zastavil a Bc. Ježková je
povinna zaplatit městu Tišnov na náhradě nákladů řízení částku ve výši 112.046 Kč do
3 dnů od právní moci usnesení k rukám právního zástupce města JUDr. Ivo Panáka.
K dnešnímu dni (ke dni předložení této zprávy Zastupitelstvu města Tišnova) není známo,
zda se žalovaná proti tomuto usnesení (již pouze o výši nákladů řízení) odvolala.
V roce 2016 Rada města Tišnova rozhodla o vymáhání náhrady škody po společnosti
DEA Energetická agentura, s.r.o., která administrovala výběrová řízení u veřejných
zakázek „Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov“ a „Nástavba a přístavba ZŠ
Smíškova“. Vlivem pochybení firmy došlo ke korekcím ze strany poskytovatelů dotací ve
výši 25 % a 5%. V současné době je o obou věcech rozhodováno u Okresního soudu
Brno – venkov.
Během roku 2016 jsme svépomocí (pracovníky organizační složky Úklid a údržba města)
zrealizovali výmalby několika kanceláří a dalších prostor v rámci administrativních budov
městského úřadu. Rovněž jsme na konci roku 2016 vlastními silami provedli barevnou
výmalbu historické radnice, včetně schodiště (za pomoci nainstalovaného lešení). Tyto
výmalby prováděné vlastními pracovníky uspořili městu několik desítek tisíc Kč.

Zhodnocení úřadu:
Organizační struktura úřadu se v roce 2016 nikterak nezměnila. Úřad se dařil personálně
stabilizovat, počet výběrových řízení se snížil bezmála na polovinu oproti roku 2014 a
2015. Personální obsazení na jednotlivých postech je v současné době na vysoké
profesionální úrovni, což je klíčové u každé organizace.
Během roku 2016 jsme úřad i nadále společně modernizovali a to zejména v oblastech IT,
v oblastech pracovního prostředí, ale i v rámci vzdělávání lidských zdrojů, nejen dle
zákona o úřednících, ale i v oblastech měkkých dovedností, zejména komunikačních.
Na Městském úřadě Tišnov proběhlo celkem 10 rozsáhlých kontrol, většinou na výkon
přenesené působnosti. U 9 kontrol nebyly zjištěny žádné nedostatky, naopak byly
vysloveny pochvaly v rámci jednotlivých kontrolovaných agend. Daňová kontrola
z Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj na projekt "Nastavení systému projektového a
procesního řízení na MěÚ Tišnov" z roku 2012 byla ukončena až v roce 2016 a byly
shledány nedostatky. Byl uložen odvod a penále za porušení rozpočtové kázně, přičemž
8. 12. 2016 byla podána žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a
současně i o prominutí penále.
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KONTROLY 2016
kontrolovaný
odbor
Krajský úřad JmK
Odbor sociálních
věcí

OSV

Krajský úřad JmK
Odbor správní a
Krajský
živnostenský úřad

OSVV

Česká obchodní
inspekce

koupaliště

VZP ČR

OF

Krajský úřad JmK
Odbor životního
prostředí

OŽP

předmět
kontroly
- úroveň výkonu st. správy
agendy sociální práce
vykonávané dle ust.
z.č.108/2006 Sb. a ust.
z.č.111/2006 Sb. a agendy o
ustanovení zvl. příjemce
dávky důchodového pojištění
- výkon přenesené
působnosti na úseku matrik,
užívání a změny jména a
příjmení
- výkon agendy vidimace a
legalizace
zákon č.634/1992 Sb.,
kontrolní nákup
- platby pojistného na
všeobecné zdravotní
pojištění a dodržování
ostatních povinností plátce
pojistného
- výkon st.správy na úseku
spr. deliktů a přestupků
- výkon st.správy na úseku
vodního hospodářství
- výkon st.správy na úseku
ochrany ovzduší
- výkon st.správy na úseku
odpadového hospodářství
- výkon st.správy na úseku
lesního hospodářství
- výkon st.správy na úseku
myslivosti
- výkon st.správy na úseku
rybářství
- výkon st.správy na úseku
ochrany přírody a krajiny
- výkon st.správy na úseku
ochrany zemědělského
půdního fondu
- vyřizování žádostí o
poskytnutí informací podle
z.č. 106/1999 Sb.
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výsledek
kontroly
nebyly
zjištěny
nedostatky

datum
kontroly
15.6.2016

nebyly
zjištěny
nedostatky

21.6.2016

nebyly
zjištěny
nedostatky
nebyly
zjištěny
nedostatky

19.7.2016

nebyly
zjištěny
nedostatky

6.10.2016

26.7.2016

Krajský úřad JmK
Odbor správní a
Krajský
živnostenský úřad

OSVV

- úseku evidence obyvatel
nebyly
- agendy občanských průkazů zjištěny
a cestovních dokladů
nedostatky
- poskytování informací dle
z.č. 106/1999 Sb.

25.10.2016

Krajský úřad JmK
Odbor územního
plánování a
stavebního řádu

OÚP

- výkon st. správy na úseku
územního plánování

nebyly
zjištěny
nedostatky

10.11.2016

Krajský úřad
JmKOdbor
regionálního
rozvoje
Krajský úřad JmK
Odbor správní a
Krajský
živnostenský úřad

OÚP

- výkon st. správy na úseku
památkové péče

nebyly
zjištěny
nedostatky

10.11.2016

nebyly
zjištěny
nedostatky

22.11.2016

Finanční úřad pro
JmK

OF

- činnost správce daně resp.
poplatku v oblasti místních
poplatků a procesní postup,
včetně kontroly agendy
poskytování informací dle z.č.
106/1999 Sb.
daňová kontrola - výběrová
řízení v rámci projektu
"Nastavení systému
projektového a procesního
řízení na MěÚ Tišnov" z roku
2012

byly
zjištěny
nedostatky
-8.12.2016
podána
Žádost o
prominutí
odvodu
prominutí
penále

26.5.2016

OF

Zřídili jsme systém služby O2 car kontrol z důvodu transparentního využívání veškerých
osobních vozidel v dispozici města, ale i Městské policie Tišnov, vč. funkčního zavedení
elektronického rezervačního systému.
Autopark 2016
2B89600 – Škoda Octavia
3B52020 – Suzuki Vitara
4B34664 – Škoda Roomster
4B52882 – Škoda Fabia
5AF1503 – Škoda Fabia New
9B25005 – Chevrolet Orlando
1BE8144 -- Seat (místostarosta)
1BE8145 -- Škoda Octavia (starosta)
1BH0156 -- Dacia (městská policie)
CELKEM

Najeto
kilometrů
4857
4967
4852
14649
4679
6357
8713
4753
5387
59214

93

PHM
litrů
376,70
503,13
431,47
914,08
281,90
566,35
606,41
498,98
640,63

PHM
cena
10879,31
14297,95
12462,30
26550,54
8300,85
16531,03
17802,00
15353,31
18527,23

Průměrná
spotřeba
7,76
10,13
8,90
6,24
6,02
8,91
6,96
10,50
11,89

Kč/km
2,24
2,88
2,57
1,81
1,77
2,60
2,04
3,23
3,44

Koncem února 2016 byla v rámci městského úřadu zřízena nová služba pro občany a to
instalace 3 kusů terminálů pro úhrady platební kartou. Dva terminály jsou umístěny na
odboru finančním a jeden na podatelně horní budovy úřadu. Občané tuto službu hojně
využívají a hodnotí velmi pozitivně. V červnu 2016 jsme rovněž zakoupili další modul
systému GINIS, který nám v plné míře umožnil naplnit literu zákona o registru smluv.
Tento modul nám umožňuje přímou komunikaci s registrem smluv MV ČR.

Úkoly napříč úřadem pro rok 2017:
naplňovat Koncepci rozvoje Městského úřadu Tišnov a aktualizovat jednotlivé
SWOT analýzy,
nadále personálně stabilizovat úřad, zejména zaváděním nových forem motivace
lidských zdrojů (zavést tzv. individuální účty v rámci sociálního fondu), efektivně a
hospodárně vzdělávat zaměstnance, uspořádat další úspěšný teambuilding a
zorganizovat společensko-organizační akci Vánoční šipka 2017),
vytvořit Protikorupční strategii úřadu a zajistit vzdělávání zaměstnanců v této
oblasti z důvodů prevence,
pokračovat v aktualizaci vnitřních a finančních předpisů úřadu a zrevidovat
veškeré obecně závazné vyhlášky města a nařízení města,
zajistit vyšší vnitřní bezpečnost zaměstnanců,
bezproblémově, rychle a hospodárně přesunout pracovníky úřadu z budovy na
ul. Radniční do budovy na ul. Ráboňova,
zabývat se opravou budovy úřadu na ul. Radniční, vč. kvalitního zázemí pro
Městskou policii Tišnov,
požádat o dotaci výzvy z IROP č. 28 v rámci informačních technologií zejména
z důvodu bezpečnosti, dostupnosti, provázanosti a zjednodušení jak pro uživatele,
tak pro administrátory, vč. upgradu HW serverové infrastruktury,
pokračovat s modernizací a obměnou autoparku města formou operativního
leasingu,
zrealizovat 2 x ročně interní audit v rámci úřadu,
aktivně se podílet na společenských, kulturních a sportovních akcích pořádaných
nebo spolupořádaných městem Tišnovem.
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 MěÚ Tišnov.
Foto: archiv MěÚ Tišnov
V Tišnově 16. 02. 2017.
(Aktualizace ohledně soudního sporu s Bc. Ježkovou na str. 91 byla zapsána do této
zprávy dne 31. 3. 2017)
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