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Anotace
V souladu se schváleným plánem práce RM a ZM Tišnova na rok 2017 předkládám Zprávu
o komunálních službách za rok 2016. Obsahem tohoto materiálu je samotná zpráva v textové
podobě popisující jednotlivé komunální služby ve městě.

Zpráva o komunálních službách za rok 2016
Níže uvedené komunální služby ve městě zajišťuje odbor správy majetku a komunálních
služeb. Popisované agendy zajišťují 3 pracovníci odboru.

1. Odpady
Služby v odpadovém hospodářství zajišťuje pro město Tišnov společnost KTS EKOLOGIE s.r.o.
V r. 2016 byly celkové náklady na odpadové
hospodářství města Tišnov bez investičních
prostředků 6.418.543 Kč. V porovnání s
rokem předešlým došlo k nárůstu o 327.688
Kč. Nárůst je zapříčiněn především nárůstem
množství odpadu na sběrném dvoře,
nákupem tašek na třídění (80 tis. Kč), ale i
nárůstem počtu obyvatel (52 tis. Kč).
Tříděný odpad
V r. 2016 bylo vytříděno 345 t separovaného odpadu (plasty, papír, sklo).
Došlo totiž k enormnímu poklesu vytříděného skla o 53 %. Množství papíru po loňském
meziročním nárůstu mírně kleslo a množství plastů je meziročně přibližně srovnatelné.
Ve městě je rozmístěno 190 ks kontejnerů na tříděný odpad, o 6 více než v roce 2015. 55
z nich slouží na papír (svoz týdně), 70 na plasty + nápojové kartony (svoz týdně) a 45 na
směsné sklo (svoz 1x za 4 týdny), 20 na bílé sklo (svoz 1x za 4 týdny).
Téměř 6 let se mohou občané registrovat do motivačního systému pytlového sběru plastů.
Prozatím se zaregistrovalo 798 rodin, z nichž se jen 643 rodin zapojilo do systému a za rok
2016 vytřídilo 32,5 tun plastů. Meziroční nárůst dosáhl 22%. Celková úleva z poplatku za
odpad bude u zúčastněných občanů činit za vytříděné množství 120.100 Kč.
Společnost Eko-kom a.s. vyplatila městu za rok 2016 odměnu 852.196,5 Kč za vykázané
množství tříděného odpadu, což je o 19 % méně než v roce předešlém. Rozdíl je způsoben
poklesem množství skla a papíru.
Město Tišnov vynaložilo za svoz tříděného odpadu meziročně nepatrně nižší částku
578.325,8 Kč.
Již devět let třídíme v Tišnově bioodpad ve vilové zástavbě města. V podzimních měsících
byla podaná žádost o dotaci na pořízení nádob na bioodpady do zástavby sídlištní. V rámci
projektu rozšíření systému sběru bioodpadu hodlá město v podzimních měsících letošního
roku rozmístit 110 kontejnerů o objemu 770 a 500 litrů.
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Součástí projektu je také pořízení kompostérů pro občany v zástavbě rodinných domů, a to v
celkovém počtu 350 kusů o objemech 390, 700 a 950 litrů. Celkové náklady na pořízení
nádob činí 1.434.939 Kč vč. DPH, dle dotačních podmínek je 85% podíl dotace.
Celkem bylo vytříděno do nádob na bioodpady a na sběrném dvoře 495,9 tun bioodpadu.
Dalších 150 tun bioodpadu převážně z údržby veřejné zeleně bylo zpracováno na nové
kompostárně na sběrném dvoře. Již nyní máme pro rok 2017 připravenu zásobu listí a
štěpky, která se v předepsaném poměru postupně smíchá do jednotlivých zakládek s čerstvě
posečenou trávou.
Ve spolupráci se společností KTS Ekologie s.r.o. a Diecézní charitou Brno probíhá 2x ročně
humanitární sběr textilu a ošacení.
Do kontejnerů na textil, které jsou rozmístěny po městě, bylo uloženo celkem 32,4 tun
textilu, podobně jako v roce 2015. 7 stanovišť bylo posíleno o další 2 na konci ulice Hornické
a a u Centra sociálních služeb.
V rámci podpory třídění bylo dokoupeno 800
ks sad tašek na tříděný odpad. Zájem o tašky
předčil naše očekávání, celkem bylo
distribuováno 1500 ks sad tašek do
domácností za 77.900,- Kč. Tašky byly
distribuovány občanům při úhradě poplatku za
odpad. Tašky na třídění se velmi osvědčily již
dříve v jiných městech a vždy s efektem
navýšení množství vytříděných komodit.

Směsný komunální odpad
Množství směsného komunálního odpadu z domovního svozu a ze sběrného dvora kleslo o
69 tun. Nárůst směsného odpadu ze sběrného dvora o více než 100 tun zapříčinil meziroční
zvýšení nákladů o více než 200 tis. Kč.
Od roku 2017 bude hrazena služba za svoz směsného domovního odpadu nově. Cena není
postavena na kalkulaci za občana a rok, ale na skutečně svezeném množství a skutečných
nákladech na svoz. Tento spravedlivější způsob tak motivuje k aktivnějšímu přístupu ke
třídění.
Příjem z poplatků za komunální odpad, vč. sankčních navýšení a dluhů činil 4.479.690, 89 Kč.
Místní poplatek pro rok 2016 činil 500 Kč/osobu.
Četnost svozu odpadkových košů je 2x týdně, zpravidla v úterý a pátek. Svoz zajišťují
pracovníci organizační složky „Úklid a údržba města Tišnova“.
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Zpětný odběr, nebezpečné odpady
Sběrný dvůr města je místem zpětného odběru elektrozařízení. Místo zpětného odběru
slouží nejenom pro občany Tišnova. Drobná elektrozařízení a tužkové baterie lze uložit i do
stacionárních červených kontejnerů umístěných na stanovištích po městě. V roce 2016 byla
rozšířena síť červených kontejnerů o další dva kusy na ulici Hornickou a Dlouhou. Drobná
elektrozařízení a tužkové baterie je možné předat i do E-boxu umístěného při vstupu do
budovy Polikliniky.
V roce 2016 využilo město možnosti dotace kolektivních systémů zpětného odběru
elektrozařízení a získalo od společnosti Elektrowin dotaci na realizaci kamerového systému
na sběrném dvoře. Společnost Asekol zase přispěla na realizaci zpevněných stání pro své
kontejnery na stanovištích u starého hřbitova a u pošty 3.

Stále jsou v budově radnice zdarma k dispozici papírové krabičky Ecocheese pro
shromažďování baterií v domácnostech. Plné krabičky je pak možné odnést například na
sběrný dvůr nebo vhodit do červených kontejnerů.
Za likvidaci nebezpečného odpadu bylo vynaloženo 278.300 Kč. Navýšení o cca 72.000 Kč je
způsobeno nárůstem množství nebezpečného odpadu meziročně o téměř 5 tun na 11,22
tun. Vzrostlo také množství pneumatik o cca 70% na 37,1 tun.

2. Veřejná zeleň / veřejné prostranství
V roce 2016 byla provedena v rámci reklamačního řízení výsadba několika stromů a keřů,
které se neujaly po výsadbách v rámci projektu Regenerace zeleně vybraných lokalit města
Tišnov. Zálivka stromů vysazených v rámci projektu v letech 2014 a 2015 významně
zaměstnávala pracovníky v letních měsících.
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Nejvýznamnějším výdajem v rámci veřejného prostranství byla v
roce 2016 bezesporu realizace investiční akce Cesta hrdelního práva.
Tento již známý projekt se podařilo díky příznivému počasí
zrealizovat z větší části již do konce roku. V roce 2017 jsou plánována
již jen dokončení prostranství kolem některých stél a realizace kaple
u šibeničního vrchu. Náklady na akci v roce 2016 činily 4.271.952,92
Kč a byly pokryty převážně dotacemi z Ministerstva pro místní rozvoj
a z Jihomoravského kraje, ale i z darů podnikatelů a z rozpočtu
města.
V Tišnově zajišťuje sečení travnatých ploch a částečně i údržbu keřů
organizační složka „Úklid a údržba“. Udržuje se 23 ha parkové trávy
v různých svažitostech v četnosti sečení 6-8x za rok a 8 ha luční trávy v různých svažitostech
v četnosti 1-2x za rok. V roce 2016 vzhledem k nedostatku pracovních sil jsme byli nuceni
část sečí zajistit dodavatelsky. Nejvýhodnější nabídku předložil pan Réman z Předklášteří.
Na realizaci 4 sečí na sídlišti Pod Klucaninou a přilehlém okolí činily náklady za toto sečení
travnatých ploch 219.149 Kč.
Ze strojového vybavení byla v loňském roce
zakoupena osvědčená trojkolka Piaggio a
nástavba cisterny na vůz Bonetti k efektivnější
zálivce stromů a keřů.
Kromě sečení provádí organizační složka „Úklid a
údržba“ většinu zahradnických prací: kácení
stromů, některé řezy stromů, řez živých plotů,
zakládání a rekonstrukce travnatých ploch a výsadby okrasných keřů.
Nově byly vytvořeny trvalkové záhony pod radnicí a kolem Muzea města byla realizována
nová výsadba. Ve vnitrobloku ZŠ
Smíškova jsme provedli výsadbu keřů a a
především kompletně realizovali nové
travnaté plochy. U Inspira jsme se
významně podíleli na realizaci bylinkovookrasné
zahrádky
se
smyslovým
chodníčkem.
Své plody v podobě krásně kvetoucích
okrasných višní nyní přináší dříve
realizované výsadby alejových stromů.
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3. Komunikace
Město Tišnov je správcem místních komunikací a chodníků. Prostřednictvím organizační
složky „Úklid a údržba města Tišnova“ udržuje při zimní i letní údržbě celkem 27,9 km
místních komunikací a 33,5 km chodníků.
Při zimní údržbě v roce 2016 byl použit posypový materiál za 44.582 Kč a posypová sůl za
43.851 Kč. Celkem bylo v souvislosti se zimní údržbou provedeno 22 zásahů (v roce 2015 to
bylo 15 zásahů). Na jaře jsme provedli kompletní zametení komunikací a chodníků, čištění
dešťových vpustí, obnovu nátěrů přechodů pro chodce, obnovu vodorovného dopravního
značení v ul. Brněnská a vyhrazených parkování pro ZTP.
Průběžně je prováděna oprava poškozených
chodníků, dopravních značek a informačního
systému. V jarních měsících byla provedena
oprava komunikací tryskovou metodou, na
kterou bylo použito 100 tun materiálu v ceně
325.490 Kč. Opraveny byly dvě schodiště v
havarijním stavu.
Během léta proběhly lokální opravy dlážděných komunikací na nám. Míru a ulicích Riegrova
a Černohorská a Jungmannova financovaná spolu se 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. Na likvidaci plevele v chodnících bylo vynaloženo celkem 56
tis. Kč. V závěru roku 2016 byly
provedeny kompletní rekonstrukce
chodníků
v ulicích
Lomnická,
Jamborova,
Halasova,
HorovaHornická a U Humpolky v celkovém
finančním objemu 1 487 tis. Kč.
V ulici Na Loukách bylo instalováno
dopravní značení za účelem zklidnění
provozu v ulici.
Ve spolupráci s městskou policií bylo v průběhu roku nově zjištěno 21 autovraků
umístěných na místních komunikacích. Vyřešeno a odstraněno z místní komunikace bylo 16
autovraků a dalších 5 autovraků je v řešení.
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4. Veřejné osvětlení
Opravy a údržbu veřejného osvětlení zajišťuje
smluvně společnost Jicom, spol. s r.o., která zvítězila ve
výběrovém řízení na roky 2015-2016, kdy zabezpečovala
provoz 1217 ks světelných bodů. Celkové náklady na údržbu
a opravy veřejného osvětlení nad rámec smluvních vztahů
činily 324 tis. Kč. Za elektrickou energii bylo uhrazeno 1.3
mil. Kč.
Prostřednictvím služby, která umožňuje 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 nová LED svítidla 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.
Na investice do veřejného osvětlení bylo v roce 2016 vydáno 1.637 mil. Kč.
Během roku 2016 bylo při dopravních nehodách poškozeno 5 sloupů veřejného
osvětlení. Způsobena byla škoda ve výši 162 tis. Kč, z čehož pojišťovna uhradila z pojistného
plnění částku 115 tis. Kč.

5. Ostatní komunální služby
Úklid a údržba veřejného prostranství
Významnou a velmi nákladnou komunální službou je pravidelný úklid veřejného prostranství
od drobných odhozených odpadků a psích exkrementů, který zajišťuje kompletně
organizační složka „Úklid a údržba města Tišnova“, a to nadále denně v centru (nádraží
náměstí a okolí kostela), 3x týdně v širším centru města a 2x týdně v ostatních částech
města (včetně sídlišť). Odpadkové koše někde i se schránkami na sáčky jsou průběžně
během roku doplňovány na vhodná vytipovaná místa.
Ve městě je zaveden pro majitele psů systém sběru psích exkrementů pomocí sáčků. Majitel
psa si může vybrat, zda použije tradiční plastový sáček či papírový sáček s lopatkou. Plastové
sáčky jsou umísťovány do společných schránek spolu s papírovými. Roční náklady na
pořízení sáčků činily 29.500 Kč.
V roce 2016 jsme umístili opět několik nových laviček na základě konzultací s důchodci. Další
lavičky rozmístíme i v roce 2017. Mobilní a webová aplikace Lepší místo zaznamenala v roce
2016 pouze 12 podnětů a závad na veřejném prostranství, které byly vyřešeny.
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Dětská hřiště
Ve městě je nyní 16 dětských hřišť, další 2 jsou v Jamném a Hajánkách. V jarních měsících
proběhla tradiční pravidelná výměna písku v pískovištích a před sezónou byly některé herní
prvky opraveny. Byla provedena povinná roční kontrola hřišť certifikovaným odborníkem.
V letních měsících proběhla regenerace umělého povrchu na hřišti za ZŠ nám. 28. října.
Proběhla kompletní výměna zásypového písku a vyčištění povrchu s náklady 198.023 Kč.
Následně bylo obnoveno značení drah na atletickém oválu za 47.614 Kč. V podzimních
měsících proběhla terénní úprava plochy pro realizaci malého hřiště na fotbal v obci Jamné
s náklady 86.305 Kč. Současně byla také zahájena rekonstrukce sportoviště na ulici Riegrově,
při které je kompletně vyměněn povrch a zrealizováno nové oplocení. Akce bude dokončena
v dubnu letošního roku.

6. Tišnovské trhy
V roce 2016 proběhlo v Tišnově na náměstí Míru celkem 33 trhů, na kterých se vystřídalo
637 prodejců.
Trhová sezóna byla zahájena 26. března, a poté se trhy
konaly každé sobotní dopoledne až do 7. listopadu.
Poslední trhy se uskutečnily o prvním adventním
víkendu 26. a 27. 11. 2016, kdy byl na náměstí za velké
účasti veřejnosti rozsvícen vánoční strom.
Nemalý zájem prodejců i nakupujících byl také o již
tradiční jarní a podzimní bleší trhy s organizační
podporou spolku Za sebevědomé Tišnovsko. Na
"blešácích" najdete nepřeberné množství drobností z
domácností i zahrad, oblečení, knih, hraček apod.
V loňském roce připravilo Městské kulturní středisko
Tišnov ve spolupráci s městem na 9. 4. Aprílovou
trhovou slavnost, která byla pojata ve smyslu vítání jara
písničkami, básničkami a tanečními a divadelními
vystoupeními.
Velkou událostí loňského léta byla Historická trhová slavnost - Lucemburkové v Tišnově,
konaná ve dnech 5. a 6. srpna. Bohatý program nalákal a přenesl návštěvníky do doby vlády
rodu Lucemburků. Převážná část programu se uskutečnila na náměstí Míru, ale poté také v
Porta Coeli a Podhoráckém muzeu v Předklášteří.
Organizaci Tišnovských trhů zajišťuje odbor správy majetku a komunálních služeb s
výpomocí organizační složky Úklid a údržba města Tišnova.
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Srovnání údajů za poslední 3 roky:
Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Počet trhů

32

33

33

Počet prodejců

638

720

637

Vybráno na poplatcích
Průměr za 1 trh

79 530,00 Kč

101 915,00 Kč

93 705,00 Kč

2 485,00 Kč

3 088,00 Kč

2 840,00 Kč

7. Pohřebnictví
V roce 2016 město Tišnov na žádost pozůstalých zajistilo 20 pohřbů, z toho 14 na starém
hřbitově Na Hrádku a 6 na pohřebišti v Šatanech, dále bylo provedeno 5 vsypů na vsypové
loučce nového hřbitova a k uložení bylo nahlášeno 51 uren. Celkem bylo uzavřeno 213
nájemních smluv na prodloužení doby nájmu k hrobovému místu či z důvodu změny
nájemce.
V loňském roce muselo město zajistit také 2 sociální pohřby. Tato povinnost městu vzniká v
případě, že se do 96 hodin od oznámení úmrtí nikdo z příbuzných či známých neujme
vyřízení pohřbu zemřelého. Poté přechází povinnost na obec, kde došlo k úmrtí. Náklady za
sociální pohřby byly celkem ve výši 19.250 Kč, z toho 10.090 Kč se městu vrátilo zpět po
vyřízení dědického řízení jednoho ze zemřelých, kdy byli zákonní dědici povinni náklady
uhradit. Druhé řízení o pozůstalosti bylo zastaveno, neboť bylo zjištěno, že zemřelý
nezanechal žádný majetek. V tomto případě bude žádost o refundaci nákladů postoupena
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.
Na jaře loňského roku byly na starém hřbitově
zrestaurovány dva 2 válečné hroby – obnova
mramorové nápisové desky a litinového kříže.
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Za loňský rok bylo na pohřebnictví čerpáno z rozpočtu města 145.492 Kč a rozpočtové příjmy
činily celkem 308.821 Kč. Pravidelnými výdaji jsou platby za otevírání a zavírání brán
hřbitovů firmou LARN Brno spol. s r.o., dále náklady za vodné, srážkovou vodu, energie,
chemický postřik plevelů a údržbu vzrostlé zeleně. Ostatní úklidové práce, včetně sečení a
drobných oprav, jsou zajišťovány pracovníky organizační složky Úklid a údržba města
Tišnova.
I v loňském roce na hřbitovech docházelo k drobným vandalským činům v podobě krádeží
kytic, věnců či vzpomínkových předmětů. Tato hlášení jsou vždy řešena se strážníky městské
policie, kteří při pravidelných
obchůzkách
oba
tišnovské
hřbitovy
kontrolují,
ovšem
pravděpodobnost
přistižení
zlodějů je velmi malá.
Nově
bylo
na
hřbitovech
rozmístěno 9 laviček, což ocenili
zejména starší návštěvníci.

8. Toulavá a opuštěná zvířata
Za minulý rok bylo odchyceno a předáno do záchytných kotců na sběrném dvoře v Tišnově
celkem 22 toulavých psů. Z tohoto počtu 4 odchyty provedla firma LARN Brno spol. s r.o.,
která na základě smlouvy zajišťuje odchyty zvířat pro Tišnov, a ostatní případy byly řešeny
přes strážníky městské policie.
Všem nalezeným psům se podařilo po zveřejnění výzev dohledat majitele, proto nebylo
nutné platit služby brněnského útulku S.O.S. zvířatům, spol. s r.o., se kterým má město
uzavřenou smlouvu o zajištění toulavých a opuštěných zvířat.
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Z rozpočtu města bylo v roce 2016 na zvířata vyčerpáno celkem 35.743 Kč z celkově
rozpočtovaných 40.000 Kč. Z těchto prostředků byla, kromě odchytů a jiných drobných
výdajů, hrazena i dodávka mosazných psích známek (1.200 kusů), které budou při platbě
poplatku předávány držitelům psů. Známka je označena názvem obce a evidenčním číslem
psa. V této souvislosti vzniká osobě vlastnícího psa povinnost, aby pes byl vybaven touto
přidělenou známkou. V případě, že se pes zaběhne, bude označení psů známkou velkou
pomocí při hledání majitele, ale také bude důkazem toho, že pes je řádně přihlášen a je za
něho uhrazený poplatek.

Ing. Václav Drhlík
Ing. Jiří Kubíček, Eva Zavřelová
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