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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 2017.
Zpráva je pojata statisticky, informuje zejména orgány města o objemu prací, které jsou
vykonávány na jednotlivých odborech. Nejsou zde podrobně rozepisovány jednotlivé
činnosti, i když některé agendy nelze vyjádřit číselně.
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 2013-2017,
 výběr správních poplatků v Kč,
 zajímavosti, popř. fotodokumentace,
 zhodnocení,
 úkoly na 1. pol. 2018 (popř. na celý rok).

Zaměstnanci městského úřadu byli k 31. 12. 2017 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, krizové řízení
Vnitřní kontrola, dotace
Školství, sport

822
819
784
714
813
821
825
824

Mgr. Roman Skřepek
Mgr. et Mgr. Jaroslav Salajka
Viktor Svída
Pavel Chadim
Denisa Šmídková
Ing. Daniela Nováková
Ing. Gabriela Nováková
Ing. Daria Švecová

roman.skrepek(zavináč)tisnov.cz
jaroslav.salajka(zavináč)tisnov.cz
viktor.svida(zavináč)tisnov.cz
pavel.chadim(zavináč)tisnov.cz
denisa.smidkova(zavináč)tisnov.cz
daniela.novakova(zavináč)tisnov.cz
gabriela.novakova(zavináč)tisnov.cz
daria.svecova(zavináč)tisnov.cz

 Personální záležitosti:
Ke dni 3.7.2017 nastoupila na pozici pracovnice vnitřní kontroly Ing. Gabriela Nováková a
ke dni 2.10.2017 nastoupila na tutéž pozici spojenou s problematikou krizového řízení
Ing. Daniela Nováková. Dne 1.11.2017 nastoupila do pracovního poměru Denisa Šmídková
jako náhrada za odcházející Michaelu Kšicovou, která ukončila pracovní poměr ke dni
30.11.2017, měsíc obě věnovaly vzájemnému předání agendy. Ke dni 31.12.2017 rovněž
ukončil pracovní poměr Ing. Albín Mašek z důvodu odchodu do starobního důchodu.

 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, 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, vedení týmu pro 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, projednání Územního plánu města Tišnova, rekonstrukce areálu
letního kina),
- vedení projektového týmu v rámci výzvy IROP č. 28,
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PRÁVNÍK MĚSTA
- řešení občanskoprávních, obchodněprávních a ostatních právních záležitostí,
zastupování města v jednotlivých právních sporech, sjednávání smluv dle požadavků
jednotlivých odborů, vč. právní garance materiálů do RM a ZM, tvorba a spolupráce
na vnitřních předpisech a jiných právních dokumentech města, právní poradenství
odborům, zejména v oblasti majetkoprávních vztahů.
- Počet přijatých a vyřízených stížností (3), petic dle zák. č. 85/1990 Sb. (0), podání dle
zák. č. 84/1990 Sb. (0), počet vedených správních řízení (0).

INFORMATICI
- správa provozu cca 140 počítačů MěÚ (PC, NT a serverů), zajištění uživatelské
podpory pro práci s výpočetní technikou pracovníkům MěÚ, zajišťování provozu
telefonních a internetových sítí, správa provozu webových stránek,
- zavedení záložního doménového řadiče a DHCP serveru na platformě Windows,
- zprovoznění dohledového centra kamerového systému MP Tišnov,
- příprava projektu výzva IROP č. 28,

ASISTENTKA STAROSTY MĚSTA
- administrativní a organizační podpora vedení města, vyhotovení zápisů a usnesení
z rady města (35) a zastupitelstva města (7), vyhotovování výpisu z usnesení (60 x),
- 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,
OBLAST KONTROLY A ADMINISTRACE DOTACÍ
- kontrola vyúčtování poskytnutých dotací za rok 2016 včetně kontroly dodržení
publicity příjemci dotací za stejné období – celkem 114 vyúčtování,
- zpracování Zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2016, zpracování přehledu
o finančním hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem Tišnovem,
- zpracování Plánu veřejnosprávních kontrol na 2. pololetí roku 2017,
- veřejnosprávní kontrola na místě příspěvkových organizací zřízených městem
Tišnovem v průběhu druhého pololetí – celkem 8 kontrol,
- metodická pomoc příspěvkovým organizacím v oblasti řídící kontroly,
- kontrola výběru a odvodů poplatků na koupališti včetně kontroly souladu výběru
s interními předpisy – celkem 3 kontroly,
- kontrola výběru a odvodů poplatků na kluzišti v prosinci 2017,
- kontrola zadání veřejných zakázek malého rozsahu dle Pravidel pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu městem Tišnov za 1. čtvrtletí roku 2017 - na
5 vybraných odborech města,
- kontrola zveřejnění smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. a dle Pokynu tajemnice
městského úřadu Tišnov č. 3/2016, zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle
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-

-

Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Tišnov a evidence
objednávek a smluv v systému GINIS za období 2. čtvrtletí roku 2017 – napříč
úřadem,
fyzická kontrola pokladen Městského úřadu Tišnov – celkem 25 pokladen,
příjem a administrace 83 řádných žádostí o dotace, 21 žádostí o mimořádnou
finanční podporu a 11 žádostí na podporu trenérů mládeže v roce 2017 včetně
aktualizace evidence žádostí v průběhu roku,
provedení předběžné veřejnosprávní kontroly jiným způsobem než na místě
u podaných žádostí o veřejnou finanční podporu v průběhu roku,
provedení následné veřejnosprávní kontroly jiným způsobem než na místě u příjemců
dotací k doloženému vyúčtování již v průběhu roku 2017,
zpracování nového dotačního programu Podpora pracovníků s dětmi a mládeží,
zpracování dokumentací potřebných pro vyhlášení jednotlivých dotačních programů,
metodická podpora žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu města
Tišnova,
pečetění a otevření pokladniček (počítání vybrané hotovosti) dle § 11 zákona
č. 117/2001 Sb. u veřejných sbírek: Tříkrálová sbírka 2017 (376.841,- Kč), Koláč pro
hospic (64.937,- Kč), Společně proti leukémii 2017 (10.918,- Kč), Podpora osob, rodin
nebo skupin, které se ocitly v tíživé životní situaci v důsledku mimořádných událostí
(12.488,- Kč)

Poskytnuté dotace z rozpočtu města Tišnova v letech 2014 až 2017

Počet žádostí

Poskytnuté
dotace

Celkem
poskytnuto v KČ

Počet žádostí

Poskytnuté
dotace

Celkem
poskytnuto v KČ

Počet žádostí

Poskytnuté
dotace

Celkem
poskytnuto v KČ

2017

Celkem
poskytnuto v KČ

2016

Poskytnuté
dotace

2015

Počet žádostí

2014

Sociální služby

11

11

286 000

11

10

664 000

21

21

2 348 279

19

18

2 403 818

Prorodinné aktivity

5

4

100 000

3

3

100 000

3

3

100 000

3

3

124 000

Životní prostředí

x

x

x

x

x

x

3

3

87 100

7

7

102 500

Sport a tělovýchova
(činnost a provoz)

20

20

1 500 000

20

19

1 500 000

21

15

1 492 000

16

15

1 494 000

Kultura

20

14

250 000

21

18

250 000

20

17

254 000

16

15

300 000

Ostatní zájmová
činnost

15

14

200 000

16

16

200 000

17

14

185 000

11

11

200 000

8

6

152 000

9

8

192 000

9

9

200 000

11

11

200 000

x

x

x

14

14

233 050

12

12

355 350

11

11

298 800

30

26

2 349 000

33

27

657 000

22

20

501 900

21

18

1 530 168

Volnočasové aktivity
mládeže
Podpora trenérů
mládeže
Mimořádné dotace
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OBLAST KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
- aktualizace složení jednotlivých orgánů (Povodňové komise, Bezpečnostní rady a stálé
pracovní skupiny krizového štábu ORP Tišnov), kontaktů na vedení všech obcí v ORP
Tišnov, zpracování Zprávy o činnosti bezpečnostní rady za rok 2016,
- uspořádání jednání Bezpečnostní rady města v měsíci listopadu 2017,
- účast na krajském taktickém cvičení „PITNÁ VODA 2017“,
- provedena aktualizace plánu nouzového přežití obyvatel (k těmto účelům byl vybrán
a Radou města Tišnova schválen hotel Květnice; v současné době je v řešení výběr
jiného vhodného místa),
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
MŠ
10

Samostatné
ZŠ
4

Integrované
ZŠ + MŠ
11

Školní
jídelny
24

Školní
družiny
14

ZUŠ Školní
klub
1
1

SVČ
1

V letošním kalendářním roce narostla celkově administrativa s ohledem n financování
„inkluze“.
Přehled kontrolovaných výkazů:
- Statistický výkaz - Školní matrika = Výkaz M3a o základní škole – podle stavu
k 31. 3. 2017 – počet kontrolovaných: 15,
- Statistický výkaz o zápisu k předškolnímu vzdělávání v MŠ S51-01 k 31. 5. 2017 – nově
zavedený výkaz – počet výkazů včetně odloučených pracovišť – 13,
- Statistický výkaz o zahájení povinné školní docházky v ZŠ S53-01 k 31. 5. 2017 – počet
kontrolovaných: 15,
- Statistický výkaz P1-04– počet kontrolovaných výkazů za celý rok 4 x 26 = 104.
- Statistický výkaz P1c-01 o evidenčním počtu zaměstnanců k 30. 9. 2017 v tištěné
podobě – počet kontrolovaných výkazů 4 x 26 = 104
- Výkaz R13-01 o ředitelství škol - počet kontrolovaných: 25
- Výkaz o základní umělecké škole S24-01 - počet kontrolovaných: 1
- Školní matrika M3 - Výkaz o základní škole podle stavu k 30. 9. 2017: 15
- Výkaz Z15-01 - o činnosti střediska volného času – počet kontrolovaných: 1
- Výkaz Z2-01 - o školní družině - školním klubu – počet kontrolovaných: 15
- Výkaz Z17-01 - o činnosti zařízení školního stravování: 33
- Výkaz R43-01 – výkaz o podpůrných opatřeních personálního charakteru: 13
- Výkaz R44 – pouze datová podoba výkazu ze škol
- Statistické šetření spádovosti obcí v ORP : 59
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Formuláře KÚ JMK
Během roku 2017 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
Doplňující údaje k výkazu R 44-99 – rozlišení VPU, VPCH+ AP
Návrh na změnu ukazatelů – dohodovací řízení k rozpočtu
Návrh na změnu ukazatelů – přesuny platy, OON; odstupné; ŘD po
MD
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
Přepočet změny počtu dětí, žáků a AP k 30. 9. 2017
Zúčtování ÚZ 33353, 33052, 33073 a OP VVV

Počet
1 x 26
1 x 26
1 x 26
2 x 12 x 26
2
2 x 26
1 x 26
26
26
2 x 26
3
26
4

Samospráva ve školství
V rámci samosprávy ve školství je město Tišnov zřizovatelem 2 základních škol, 3
mateřských škol a střediska volného času. K 1. 1. 2017 nabyly účinnosti nové zřizovací
listiny, které upravily dosavadní názvy škol, a jenž jsou doplněny o Pravidla pro řízení
příspěvkových organizací. V návaznosti na změny názvů byly provedeny změny v Rejstříku
škol a školských zařízení, dále byly všechny příspěvkové organizace zapsány do ROS.
V roce 2017 byly uzavřeny dohody o vytvoření společného školského obvodu
pro jednotlivé ZŠ a vydána vyhláška o vytvoření společných školských obvodů s okolními
obcemi, které nemají vlastní ZŠ. Dále byla vydána vyhláška, která stanovila školské obvody
mateřských škol.
Zápis do mateřských škol v Tišnově, proběhl druhým rokem v elektronické formě. Pro
potřeby zápisu byly spádovým MŠ a ZŠ zajištěny seznamy dětí s trvalým pobytem Tišnov
v spolupráci s OSVV. Byly upraveny podmínky přijímacího řízení s ohledem na změny
zákona, tak aby bylo splněno přednostní přijetí předškolních a čtyřletých dětí.

 Zajímavosti z odboru, fotogalerie:
Za sledované období došlo k navýšení počtu pracovníků oproti předchozímu roku
o jednoho z důvodu posílení pracoviště vnitřní kontroly. Zavedení systému Mobilní rozhlas
si vyžádalo nutnost uzavření dohody o provedení práce s dalším pracovníkem, systém je
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však veřejností velmi kladně hodnocen a bude i do budoucna rozvíjen. Dále došlo
k odchodu dvou dlouhodobých pracovníků (změna zaměstnavatele, starobní důchod).
Odbor opustil již nevyhovující prostory v kancelářích na ul. Radniční a přestěhoval se do
nových kanceláří v objektu na ul. Ráboňova. Zpracovávaná problematika byla v závěru
roku 2017 nově přerozdělena:
Odbor se rovněž podílel na organizaci několika sportovních a kulturních akcí – viz
fotografie níže:

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

Příprava a organizace akce Sportovec roku
2016

Organizace akce Magister Optimus 2016
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Příprava a realizace akce Ceny města a
udělování Čestných občanství

Znovuotevření Galerie Josefa Jambora

Otevření vestavby učeben na ZŠ nám. 28.
října

Otevření víceúčelového hřiště Smíškova
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 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.

 Úkoly na rok 2018:
-

-

příprava požadovaných nových legislativních materiálů pro rok 2018,
realizace dotačního projektu Výzva 28 IROP,
realizace finančních kontrol na všech pokladnách města, u příspěvkových organizací,
na městském koupališti, kluzišti, apod.,
věnovat se systémovému nastavení požadavků na vnitřní bezpečnost a ochranu
osobních údajů v souvislosti s GDPR 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 2017, XII. ročník Memoriálu Ivo Medka, Concentus Moraviae,
Magister Optimus, apod.),
udržení personální stability odboru.
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 Odbor správních a vnitřních věcí
 Personálního složení odboru:
Odbor správních a vnitřních věcí
Vedoucí, matrika
Asistentka, majetek
Podatelna, pošta
Podatelna,
vidimace,
legalizace a Czech
POINT
Matrika,
evidence obyvatel
Občanské průkazy,
cestovní doklady,
evidence obyvatel
Přestupky, právní
předpisy města,
volby

tel.

e-mail

Ing. Dagmar Dvořáková
774
Kateřina Lepková (do 31.3.2017)
772
Šárka Klusáková (od 1.4.2017)
Zdenka Králová
711

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

Šárka Klusáková (do 31.3.2017)
Marika Dufková (od 1.4.2017)

773

sarka.klusakova(zavináč)tisnov.cz
marika.dufkova(zavinač)tisnov.cz

Mgr. Jitka Hamerníková

775

jitka.hamernikova(zavináč)tisnov.cz

Dana Kučerová
Věra Králíková
Iveta Nováčková

776
778
770

dana.kucerova(zavináč)tisnov.cz
vera.kralikova(zavináč)tisnov.cz
iveta.novackova(zavináč)tisnov.cz

Mgr. Bc. Veronika Michnová
Mgr. Karel Koelbl

777
779

veronika.michnova(zavináč)tisnov.cz
karel.koelbl(zavináč)tisnov.cz

 Personální záležitosti:
Začátkem roku 2017 proběhlo výběrové řízení na pracovní pozici referentka Odboru
dopravy a živnostenský úřad - výkon agendy řidičských oprávnění, do kterého se přihlásila
referentka našeho odboru Kateřina Lepková (asistentka, majetek). Ve výběrovém řízení
uspěla a od 1.4.2017 byla zařazena pod Odbor dopravy a živnostenský úřad. Šárka
Klusáková požádala o přeřazení z pracovní pozice na podatelně na uvolněnou pracovní
pozici asistentka, majetek. Žádosti Šárky Klusákové bylo vyhověno a na tuto pracovní
pozici byla přeřazena od 1.4.2017. Vzhledem k tomu, že je v tuto chvíli tato pracovní
pozice obsazena jako zástup po dobu dlouhodobé nepřítomnosti, bylo možné přeřazení
bez vyhlášení výběrového řízení. Bezodkladně bylo vyhlášeno výběrové řízení na pracovní
pozici podatelna, vidimace a legalizace, CzechPOINT. Výběrové řízení se konalo 17.2.2017
a uchazečka, která nejlépe uspěla ve výběrovém řízení, Marika Dufková, nastoupila do
pracovního poměru 1.4.2017. V srpnu Mgr. Bc. Veronika Michnová oznámila odchod na
mateřskou dovolenou, a to k 31.1.2018. V říjnu bylo vyhlášeno výběrové řízení na její
pracovní pozici. Výběrové řízení se konalo 06.12.2017 a uchazečka, která nejlépe uspěla,
Mgr. Taťána Pospíšilová, nastoupila do pracovního poměru od 02.01.2018. Ostatní
pracovní pozice na odboru zůstaly v roce 2017 beze změny.
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 Členění odboru dle agend, vč. statistiky:

Občanské průkazy
rok
počet žádostí

2013
3276

2014
4541

2015
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Cestovní doklady
rok
počet žádostí

2013
1529

2014
1763

2015
2062
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1908
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2668
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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
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Počet zápisů uzavření manželství:
rok
počet zápisů uzavření
manželství

2013
81

2014
85
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81
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88
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86
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Počet zápisů úmrtí:
rok
počet zápisů úmrtí

2013
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Počet sepsaných souhlasných prohlášení o určení otcovství:
rok
počet prohlášení

2013
90
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86
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91
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Vidimace (ověřování listin) a legalizace (ověřování podpisů)
Vidimace:
rok
počet vidimací

2013
2009

2014
1177

2015
906

2016
922

2500
2000
1500

počet vidimací
1000
500
0

16

2017
760

Legalizace:
rok
počet legalizací

2013
1694

2014
1480

2015
1369

2016
1749
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1634
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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
počet přihlášených
k TP odjinud

2013
183

2014
246

2015
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2016
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Počet občanů ČR přihlášených k TP v rámci Tišnova:
rok
počet přihlášených
k TP v rámci Tišnova

2013
187
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214

2015
219

2016
201

2017
207

230
220
210

počet přihlášených k
TP v rámci Tišnova

200
190
180
170
2013

2014

2015

2016

2017

Počet občanů ČR přihlášených k TP z Tišnova do jiné obce (odhlášení):
rok
počet odhlášených

2013
199

2014
184

2015
221
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Počet občanů ČR evidovaných na „úřední adrese“ – nám. Míru č.p. 111
rok
počet občanů ČR

2013
238

2014
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2015
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2016
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370
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Počet osob, kterým byl ve správním řízení v daném kalendářním roce zrušen údaj o místu
trvalého pobytu a byla u nich zaregistrována „úřední adresa“.
rok
počet občanů ČR
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34
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Počet dětí, které měly v době narození TP v Tišnově:
rok
počet narozených

2013
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Počet zemřelých s TP v Tišnově:
rok
počet zemřelých

2013
86
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91
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87
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Přestupky
V roce 2017 zajišťovala Komise pro projednávání přestupků města Tišnova (dále jen
„KPP“) výkon přestupkové agendy nejen v Tišnově, ale i v rámci správního obvodu na
základě uzavřených veřejnoprávních smluv namísto následujících městysů a obcí: Běleč,
Borač, Borovník, Braníškov, Brumov, Březina, Bukovice, Černvír, Deblín, Dolní Loučky,
Doubravník, 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,
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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
počet přestupků

2013
216

2014
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Počet jednání KPP:
rok
počet jednání KPP

2013
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Počet oznámených přestupků k projednání na OSVV:
rok
počet přestupků
na OSVV
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Podatelna
Počet došlé pošty:
rok
Česká pošta, osobně
Datová schránka

2013
12541
5419

2014
12772
5713

2015
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6602
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2017
7911
7285

Počet odeslané pošty:
rok
Česká pošta doporučeně
Datová schránka

2013
16270

2014
16550

2015
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2016
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2017
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 Výběr poplatků:
Správní poplatky
Občanské průkazy, Cestovní doklady

1 154 900,- Kč

Matrika, evidence obyvatel, vidimace/legalizace,
CzechPOINT
Správní poplatky celkem

200 570,- Kč
1 355 470,-Kč

Ostatní poplatky – služba kopírování pro občany
na podatelně úřadu

POPLATKY CELKEM ZA OSVV

1 440,-Kč

1 356 910,-Kč

 Zajímavosti z odboru:


dne 18.1.2017 proběhla kontrola výkonu agendy přestupků Krajským úřadem
Jihomoravského kraje – kontrolou nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky,



v „předprázdninových“ měsících (květen, červen) došlo k výraznějšímu navýšení
agendy na úseku cestovních dokladů – důvodem byla končící platnost většího počtu
dokladů dětí, kterým byly v r. 2012 hromadně vydávány cestovní doklady - od výše
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uvedeného roku musí mít děti při cestě do zahraničí svůj cestovní doklad, již se
nezapisují do cestovních dokladů rodičů,


ve dnech 20. 6. a 23. 6. 2017 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
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,



v září 2017 pak byly vypovězeny veřejnoprávní smlouvy na výkon přestupkové agendy
se všemi obcemi v ORP Tišnov (k pozbytí jejich platnosti tak došlo ke dni 31.12.2017)
a s obcemi bylo zahájeno jednání ohledně uzavření nových veřejnoprávních smluv
o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků. K vypovězení
dosavadních smluv vedla zejména snaha nastavit nové veřejnoprávní smlouvy tak,
aby v prvé řadě korespondovaly s novou právní úpravou správního trestání účinnou
od 1.7.2017, a dále aby byly upraveny podmínky, za nichž město Tišnov přestupkovou
agendu namísto obcí a městysů vykonává. Došlo tedy zejména ke stanovení jednotné
sazby, která se hradí za každý projednaný přestupek – jeho výše byla stanovena na
1.500 Kč. Změna sazby znamená celkové zjednodušení účtování, ale především tak
nyní budou lépe pokryty náklady, které město Tišnov v souvislosti s projednáváním
přestupků namísto jednotlivých obcí a městysů má.
Do současné doby se pak podařilo s většinou z výše uvedených obcí a městysů nové
veřejnoprávní smlouvy uzavřít a město Tišnov tak i nadále zajišťuje přestupkovou
agendu těchto obcí a městysů:
Účinnost od:

Obec/městys

1.1.2018

Běleč, Borovník, Brumov, Březina, Bukovice, Černvír, Deblín, Dolní
Loučky, Doubravník, Drahonín, Heroltice, Katov, Křižínkov, Kuřimská
Nová Ves, Lažánky, Malhostovice, Níhov, Ochoz u Tišnova, Olší,
Pernštejnské Jestřabí, Rohozec, Skalička, Skryje, Strhaře, Šerkovice,
Štěpánovice, Tišnovská Nová Ves, Újezd u Tišnova, Úsuší, Vohančice,
Vratislávka, Všechovice, Žďárec, Železné

4.1.2018

Drásov, Lomnice, Lubné, Nedvědice

5.1.2018

Borač, Kaly, Osiky, Rašov

6.1.2018

Kuřimské Jestřabí, Svatoslav, Unín

25.1.2018

Braníškov, Hradčany, Lomnička, Nelepeč-Žernůvka, Předklášteří,
Sentice

26.1.2018

Horní Loučky, Rojetín

8.2.2018

Maršov
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I se zbylými obcemi je již uzavření nových veřejnoprávních smluv dojednáno. Ohledně
smluv s obcemi Hluboké Dvory a Synalov již byly Krajskému úřadu Jihomoravského
kraje zaslány žádosti o udělení souhlasu, nicméně zatím nebyla zpět doručena
příslušná rozhodnutí. Obec Řikonín dne 30.1.2018 poskytla chybějící podklady pro
přípravu konečné verze smlouvy, jakmile budou materiály podepsány oběma
smluvními stranami, budou odeslány Krajskému úřadu Jihomoravského kraje k udělení
souhlasu s uzavřením smlouvy. Lze však předpokládat, že nové smlouvy budou se
všemi zde uvedenými obcemi do konce měsíce února 2018 uzavřeny.


během října byla ve spolupráci s OSMKS zrealizována výměna garážových vrat
u čtyř garáží vedle budovy úřadu nám. Míru 346. Na vjezdovou bránu do dvora byl
nainstalován elektrický pohon otvírání brány. Tato brána zůstává celodenně
uzamknuta a je otvírána dle potřeby pouze pracovníky úřadu,



v listopadu a prosinci probíhala příprava na volbu prezidenta republiky, která
proběhla v lednu 2018.

 Zhodnocení odboru:
V průběhu roku 2017 se dále stabilizovala situace na jednotlivých pracovních pozicích.
Podařilo se úspěšně splnit úkoly nastíněné v Závěrečné zprávě o činnosti Městského úřadu
Tišnov za rok 2016:
1) Mgr. Karel Koelbl a Šárka Klusáková absolvovali odbornou přípravu a úspěšně složili
zkoušku k získání osvědčení o způsobilosti na úseku voleb.
2) Technicko-organizačně jsme zajistili bezproblémový průběh voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, které se konaly ve dnech 20.-21.10.2017.
3) Podíleli jsme se na zajištění přestěhování a vybavení nových kancelářských prostor
v budově úřadu na ul. Ráboňova v I. čtvrtletí 2017.
4) Spolupodíleli jsme se na přípravě a organizaci XI. ročníku Memoriálu Ivo Medka dne
28. 05. 2017.
5) Bezproblémově byla zvládnuta výměna občanských průkazů občanů 13 obcí
připojených v roce 2007 z okresu Blansko k okresu Brno – venkov.
6) Marika Dufková dne 13.4.2017, tedy bezprostředně po nástupu na svoji pracovní
pozici, úspěšně absolvovala zkoušku ověřování způsobilosti úředníka k provádění
ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu.
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 Úkoly na rok 2018:
1) Zajištění průběhu volby prezidenta České republiky – leden 2018.
2) Odborná příprava (únor 2018) a zkouška k získání osvědčení o způsobilosti na úseku
voleb (březen 2018) – Mgr. Taťána Pospíšilová a Marika Dufková.
3) Realizace bezpečnostních opatření provedené Pověřencem pro ochranu osobních
údajů v souvislosti s GDPR, např. instalace zámků do skříněk, pořízení bezpečnostních
uzamykatelných skříní, trezorů, skartovacích přístrojů, případné stavební či další
úpravy.
4) V I. pololetí 2018 bude potřeba zajistit rozšíření pracoviště ODŽÚ – pracoviště úseku
řidičských průkazů v přízemí budovy úřadu na nám. Míru 346, pro náš odbor to bude
znamenat uvolnění kanceláře č. 113 (nyní archiv OSVV): přestěhování kanceláře č. 113
(nyní archiv OSVV) částečně do vedlejší kanceláře č. 114 (nyní sklad kancelářských
potřeb) a částečně do prostor ve sklepě → stěhování kanceláře č. 114 - částečně do
kanceláře č. 116 (Šárka Klusáková) a částečně do prostor ve sklepě → pořízení
vybavení kanceláří ODŽÚ (kancelář č. 112 a č. 113) nábytkem a dalším zařízením dle
požadavků ODŽÚ.
5) Zajištění průběhu voleb do zastupitelstev obcí – podzim 2018
a) Městský úřad Tišnov pro tyto volby plní mimo jiné úlohu pověřeného obecního
úřadu, který registruje kandidátní listiny, zajišťuje tisk a distribuci hlasovacích lístků
pro volby do zastupitelstev všech obcí náležejících do jeho územního obvodu, kromě
města Tišnova se jedná o 58 obcí.
b) Městský úřad Tišnov bude následně technicko - organizačně zajišťovat průběh
voleb do zastupitelstva Města Tišnova.
6) Celoročně bude nutné věnovat zvýšenou pozornost úseku agendy přestupků –
meziročně neustále narůstá počet oznámených přestupků (mezi rokem 2013 a 2018
došlo k nárůstu o více než 70%), nová právní úprava správního trestání (účinná od
1.7.2017) změnila proces výkonu agendy přestupků, což s sebou přináší větší časovou
a administrativní zátěž, i proto je zásadním problémem při výkonu této agendy
nedodržování zákonem stanovených lhůt k projednávání přestupků, nikoliv kvalita
výkonu této agendy (viz výstup z kontroly provedené Krajským úřadem JMK začátkem
roku 2017).
K 31.1.2018 odchází na mateřskou dovolenou Mgr. Bc. Veronika Michnová, na její
pozici nastoupila od 2.1.2018 Mgr. Taťána Pospíšilová, která se bude s problematikou
výkonu agendy přestupků určitý čas seznamovat a postupně se zapracovávat. Na obou
pracovních pozicích souběžně s výkonem agendy přestupků probíhá výkon dalších
činností: Mgr. Karel Koelbl je metodikem spisové služby a Mgr. Taťána Pospíšilová
vykonává agendu voleb a zpracovává návrhy obecně závazných vyhlášek. S ohledem
na výše uvedené skutečnosti by bylo vhodné se do budoucna zamyslet nad
personálním posílením tohoto úseku nebo nad změnou systému (zrušením KPP a
následně by byla přestupková agenda řešena úřednicky, kdy tímto krokem dochází ke
zrychlení. Takto přestupky projednávají např. v Kuřimi, v Rosicích, ve Slavkově, aj.).
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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:
Personální složení odboru je v nyní stabilizované. Celkem disponuje odbor 5 funkčními
místy vč. vedoucího odboru.

 Členění odboru dle agend, vč. statistiky:
Odbor územního plánování MěÚ Tišnov vykonává především přenesenou působnost ve
věcech územního plánování. Dále vykonává působnost na úseku státní památkové péče.
Odbor územního plánování vykonává komplexní působnost v územním plánování a
památkové péči v rámci celého správního obvodu, tj. pro 59 obcí. Ve sledovaném období
Odbor územního plánování pořídil jako podklad pro rozhodování ve městě Tišnově v roce
2017 „ÚS v lokalitě Hony za Kukýrnou II – Černohorská“, „ÚS sídelní zeleně v Tišnově“,
dále bylo zadáno zpracování „ÚS přestavbové plochy P5 – lokalita Pod Klucaninou, ul.
Brněnská“ a „ÚS v lokalitě Hony za Kukýrnou III – lokalita mezi ulicemi Dlouhá a Na
honech“. Tyto dokumenty jsou a budou dalším přínosem pro rozhodování stavebního
úřadu při umísťování záměrů na území města Tišnova.
V lednu 2017 byl ke Krajskému soudu v Brně podán návrh na zrušení části opatření
obecné povahy – Územního plánu Tišnov – schváleného Zastupitelstvem města Tišnov
dne 5. 9. 2016, dne 20. 4. 2017 byl vydán rozsudek, který žalobu proti ÚP Tišnov zamítl,
následně stěžovatel J.B podal proti tomuto rozsudku Kasační stížnost k Nejvyššímu
správnímu soudu. Tato Kasační stížnost není do dnešního dne stále ukončena. Město
Tišnov v této věci zastupuje Advokátní kancelář: Fiala, Tejkal a partneři, advokátní
kancelář, s.r.o., Helfertova 2040/13, Brno.
Současně odbor pracuje na pořízení ostatních územně plánovacích dokumentacích
a podkladech v rámci obvodu naší 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 2018 očekávat
nárůst změn dalších územních plánů.
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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,
dle novely stavebního zákona do roku 2020.
K 1.1.2018 nabyla účinnosti novela Stavebního zákona, kde dochází k zásadní změně na
úseku územního plánování, neboť Úřad územního plánování se stává dotčeným orgánem
a má povinnost vydávat závazná stanoviska dle § 96 b) stavebního zákona. Lze
předpokládat nárůst agendy odboru v roce 2018 o stovky vydaných závazných stanovisek
k jednotlivým stavebním záměrům.
Odbor územního plánování MěÚ Tišnov obdržel za rok 2017 celkem 1140 podání
k vyřízení. Oproti roku 2017 došlo k nárůstu počtu podání, ale tento počet lze považovat
za průměrný ve srovnání s minulými lety.
Počet podání - období 2013, 2014, 2015, 2016, 2017:
2013

2014

2015

I.
II.
I.
II.
I.
II.
pololetí pololetí pololetí pololetí pololetí pololetí
804
357
669
501
472
384
1161
1170
856

2016
I., II.
pololetí

2017
I., II.
pololetí

1118

1140

Počet podání ve sledovaném období
1200
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800
600

Počet podání

400
200
0
2013

2014

2015

2016

2017

V roce 2017 sice došlo k nárůstu počtu žádostí o vyjádření ve srovnání s rokem 2016, ale
v dlouhodobém srovnání jsme se dostali na průměr 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.
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Počet žádostí o vyjádření z hlediska územního plánování:
2013
256

2014
364
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361

2017
390

Počet žádostí o vyjádření z hlediska územního
plánování:
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plánování:
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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 vylepšil 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 a jistě tyto úpravy přinesly
zkvalitnění a usnadnění práce jednotlivých referentů.
Dále odbor pro potřeby města pokračuje na pracích v souvislosti s pořízením územních
studií. Velkým přínosem pro práci odboru je nová spolupráce s Ing. arch. Vydrovou, jako
městskou architektkou, kde jsme společně pořídili výše uvedené územní studie. Věříme,
že všechny tyto studie přispějí k lepšímu rozhodování v území, zejména při umísťování
nových záměrů.
V roce 2018 předpokládáme pořízení dalších územních studií a zejména rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu ve věci žaloby proti části opatření obecné povahy ÚP Tišnov,
který vnese jistoty do rozhodování v dotčeném území. Toto území je dlouhou dobu
veřejností velmi sledované.
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 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. Novelou
stavebního zákona účinnou od 1.1.2018 dochází k velkému nárůstu podání (v řádech
stovek), což přinese potřebu zřízení nového pracovního místa.

 Úkoly na rok 2018:
- pořízení Územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou III – lokalita mezi ulicemi Dlouhá a
Na Honech
- pořízení Územní studie přestavbové plochy P5 v lokalitě pod Klucaninou – ul. Brněnská.
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 Odbor stavebního řádu
 Personálního rozložení odboru:
Odbor stavebního řádu
Vedoucí
Administrativa

Referenti Stavebního úřadu

Bc. Matušková Soňa
Dospíšilová Hana
Havlišová Ivana
Cíková Petra
Ing. Svobodová Monika
Ing. Kratochvílová Dana
Ing. Lukášek Michal

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
michal.lukasek(zavináč)tisnov.cz

 Personální záležitosti:
Odbor stavebního řádu (dále jen „OSŘ“ nebo „odbor“) disponuje celkem 7 funkčními
místy vč. vedoucí odboru a administrativní pracovnice. V roce 2017 byl v dlouhodobější
pracovní neschopnosti Ing. Jiří Votoupal a Petra Cíková (31 pracovních dnů).
S ohledem na odchod Ing. Votoupala do starobního důchodu byl na základě výběrového
řízení přijat na místo referenta stavebního úřadu Ing. Michal Lukášek.

 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 25 998 (k 1. 1. 2017, zdroj
ČSÚ).
Správní obvod ORP Tišnov má celkem 59 obcí, ve zbývajících působnost obecného
stavebního úřadu vykonává stavební úřad v Lomnici (13 obcí) a ve Veverské Bítýšce
(3 obce).
V průběhu roku byl doprojednán a dne 27. 6. 2017 schválen zákon 225/2017 Sb., kterým
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se změnil stavební zákon a dalších 46 souvisejících zvláštních zákonů s účinností od
1. 1. 2018., přičemž do konce roku 2017 nebyly schváleny všechny související prováděcí
předpisy.
Odbor stavebního řádu MěÚ Tišnov, obdržel v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
k vyřízení celkem 3075 podání. V porovnání s roky 2016 (2665 podání), 2015 (3145
podání), 2014 (2614 podání) a 2013 (1967 podání) lze dovodit, že opět stoupá nárůst
počtu podání zřejmě z důvodu obecně příznivého technickoekonomického prostředí ve
stavebnictví. Nutno podotknout, že přestože byl v roce 2017 nárůst cca o 1100 podání
oproti roku 2013, zůstává personální obsazení odboru ve stejném rozsahu.

 Výběr správních poplatků:
Od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 bylo vybráno na poplatcích celkem 2 072 300,- Kč z toho
platební kartou 64 500,- Kč, bankovním převodem 1 528 250,- Kč, hotově 276 550,- Kč.
Celkově vybraná částka 2 072 300,- Kč za rok 2017 značí mírný nárůst v porovnání s roky
2016 (2 024 800,-) Kč 2015 (1 801 850,- Kč), 2014 (1 552 200,- Kč) a 2013 (164 000 Kč).
Nárůst porovnávaných částek vybíraných poplatků od roku 2014 je dán jednak
novelizovaným zákonem o správních poplatcích, který navýšil částky a rozšířil zpoplatněné
položky, ale i navýšením počtu podání.

Grafické znázornění sledovaných jevů
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 Zajímavosti z odboru:
Pokud se týká správních řízení vedených stavebním úřadem ve sledovaném období
o významných či zajímavých stavbách, pak je možno připomenout na území Tišnova
územní rozhodnutí na rekonstrukci komunikace a sítí na ulici Brněnská (investor
Jihomoravský kraj) a stezka pro pěší a turisty (investor město Tišnov), územní rozhodnutí
komunikace a sítě v lokalitě Hony za Kukýrnou, územní rozhodnutí na rekonstrukci
plynovodu v ulici Černohorská a Riegrova, dále v obcích správního obvodu např. územní
rozhodnutí na kabelizaci distribuční sítě elektrické energie nebo na telekomunikační
kabely ve Vohančicích, územní rozhodnutí na rekonstrukci místní komunikace
v Šerkovicích, územní rozhodnutí pro komunikaci a sítě v Drásově nebo v Horních
Loučkách, územní rozhodnutí a stavební povolení na přístavbu výrobní haly v Drásově,
územní rozhodnutí pro chodník podél silnice II. třídy v Drásově, územní rozhodnutí na
prodloužení vodovodu v Malhostovicích nebo v Deblíně, stavební úpravy zdravotního
střediska v Dolních Loučkách, územní rozhodnutí na kanalizaci ve Svatoslavy.
Rekodifikací občanského zákoníku, revizemi katastru nemovitostí (Deblín)
i projednáváním komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích některých obcí
správního obvodu obecného stavebního úřadu (např. Tišnovská Nová Ves, Skryje, Žďárec)
zasahujících do oblasti evidence nemovitostí, dochází ke zvýšení počtu kontrolních
prohlídek staveb nezanesených do katastru nemovitostí a navazujících úkonů stavebního
úřadu, včetně dohledávání dokladů a agendy přidělování čísel popisných či evidenčních.

 Zhodnocení odboru:
Odbor standardně zajišťuje dobrou kvalitu výkonu přenesené působnosti na úseku
veřejného stavebního práva. Palčivým problémem zůstávají i nadále nekvalitně
zpracovaná podání (zahrnuje podklady a projekt) a s tím spojená zátěž pro žadatele i
úředníky.
V druhém pololetí započala příprava stavebního úřadu na počátek účinnosti velké novely
stavebního zákona a souvisejících zvláštních zákonů k 1. 1. 2018. Na konci roku 2017
proběhla v Brně ze strany Ministerstva pro místní rozvoj jedna bezplatná prezentace
novely stavebního zákona, a to pro celý Jihomoravský kraj.
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.
S ohledem na prokázaný nárůst podání a platnou novelu stavebního zákona je třeba
důsledně sledovat další vývoj i ve spojení se stoupajícími nároky na zpracovávanou
agendu a nutnosti dodržovat správní lhůty a po vyhodnocení situace např. přistoupit
k možnému personálnímu posílení odboru. Nicméně je nutno dodat, že přestupky na
odboru jsou od září 2017 řešeny za aktivní spolupráce Mgr. Kateřiny Trtílkové, právničky
z kanceláře tajemnice na přenesenou působnost.
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 Úkoly na rok 2018:
-

-

vzdělávání oprávněných úředních osob ve vazbě na novelu stavebního zákona a
souvisejících zvláštních zákonů,
sledování stavební kázně a řešení jejího porušení ve spolupráci s právníkem MěÚ
pro přenesenou působnost,
úzká spolupráce s Ing. arch. Vydrovou při řešení agendy obecného stavebního
úřadu na území města Tišnova,
v závislosti na vyhodnocení efektivnosti příručních pokladen provést zabezpečení
pracoviště pokladny v kanceláři č. 310,
řešení problematiky archivování, přesun spisů ze sklepa do nových prostor,
sledování problematiky (ne)dostatečného personálního zabezpečení odboru.
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 Odbor dopravy a živnostenský úřad
 Personálního rozložení odboru:
Odbor dopravy a živnostenský úřad

tel.

e-mail

Vedoucí

Mgr. Ing. Renata Loubalová
Lepková Kateřina
Řidičské průkazy
Pulkrábková Hana
Kloboučníková Jana
Evidence vozidel
Silvie Sobotková
Evid. vozidel, zkušební Ing. Daniel Richter
komisař
Vařílek Vladimír
Přestupky
Ing. Brychta Jiří
Zadržení ŘP, zdravotní
Mgr. Krapková Simona
nezpůsobilost,
taxislužba, přestupky

720
737
738
736
739
785
735
717

renata.loubalova(zavináč)tisnov.cz
katerina.lepkova(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
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simona.krapkova(zavináč)tisnov.cz

Silniční správní úřad
Speciální stavební úřad
Registrace
podnikatelských
subjektů

Dvořáček Luboš
Ing. Magda Drhlíková
Bc. Vladimíra Řepová

752
756
734

lubos.dvoracek(zavináč)tisnov.cz
magda.drhlikova(zavináč)tisnov.cz
vladimira.repova(zavináč)tisnov.cz

Kontrola
podnikatelských
subjektů

Ladislav Pulkrábek

782

ladislav.pulkrabek(zavináč)tisnov.cz

Jaroslav Kopáček

781

jaroslav.kopacek(zavináč)tisnov.cz

Mgr. Miroslava Strnadová
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miroslava.strnadova(zavináč)tisnov.cz

 Personální záležitosti:
Dne 1.2.2017 nastoupila jako referentka agendy speciálního stavebního úřadu Ing. Magda
Drhlíková. Ke dni 31.3.2017 odešla do starobního důchodu referentka registru řidičů Ivana
Brychtová a na její pracovní pozici nastoupila dne 1.4.2017 Kateřina Lepková. Ke dni
31.12.2017 podala Ing. Magda Drhlíková výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Na
tuto pozici bylo vyhlášeno výběrové řízení.

 Členění odboru dle agend, vč. statistiky:
AGENDA REGISTR ŘIDIČŮ
 počet provedených operací spojených se žádostí o vydání řidičských průkazů a průkazů
profesní způsobilosti řidiče – 37 145
 počet žádostí o vydání paměťových karet řidičů a vozidel - 129
 počet vybodovaných osob – 9
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 správní řízení – výzva k odevzdání řidičského průkazu – 16 z toho 9 pokut uděleno
v příkazním řízení
Registr vozidel 2013 2014 2015 2016 2017
počet operací 40634 30535 34436 31113 37145
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AGENDA REGISTRU VOZIDEL
 počet provedených operací spojených s žádostí o registraci vozidel a zápis změn –
8 401
 výběr poplatků na podporu sběru a využití autovraků v částce 504 000,- Kč
 počet žádostí o registraci jednotlivě dovezeného vozidla - 461
 počet žádostí o vydání TP na základě COC listu – 42
 počet žádostí o výdej dat - 121
Registr vozidel
počet transakcí

2013 2014 2015 2016 2017
9191 8921 9673 8408 8401
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AGENDA POSUZOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ŘÍZENÍ SILNIČNÍCH
MOTOROVÝCH VOZIDEL



počet odzkoušených žadatelů - 644
počet dílčích zkoušek z odborné způsobilosti 1671 - z toho
o 716 zkoušek z pravidel provozu na pozemních komunikacích
o 113 zkoušek z techniky a údržby vozidla
o 842 zkoušek praktické jízdy s motorovým vozidlem

Zkoušky žáků autoškol
počet zkoušek

2013 2014 2015 2016 2017
1658 1462 1203 1394 1671

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2013

2014

2015

2016

2017

AGENDA DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍ
Dopravní přestupky
 počet oznámených přestupků a jiných správních deliktů na úseku bezpečnosti
silničního provozu - 291
 počet vydaných zákazů činností – 21
Zadržení ŘP, zdravotní nezpůsobilost, taxislužba, výzvy provozovatele vozidla
 počet podání – 322, z toho zadržení ŘP – 15, zdravotní nezpůsobilost – 48, taxislužba
– 16, výzvy provozovatele vozidla – 274
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Dopravní přestupky
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AGENDA SILNIČNÍHO SPRÁVNÍHO ÚŘADU


počet podání na úseku silničního správního úřadu – 491
2013 2014 2015 2016 2017
počet podání SÚS
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V roce 2017 bylo vydáno silničním správním úřadem 273 rozhodnutí ve správním řízení
ve věci připojení na pozemní komunikaci, zvláštního užívání komunikace a uzavírky
pozemní komunikace. Dále bylo vydáno 74 stanovení místní a přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích a vyjádření 81 k stavbám na pozemních komunikacích
a k územnímu plánu města Tišnova a obcí ORP.
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AGENDA SPECIÁLNÍHO STAVEBNÍHO ÚŘADU


počet podání na úseku speciálního stavebního úřadu – 131
Speciální stavební úřad
počet podání SÚS

2013 2014 2015 2016 2017
124 131 140 137 131
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AGENDA REGISTRACE ŽIVNOSTENSKÉHO A ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ
K 31.12.2017 bylo evidováno 6 029 subjektů podnikajících dle živnostenského zákona.
Bylo provedeno
 923 ohlášení živností nebo žádostí o koncesi, z toho 794 pro fyzické osoby, 129
pro právnické osoby;
 1 128 změn vydaných živnostenských oprávnění, z toho 924 u fyzických osob, 196
u právnických osob, 8 u zahraničních fyzických osob;
 85 zrušení živnostenských oprávnění na základě žádosti u fyzických osob;
 633 přerušení provozování živnosti na základě oznámení podnikatele, z toho 631
u fyzických osob, 2 u právnických osob;
 304 pokračování provozování živnosti na základě oznámení podnikatele, z toho 304
pro fyzické osoby;
 376 změn v evidenci provozoven, z toho 204 u fyzických osob, 172 u právnických
osob, 2 u fyzických zahraničních osob.
 Bylo vydáno 118 výpisů ze živnostenského rejstříku na žádost, z toho 56 pro fyzické
osoby, 62 pro právnické osoby.
 Bylo zaevidováno 32 úmrtí podnikatelů fyzických osob.
 Byla vedena správní řízení s 32 fyzickými osobami a 8 právnickými osobami.
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AGENDA VÝKONU KONTROLY A DOZORU











Bylo provedeno 240 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 a výkup autovraků,
autobaterií a kovů.
4 kontroly byly prováděny v součinnosti s Českou obchodní inspekcí. Tyto byly
zaměřeny zejména na dodržování ustanovení zákona o ochraně spotřebitele.
Bylo zkontrolováno: 221 fyzických osob a 19 právnických osob.
Bylo uloženo 16 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 15 konzultací s občany s poučením
o variantě dalšího postupu a s možností mimosoudního řešení sporů. Z toho se
1 konzultace týkala řešení spotřebitelského úvěru a zbylých 14 se vztahovalo
k problematice ochrany spotřebitele.
Proběhla jedna mimořádná kontrolní akce v součinnosti s Policií ČR. V rámci této
akce se uskutečnila kontrola restauračních provozoven a veřejných prostranství města
Tišnova, která byla zaměřena na dodržování zákazu podávání a prodeje alkoholických
nápojů a tabákových výrobků mladistvým.
Bylo provedeno 96 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.

40

2013 2014 2015 2016 2017
234 171 238 161 240

počet kontrol

300
250
200
150
100
50
0
2013

2014

2015

2016

2017

AGENDA EVIDENCE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKATELŮ (EZP)



K 31.12.2017 bylo evidováno 352 aktivních zemědělských podnikatelů.
Bylo zaregistrováno 13 nových zemědělských podnikatelů (z toho 9 fyzických
a 4 právnické osoby). Dále bylo provedeno 14 změn v EZP (z toho 13 u fyzických
a 1 u právnické osoby). O pokračování provozování zemědělské výroby si požádala
1 fyzická osoba, o přerušení provozování zemědělské výroby 6 fyzických osob a o
vyřazení z evidence zemědělských podnikatelů si požádalo 6 fyzických osob. 2 úmrtí
zemědělského podnikatele bylo oznámeno prostřednictvím ROS. Bylo požádáno
o 4 výpisy z EZP.
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 Výběr správních poplatků a pokut v roce 2017 v rámci celého odboru v Kč:
Registrace – živnostenské podnikání

261 080,-

Evidence zemědělského podnikatele

13 160,-

Správní delikty – registrace

2.500,-

Správní delikty – kontrola

20.200,-

Registr vozidel

2 401 345,-

Zkoušky z odborné způsobilosti

519 200,-

Registr řidičů

357 715,-

Silniční správní úřad

58 500,-

Speciální stavební úřad

143 000,-

Přestupky uložené v pravomocném rozhodnutí

643 160,-

Taxi správní poplatky

3 650,-

Celkem za celý odbor

4 423 510,-

 Zajímavosti z odboru:
Dne 1. července 2017 nabyl účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, který upravil vybrané
přestupky v agendách Odboru dopravy a živnostenský úřad. Novým zákonem byly
soustředěny podmínky správněprávní odpovědnosti do jednoho zákona. Pro správní
orgány nová právní úprava znamená usnadnění jejich činnosti při projednávání přestupků.
Přínosem jednotné zákonné úpravy je též sjednocení procesních pravidel a jejich
uplatňování v aplikační praxi různých správních orgánů.
Oblast dopravně správních agend:
Agenda silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu
Mezi významná správní řízení vedená v roce 2017 silničním správním úřadem patří:
deklarace neexistence veřejně přístupné účelové komunikace v obci Sentice, řízení
o odstranění překážek na účelové komunikaci v obci Hradčany a v obci Nelepeč, omezení
veřejného přístupu na veřejně přístupné účelové komunikaci mezi obcí Železné a
městysem Drásov a podněty k zajištění BESIP na pozemních komunikacích od Krajského
ředitelství Policie ČR, specializovaného pracoviště dopravního inženýrství.
Pokud se týká správních řízení vedených speciálním stavebním úřadem ve sledovaném
období o významných stavbách, pak je možno uvést např.: povolení rekonstrukce silnice
II/379, ul. Brněnská v Tišnově; povolení rekonstrukce silnice II/379 mezi městem
Tišnovem a městysem Deblín; povolení rekonstrukce místních komunikací na ulici
Smíškova, Kvapilova v Tišnově a mezi významné stavby, které byly zkolaudované v roce
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2017, patří kolaudace silnice II/387 Bořínov – Nedvědice a souvisejících mostů přes řeku
Svratku a Chlébský potok; kolaudace silnice II/385 Hradčany – Čebín, včetně souvisejících
mostů.
Agenda posuzování a ověřování odborné způsobilosti k řízení silničních motorových
vozidel
V roce 2017 došlo, v návaznosti na Směrnici evropského parlamentu a rady 2006/126/ES,
kterou došlo ke změně 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,
k jednání mezi Městským úřadem Tišnov, Odborem dopravy a živnostenský úřad a
Střední školou a Základní školou Tišnov, příspěvkovou organizací, o možnosti provádění
zkoušek u výše uvedených skupin vozidel na autocvičišti na adrese Za Mlýnem 1898,
Tišnov. V roce 2016 byl zajištěn výkon části zkoušky z praktické jízdy na ploše před novým
hřbitovem a dále byla zajištěna plocha v obci Borovník. Plocha u nového hřbitova a v obci
Borovník se ukázala na jaře roku 2017 jako nevyhovující, z důvodu uložení stavební suti a
zemina na ploše u nového hřbitova a u plochy v obci Borovník z důvodu velké vzdálenosti
na přesun vozidel autoškoly. Z tohoto důvodu bylo vyvoláno jednání se Střední školou a
Základní školou Tišnov, příspěvkovou organizací, které bylo ukončeno dohodou o
možnosti používání plochy autocvičiště, které je v jejich vlastnictví, k provádění části
zkoušky z praktické jízdy.
Agenda registru vozidel
Dne 1. června 2017 nabyla účinnosti novela zákona o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích (dále jen novela), která zejména usnadnila vlastníkům
a provozovatelům vozidel kontakt s úřady. Při změně vlastníka vozidla je možné tento
zápis, stejně jako většinu dalších úkonů v registru vozidel, tj. registraci nového či
dovezeného vozidla, vyřazení vozidla z provozu (tzv. depozit), nahlášení zániku vozidla,
žádost o registrační značku na přání či na nosič kol nebo zápis tažného zařízení či
přípojného vozidla, provést na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností. Dále
novelou došlo k prodloužení platnosti evidenční kontroly vozidla ze 14 dnů na 30 dnů a
k umožnění řešení situací, kdy při přepisu vozidla kupující a prodávající nespolupracuje.
Novela vyřešila také nové povinnosti firem, které nabízejí nelegální technické úpravy
vozidel či přísnější kontrolu přítomnosti vozidla na stanicích měření emisí, při které se
nově pořizuje obrazový záznam vozidla a spolu a výsledky měření je vkládán do
Centrálního informačního systému stanic na měření emisí.
Oblast živnostenského a zemědělského podnikání:
Agenda výkonu kontroly a dozoru
V období 2017 byl proveden dozor zaměřený na nelegální provozování hazardních her
na území města Tišnova. Pracovníci kontroly Odboru dopravy a živnostenský úřad
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v uvedeném období provedli dozor v 17 provozovnách, kterých se zaměření dozoru
týkalo. V průběhu dozoru bylo zjištěno porušení zákona o hazardních hrách ve 4
případech.
Od 31. května 2017 nabyl účinnosti zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před
škodlivými účinky návykových látek. Zákon nově zařadil mezi orgány dozoru i obecní
živnostenské úřady, tyto kontrolují podle tohoto zákona některé povinnosti podnikatelů
týkající se prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených
ke kouření a elektronických cigaret a prodeje a podávání alkoholických nápojů. Patří sem
zejména zákaz prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů na vybraných místech.
Zákon obsahuje i zákaz kouření, který se vztahuje na veškeré veřejnosti volně přístupné
vnitřní prostory, letiště, nástupiště, zastávky a veřejné dopravní prostředky. Platí i pro
zdravotnická zařízení, školy, dětská hřiště a sportoviště. Kromě restaurací si lidé nesmí
zapálit ani v kinech, divadlech nebo v prostorách zoologických zahrad
Agenda výkonu registrace živnostenského a zemědělského podnikání
V roce 2017 byla provedena přestavba kanceláře registrace živnostenských a
zemědělských podnikatelů. Byly vybudovány diskrétní zóny pro jednání podnikatelů, které
bylo požadováno podnikateli v rámci dotazníkového šetření spokojenosti.
V roce 2017 byla i nadále rušena živnostenská oprávnění, a to z důvodu neprokázání
právního důvodu užívání prostor sídla a z důvodu ochrany práv vlastníka nemovitosti, ve
kterém se nachází sídlo podnikatele. Správní řízení o zrušení živnostenského oprávnění
v souvislosti s výše uvedeným porušením je problematické, časově a administrativně
náročné.
Mezi významné změny právních předpisů, souvisejících se živnostenským a zemědělským
zákonem, které nabyly účinnosti v roce 2017, patří zrušení živnosti vázané „Poskytování
nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“, která byla přesunuta do činností, které
jsou z živnostenského zákona vyloučeny. Podnikatelé měli povinnost se zaregistrovat u
ČNB. Dále došlo ke změně u koncesované živnosti „Výzkum, vývoj, výroba, ničení,
zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací, která
byla rozšířena o činnosti spočívající ve skladování výbušnin a výzkumu, vývoji, výrobě,
ničení, nákupu, prodeji, skladování, znehodnocování a delaboraci munice. Ke dni 30. 9.
2017 došlo ke sjednocení terminologie živnostenského zákona s občanským zákoníkem a
zákonem o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřeneckých
fondů.

 Zhodnocení odboru:
Odbor dopravy a živnostenský úřad standardně zajišťuje dobrou kvalitu výkonu přenesené
působnosti na úseku dopravně správních agend a agendy registrace a kontroly
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živnostenského podnikání, která je zajištěna pracovníky s odbornou kvalifikací a
specializací v tomto oboru.
Agenda speciálního stavebního odboru nebyla začátkem roku 2017 personálně stabilní,
přesto se výběrem nové referentky podařilo zajistit standardní výkon agendy, bohužel od
února 2018, v návaznosti na podání výpovědi referentky, dojde opět k personální
destabilizaci této agendy. V roce 2018 tím, že vedoucí odboru převezme a bude částečně
vykonávat uvedenou agendu a dále bude v rámci výběrového řízení přijat nový referent,
dojde k personální stabilizaci této agendy. V roce 2017 byl zaveden program VITA
Stavební úřad v agendě speciálního stavebního úřadu a VITA Přestupky v agendě
dopravně správních řízení. V roce 2017 úspěšně absolvovali zkoušku odborné způsobilosti
Ing. Daniel Richter v oblasti registrace vozidel a Mgr. Simona Krapková v oblasti dopravně
- správních činností.

 Úkoly na rok 2018:
-

provést nezbytné úpravy kanceláře agendy řidičů v návaznosti na zrušení místní
příslušnosti a zavedení focení řidičů
zavést ukládání veškerých spisů s osobními údaji osob do uzamykatelných skříní
vypracování analýzy státního dozoru v oblasti dopravně správních agend od roku
2008 do roku 2017 a nastavení jeho provádění v roce 2018 a následujících,
aktivní používání softwarového vybavení VITA pracovníky na úseku dopravních
přestupků a na úseku a speciálního stavebního úřadu při vedení řízení
personální stabilizace v agendě speciálního stavebního odboru
zajištění školení pro pracovníky odboru zaměřené na korupci ve veřejné správě
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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:
Na odboru nedošlo v r. 2017 k personálním změnám. Nemoci pracovnic byly krátkodobé a
jejich zástup byl řešen v rámci odboru.

 Členění odboru dle agend, vč. statistiky:
ÚČETNICTVÍ MĚSTA
● Doklady vydané
Vystavené doklady
Faktury vydané
(z toho zálohových)
Předpisy pohledávek

kusů
1539
55
2283

● 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
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kusů
3156

402
461

● Banka
K 31.12.2017 – uhrazeno 3418 faktur a platebních poukazů.
● Pokladna
K 31.12.2017 bylo na odboru vyhotoveno celkem 5082 pokladních dokladů.
Přehled činnosti pokladen na finančním odboru
počet
pokl.
doklad
ů

MP za
"komunální
odpad" v Kč

OF 01

2078

128 914

22 100

OF 02

190

183 094

OF 03

193

OF 04
CELKEM

Pokladna
číslo

MP ze psů
v Kč

MP z
ubyt.kapacit
v Kč

MP za
užívání
veř.prostr.
V Kč

7 180

1 345

■ Ostatní
příjmy
v Kč

celkem v Kč

-625

9.882.179

6 921

-542

189 473

74 134

39 907

-1 624

112 417

2621

2 506 008

102 860

-17 118

2 591 750

5082

2 892 150

171 788

7 180

1 345

9 723 265

Vratky v Kč

9 723 265

-19 909 12 775 819

■ Ostatní příjmy – Jedná se o příjem od ostatních pokladen úřadu (8.091.668 Kč), ostatní příjmy a hotovost
převedená z bankovních účtů (1.631.597 Kč)

Od konce února 2016 byla na úřadě zavedena možnost platby prostřednictvím platebních
terminálů. Dva terminály byly umístěny na finančním odboru, jeden na podatelně úřadu.
Během r. 2017 byly provedeny platby na všech terminálech úřadu ve výši 992.771,- Kč (
v r. 2016 ve výši 723.282,- Kč), z toho na dvou terminálech umístěných na finančním
odboru ve výši 501.991,- Kč (viz. rozpis tabulka níže).
Přehled úhrad na finančním odboru prostřednictvím platebních terminálů
MP za "komunální
odpad"

MP ze psů

MP z ubytovacích
kapacit

ostatní

celkem

421 540

29 478

8 000

42 973

501 991

Od 1.7.2017 bylo zavedeno zpoplatnění parkovného na náměstí a jeho okolí, kde byly
k tomuto účelu umístěny platební terminály a poplatek se prostřednictvím nich platí buď
v hotovosti nebo platební kartou. Z tohoto důvodu byla zakoupena na OF třídička mincí a
dle potřeby se provádí odvod této hotovosti do banky v součinnosti s městskou policií. Za
půl roku 2017 bylo vybráno za parkovné celkem 368.815,- Kč
Dále bylo zaúčtováno 1138 interních dokladů včetně účtování PAP (pomocné analytické
přehledy), 6525 bankovních dokladů včetně účtování PAP.
Účetnictví se zpracovává měsíčně. Čtvrtletně je sestavován výkaz PAP (pomocný
analytický přehled) a účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha), které se
zasílají prostřednictví JMK do CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu).
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Po skončení roku se kromě účetní závěrky a výkazu PAP zasílají ještě dva další výkazy, a to
přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastním kapitálu opět prostřednictvím
JMK do CSÚIS. Účetní závěrka za rok 2016 byla schválena ZM 12.4.2017 a protokol
o schválení byl zaslán do CSÚIS v termínu, tj. do 31.7.2017.
V zákonné lhůtě bylo podáno přiznání k dani z příjmů právnických osob, přiznání k dani
silniční.
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

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

pořizovací cena v Kč

359

2.203.960,58

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

12

158.342,05

Dlouhodobý hmotný majetek
 z toho bezúplatně

48
4

45.517.987,17
172.000,00

1

133.100,00

Dlouhodobý nehmotný majetek
● Vyřazení majetku:
druh majetku

počet kusů

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

pořizovací cena v Kč

188

1.043.060,41

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

17

156.020,50

Dlouhodobý hmotný majetek
 z toho prodej

48
5

217.807.684,22
8.185.270,00

5

2.997.098,12

Dlouhodobý nehmotný majetek
● Převody majetku:
počet kusů

pořizovací cena v Kč

346 kusů

19.874.960,26

● Technické zhodnocení majetku:
Název inv. akce – techn. zhodnocení majetku

Cena techn. zhodnocení v Kč

TZ - rekonstrukce ulic Dobrovského a Bezejmenná

4.402.460,12

TZ - rekonstrukce komunikací v lokalitě Za Mlýnem

4.895.078,10

TZ - software VITA

69.647,20
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TZ - rekonstrukce objektu Ráboňova 117 (budova MěÚ)

615.993,75

TZ - bezdrátový propoj budov MěÚ na náměstí Míru 346
a Ráboňova 117

96.673,07

TZ - rekonstrukce hřiště Riegrova 312

1.368.089,10

TZ - dopravní hřiště - dodání a montáž dopravního značení
TZ - rekonstrukce VO Drbalova

41.300,00
1.072.024,00

TZ - nohejbalové hřiště na koupališti

87.732,45

TZ - nová vodovodní větev na koupališti

89.123,76

TZ - budova Riegrova 312 - 2. etapa ZUŠ

318.923,33

TZ - uzamykací systém budova Ráboňova 117

53.909,95

TZ - sportovní vybavení hřiště Riegrova

43.926,00

TZ - rekonstrukce brouzdaliště na koupališti

5.865.532,78

TZ - rekonstrukce bufetu na koupališti

1.944.531,64

TZ - hlavní orientační tabule v budově radnice vč. montáže
TZ - Centrum služeb pro turisty

77.556,68
2.500.061,32

TZ - klimatizace obřadní síně

194.744,91

TZ - rekonstrukce prostor galerie Jamborův dům
TZ - polikliniky - zubní ordinace

3.236.794,06
74.636,68

TZ - ZUŠ Dvořáčkova - stavební úpravy 3NP

119.253,97

TZ - veřejné osvětlení - ul. Dlouhá III. etapa

14.715,00

TZ - rekonstrukce bytu č. 6 na ulici Jungmannova 932

169.730,50

TZ - rekonstrukce bytu č. 8 na ulici na Mlékárně č.p. 795

92.775,10

TZ - BMX dráha - bikepark 2. etapa

59.937,00

TZ - budovy MěÚ 346 - garážová vrata a brána
TZ - Víceúčelové sportoviště Smíškova, Tišnov - Kluziště
TZ - rekonstrukce ulic Smíškova a Kvapilova + VO
TZ - nový systém EZS Riegrova 312

287.532,57
21.622.889,20
4.431.306,31
41,987,00

TZ - rekonstrukce VO na ul. Svatopluka Čecha

413.450,00

TZ - rekonstrukce VO na ul. Na Hrádku

304.572,00

TZ - rekonstrukce VO pod radnicí

538.230,00

● Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2016
Za rok 2016 (prováděno v r. 2017) bylo zkontrolováno a dále zpracováno 37 dílčích
inventarizačních zpráv. OF provedl dokladovou inventuru 69 syntetických účtů a 271
analytických účtů. Následně byla vyhotovena „Zpráva ústřední inventarizační komise o
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výsledku inventarizace majetku a závazků, jiných aktiv a pasiv, včetně podrozvahových
účtů města Tišnova k 31.12.2016“ jako souhrnný materiál, který byl schválen RM.
V říjnu 2017 byl zahájen proces inventarizace za rok 2017. Na odboru byly připravovány
veškeré podklady pro realizaci daného procesu.

MZDY
Město má k 31.12.2017 121 stálých zaměstnanců, kterým je měsíčně vyplacena mzda a
10 pracovnic, které jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené. K 31.12.2017 bylo
uzavřeno 356 dohod o provedení práce a 17 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 147, 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 (86)
mzdová účetní provedla roční zúčtování daně.
Měsíčně je prováděno vyúčtování mzdových nákladů dotačních titulů (veřejně prospěšné
práce - 6 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 2017 bylo 36 exekučních případů u 4 zaměstnanců a 2 zaměstnanci jsou v
insolvenčním řízení. V exekučních řízení je třeba součinnost s exekutory, která byla
poskytnuta 32 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 2016 a probíhal
přezkum hospodaření města. Závěrečný účet města za rok 2016 společně s účetní
závěrkou byly projednány ve FV, RM a schváleny v ZM dne 12.4.2017.
Během podzimu probíhaly přípravy a jednání týkající se zpracování rozpočtu na rok 2018.
Návrh rozpočtu na rok 2018 byl projednán v příslušných orgánech a dne 11.12.2017 byl
schválen zastupitelstvem města.
Během roku bylo provedeno, schváleno a zaúčtováno 21 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 31.3.2017, 30.6.2017 a 30.9.2017.
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FINANČNÍ MANAGEMENT
Město provádí měsíčně splátku jistiny úvěru a úroků z úvěru. Roční splátka úvěru činí
5.220 tis. Kč (splatnost úvěru r. 2024). K 31.12.2017 byl zůstatek úvěru 36.540 tis. Kč.
V lednu 2017 proběhlo otevření dvou pokladniček a vyúčtování sbírky (75,7 tis. Kč) na
výstavbu kaple v rámci projektu „Cesta hrdelního práva“ a následně byla ukončena
smlouva o zřízení běžného účtu pro pořádání sbírky.
V říjnu 2017 byla uzavřena s Komerční bankou, a.s. Smlouva o zřízení a vedení běžného
účtu pro účely rozvoje bytového fondu a v listopadu Dodatek ke smlouvě týkající se
snížení ceny za zpracování vkladu mincí a smíšeného vkladu bankovek a mincí v Kč
vkládaných na běžný účet. Na základě tohoto dodatku je městu účtován za tuto službu
poplatek 1,5 %, místo sazebníkové ceny 3 %. Tento dodatek byl uzavřen zejména
z důvodu výběru poplatku za parkovné prostřednictvím platebních terminálů a jeho
odvodu do banky.
Volné finanční prostředky město od r. 2013 deponuje na vkladovém účtu s tříměsíční
výpovědní lhůtou a na vkladovém účtu s 33 denní výpovědní lhůtou u J&T BANKY.
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 v r. 2017 deponovány převážně dle
možností a s ohledem na úrokovou sazbu na spořících účtech u EQUA bank a.s.
DOTACE
V průběhu roku byla provedena vratka dotace ve výši 6.769,35 Kč Jihomoravskému kraji
poskytnutá pro ZŠ Smíškova na projekt „Obědy pro děti ohrožené chudobou“.
Finanční vypořádání dotací za rok 2016 vůči poskytovatelům bylo provedeno v řádném
termínu (únor 2017). Do ročního fin. vypořádání bylo zahrnuto 10 dotací z rozpočtu JMK,
7 dotací poskytnutých prostřednictví JMK, 1 dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
2 dotace ze Státního fondu životního prostředí, 2 dotace z Ministerstva životního
prostředí ČR. V rámci tohoto fin. vypořádání nebyla provedena žádná vratka dotace.
Město obdrželo a zaúčtovalo v r. 2017 doplatek dotace z r. 2016 na společné volby do
zastupitelstev krajů a Senátu PČR ve výši 66.082,5 Kč a dále obdrželo a zaúčtovalo
17 dotací poskytnutých prostřednictvím JMK, a to 1 dotaci z MF na výkon státní správy,
2 dotace z VPS, 2 dotace z MZ, 3 dotace z MPSV, 1 dotaci z MV, 7 dotací z MŠMT a
1 dotace z MŽP. Z rozpočtu JMK bylo poskytnuto a zaúčtováno 8 dotací, z Úřadu práce
3 dotace, z MŽP 2 dotace, z MMR 1 dotace, z MF 1 dotace a z MZ 1 dotace.
V roce 2017 bylo zaúčtováno 106 dotací a 18 finančních darů poskytnutých městem
Tišnovem a jejich celkový objem činil 6.068.173,- Kč. Na straně příjmů město obdrželo na
financování sociálních služeb dotace od obcí v rámci ORP ve výši cca 1,3 mil. Kč, tzn. že
objem poskytnutých dotací a finančních darů z rozpočtu města v r. 2017 činil cca
4,8 mil. Kč.
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SPRÁVA MÍSTNÍCH POPLATKŮ
● Místní poplatky
Místní poplatek

odhlášky

přihlášky

stav
poplatníků k
31.12.2017

platební
výměry

žádosti
o vrácení
přeplatků

odvolání

MP za “komun.odpad“

427

509

10305

505

79

0

MP ze psů

58

80

685

60

11

0

MP z ubyt. kapacity

0

1

7

5

0

0

Pracovnice provedly časově náročné zpracování historie zůstatků v agendě komunálního
odpadu a tím bylo možné provádět tisk platebních výměrů z „vymáhacího modulu“.

● Výběr místních poplatků k 31.12.2017:
Místní poplatek

v Kč

MP za “komunální odpad“

4.576.707,86

MP ze psů

240.681,00

MP z ubytovací kapacity

50.692,00

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK
Pohledávky

Stav k 1.1.2017

Přírůstky / úbytky

Stav k 31.12.2017

Pokuty ŽÚ

47

21/15

53

Pokuty SÚ

4

12 / 11

5

Pokuty OD

197

306/ 333

170

Poplatek z prodlení

17

8/8

17

Pokuty – lesy

17

7 / 13

11

KPP

148

12 / 47

113

MP za „komunál.odp.“

653

116 / 57

712

MP ze psů

1

5/0

6

Pohledáv. z obch. styku

11

0/0

11

Městská policie

29

21/19

31

Při vymáhání pohledávek byla snaha v maximální míře využít vymáhací modul.
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NOVÉ SMĚRNICE VZTAHUJÍCÍ SE K ÚČETNICTVÍ






Odpisový plán 2017, 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 byla předložena ke schválení 1 žádost příspěvkové organizace o převod
prostředků z rezervního fondu do fondu investic, 1 žádost o čerpání fondu investic,
2 žádosti o navýšení závazného ukazatele rozpočtu – mzdových nákladů a 6 žádostí
o změnu odpisových plánů příspěvkových organizací.
V říjnu byly projednávány rozpočty jednotlivých PO a příspěvky (provozní, investiční) na
rok 2018 od zřizovatele. V souladu s novou legislativou byly zveřejněny návrhy rozpočtů a
střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací na internetu města a byly
předloženy RM ke schválení.

 Tabulkové a grafické znázornění vybraných činností odboru:
VYBRANÉ ČINNOSTI ODBORU NA ÚSEKU „ÚČETNICTVÍ“ – počet
popis činností
celkem faktury vydané
celkem faktury přijaté
fa v přenesené daň.povinosti
platební poukazy
pokladní doklady

r. 2013
1434
2742
249
583
6901

53

r. 2014
1360
2562
315
641
6434

r. 2015
1264
2621
294
657
6615

r. 2016
1564
2816
329
516
5557

r. 2017
1539
3156
402
461
5082

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

r. 2017

fa v přenesené daň.povinosti

Během sledovaného období r. 2013 - 2017 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), dále např. menší či větší investiční činností města v daném roce.
Od r. 2016 dochází k poklesu počtu pokladních dokladů, a to z důvodu, že zejména úhrady
místních poplatků se provádí více bezhotovostním způsobem a dále různé poplatky při
hotovostní úhradě se slučují na jedné pokladně (MP za komunální odpad a za psa),
vystavuje se jeden pokladní doklad za více poplatků i za více poplatníků, ale provedené
činnosti se úměrně s nižším počtem vystavených pokladních dokladů nesnižují.
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
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r. 2014
345
440
361

r. 2015
383
734
380

r. 2016
285
167
285

r. 2017
420
258
346

Vybrané činnosti odboru na úseku "majetku"
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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.
V r. 2017 došlo ve srovnání s r. 2016 k vyššímu počtu nákupu nového majetku, vyřazení a
převodu, a to zejména z důvodu přesunu pracovišť MěÚ z budovy na ul. Radniční do
budovy na ul. Ráboňova a dále z důvodu svěření majetku příspěvkovým organizacím
(základním a mateřským školám) na základě nových zřizovacích listin.
PŘÍRŮSTKY POHLEDÁVEK K VYMÁHÁNÍ V ROCE (POKUTY, NÁKLADY ŘÍZENÍ) – POČET

odbor dopravy
komise pro projednávání
přestupků
městská policie
živnostenský úřad

r. 2013
139

r. 2014
190

r. 2015
209

r. 2016
277

r. 2017
306

22
10
4

53
16
5

87
27
11

30
15
38

12
21
21
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přírůstky pohledávek k vymáhání v roce (pokuty, náklady řízení)
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Kontrolní činností státní a městské policie došlo k nárůstu pokut „na výzvu“, a tím v r.
2017 došlo k nárůstu pohledávek k vymáhání od odboru dopravy.

 Zajímavosti z odboru:
Do Státního okresního archivu Brno-venkov bylo připraveno a odesláno 6 materiálů
odboru finančního. Schválena byla skartace 123 ks šanonů a složek materiálů.
Během roku 2017 odbor předložil do RM 41 materiálů, do ZM 14 materiálů a tajemnice
finančního výboru (pracovnice OF) předložila zastupitelstvu města 4 zápisy z jednání FV.

 Zhodnocení odboru:
Začátkem roku vstoupil v platnost zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti, jehož platnost má dopad i na jiné zákony. Změny se dotýkají rozpočtového
hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, příspěvkových
organizací zřizovaných územními samosprávnými celky.
Pro práci finančního odboru to znamená nové zveřejňovací povinnosti (schválený
rozpočet, návrh i schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválený závěrečný účet,
schválená pravidla rozpočtového provizoria, schválená rozpočtová opatření). Nově se
schvalují rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů u příspěvkových organizací a zveřejňují
se jejich návrhy a tyto schválené dokumenty. Finanční odbor předkládá ke schválení tyto
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dokumenty radě města a převzal i za příspěvkové organizace zřízené městem Tišnovem
tuto zveřejňovací odpovědnost.
V červnu 2017 referentka I. Maloňová, DiS. řádně složila zkoušku odborné způsobilosti.
Průběžně během roku byly aktualizovány směrnice vztahující se k účetnictví.
Byly analyzovány možnosti rozklikávacího rozpočtu vzhledem k cenové nabídce v rámci
nového programu Ginis a vzhledem ke sledovanosti tohoto modulu ze strany veřejnosti
bylo vyhodnoceno, že se nový modul nebude nyní kupovat a v budoucnu by se řešil
zakoupením licence a vlastním provozováním v návaznosti na novou technickou
vybavenost úřadu (dotace na projekt „Výzva 28“). Pro informovanost veřejnosti jsou
aktuální měsíční výkazy plnění rozpočtu zveřejňovány na internetu města a je zde i odkaz
„monitor státní pokladna“, který umožňuje volný přístup k rozpočtům a účetním
informacím všech úrovní státní správy a samosprávy. Jsou zde i informace o hospodaření
města Tišnova, jeho zřízených příspěvkových organizacích v minulých obdobích. Tyto data
je možné např. porovnat s údaji z jiných měst. Údaje jsou k dispozici vždy zpětně za
předchozí čtvrtletí.
Zprovoznění modulu vymáhání, nastavení tiskových sestav pro vymáhání pohledávek
v programu GINIS DDP se během r. 2017 nepodařilo v takové úrovni, která by zajišťovala
optimální činnost této agendy. Situaci ztěžuje i složitost OZV města Tišnova, protože
veškeré specifičnosti z nich vyplývající je nutné zapracovat do tištěných
formulářů. Uskutečnila se schůzka s ředitelem společnosti Gordic, na které se se mj.
probíralo řešení této situace. Do dnešní doby však nedošlo v této záležitosti k výraznému
posunu.
V souvislosti s novou povinností zveřejňování smluv, provádí pracovnice OF kontrolu
dokladů k uhrazení dle vnitřního pokynu úřadu. V případě, že na daných dokumentech
chybí uvedení čísla objednávky nebo smlouvy, pod kterým jsou evidovány v programu
Ginis, modul SML, (v případě zveřejněné smlouvy ID z registru smluv), doklady jsou
vráceny příkazci k doplnění a nejsou zatím proplaceny.
Na podzim 2017 došlo k náhlému ukončení smlouvy se současným auditorem ze
zdravotních důvodů a následně proběhla poptávka po novém auditorovi a byla uzavřena
smlouva s auditorskou společností HB AUDITING, s.r.o., která provede přezkum
hospodaření města za rok 2017. Předaudit proběhl začátkem prosince 2017.
Činnost pracovnic v agendě účetnictví a majetku lze hodnotit pozitivně. Došlo ke
kvalitnímu zapracování, maximálnímu využití těchto modulů, a tím k zefektivnění a
zpřehlednění jejich práce. V agendě výběru a vymáhání pohledávek je třeba pozitivně
hodnotit snahu a aktivitu pracovnic za účelem maximálního využití tohoto programu.
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 Úkoly roku 2018:
 aktualizace „Pokladního řádu“ - zakomponování odvodu hotovosti z kluziště
 spolupráce při aktualizaci „ Směrnice pro evidenci, vymáhání, odpis a exekuci
pohledávek“
 dořešení zprovoznění modulu vymáhání, nastavení tiskových sestav pro vymáhání
pohledávek v programu GINIS DDP
 zaktualizovat zřizovací listinu MěKS
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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.
PhDr. Jana Hutařová (11/17)
Janásová Eva
Bc. Lenka Šprochová
Mgr. Wágnerová Radka, DiS.

764
744

renata.malaskova(zavináč)tisnov. cz
petra.zemanova(zavináč)tisnov.cz

746

jana.jarosova(zavináč)tisnov.cz

745
743
747

eva.janasova(zavináč)tisnov.cz
lenka.sprochova(zavináč)tisnov.cz
radka.wagnerova(zavináč)tisnov.cz

 Personální záležitosti:
Odbor sociálních věcí MěÚ Tišnov nebyl v průběhu roku 2017 personálně stabilní. Na
úseku sociálně – právní ochrany dětí odešla v říjnu 2017 jedna referentka, která byla
nahrazena novou na základě výsledku výběrového řízení. Na úseku péče o dospělé došlo
v průběhu roku 2017 hned k dvěma změnám. V únoru 2017 nastoupila nová zkušená
referentka na základě výsledků výběrového řízení na uvolněnou pozici. V prosinci 2017
pak ukončila pracovní poměr druhá z referentek péče o dospělé, která byla zástupem za
rodičovskou dovolenou.

 Členění odboru dle agend – statistika za období let 2013 – 2017:
Agenda sociální kurátor/sociální práce v přenesené působnosti MěÚ Tišnov (Malásková, Horáčková, zast. Kudláček)
Ukazatel
Počet živých spisů v daném roce celkem
Počet nových spisů sociální práce
Počet nových spisů sociální kurátor
Počet pohovorů celkem
Počet jednání v zájmu klienta celkem
Počet realizovaných sociálních šetření
Počet asistencí a doprovodů
Počet vydaných zpráv
Počet propuštěných z VTOS
Počet osob evidovaných ve VTOS a vazbě
Počet osob, který Město Tišnov vykonává funkci opatrovníka
osoby omezené na svéprávnosti
Počet osob, u kterých odbor sociálních věcí plní funkci
zvláštního příjemce nepojistných i pojistných sociálních dávek
(bez započtení případů veřejného opatrovnictví)

59

2013
130
54
15
331
1192
217
32
36
17
24

2014
117
40
12
534
1890
244
56
73
10
40

2015
108
38
12
607
2227
309
53
89
17
32

2016
132
30
8
589
1936
252
13
56
16
30

2017
87
47
12
771
2339
306
43
31
10
39

%
66%
157%
150%
131%
121%
121%
331%
55%
63%
163%

3

2

3

3

3

100%

5

11

13

9

11

122%

Počet osob zastoupených při podpisu smlouvy s
poskytovatelem sociální služby dle ust. § 91 odst. 6 z.č.
108/2006 Sb.
Počet rozhodnutí ve věci zvláštního příjemce dávky
důchodového pojištění
Počet nově vydaných a vyměněných parkovacích průkazů
Počet vydaných doporučení na uzavření nájemní smlouvy v
bytech domu s pečovatelskou službou
Počet vydaných bloků receptů/žádanek s modrým pruhem

8

4

9

5

3

60%

7

6

11

10

2

228

160

703

207

157

76%

23

10

24

20

16

80%

6

8

4

16

6

400%

20%

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

Nápad nových případů/spisů agend sociální práce v přenesené působnosti a sociálního
kurátora ve střednědobém horizontu zůstává stejný, 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. Jde tak o přirozený konstantní přírůstek klientů. Občané
přestavující dlouhodobé klienty neopouštějí evidenci, avšak řada střednědobých klientů,
kteří se nacházeli v evidenci spíše z ekonomických důvodů, již nepatřili v roce 2017 ke
klientům. Zcela jistě se na tomto výsledku podepisuje pozitivní ekonomická situace.
V evidenci odboru sociálního tak zůstávají převážně klienti, kteří nejsou např. z důvodu
svého zdravotního stavu či závislostí na OPL schopni se zapojit na trhu práce, dále pak
klienti, kteří mají problémy s hospodařením se svými příjmy ze sociálních dávek.
Pracovníci odboru sociálních věcí nadále spravují u 11 klientů různé druhy sociálních
dávek (důchody, příspěvek na 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, jímž je věnována pravidelná ambulantní a terénní péče, což
se např. projevuje na počtu zvýšených asistencí v terénu, především při zajišťování
různých zdravotních vyšetření. Tito klienti mají nevyšší podíl na ukazatelích jako jednání
v zájmu klienta a počtu sociálních šetření. Oproti minulým letům státní příspěvek na
výkon sociální práce v přenesené působnosti zcela pokryl úvazky určené této agendě.
Ukazatele zahrnují stejně jako v minulosti celkovou odvedenou práci péče o dospělé
včetně klientů veřejného opatrovnictví osob omezených na svéprávnosti, která je
financována v rámci příspěvku státu na výkon přenesené působnosti.
OSPOD MěÚ Tišnov – péče o dítě (Janásová, Šprochová, Jarošová/Hutařová Zemanová, zast. Kudláček )
201
3
141
X
48
421
26
2
4
4
23
175
217

Ukazatel
Celkově evidováno nových spisů Om (vč. kurátora)
Celkově evidováno nových spisů MUTI (vč. kurátora)
Celkově evidováno nových spisů Nom
Počet živých případů/spisů (OPD + kurátor)
Počet dětí v pěstounské péči
Počet dětí v péči jiné fyzické osoby
Počet aktivních žádostí osvojení/pěst. péče
Počet dětí v ústavní výchově
Počet dětí s dohledem jakožto výchovným opatřením
Počet ustanovení opatrovníkem
Počet účastí na soudním jednání
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201
4
118
16
57
456
26
2
7
3
13
205
226

2015

2016

192
103
42
572
26
1
6
2
12
209
235

190
83
48
568
30
1
5
1
17
185
247

201
7
130
99
37
484
33
5
8
1
16
149
163

%
68%
119%
77%
85%
110%
500%
160%
100%
94%
81%
66%

Počet účastí na úkonech policie a přestupkových komisí
Počet realizovaných sociálních šetření (rodina, škola, výchovná
zařízení aj.)
Počet realizovaných pohovorů
Počet vypracovaných zpráv
Počet vypracovaných návrhů a podnětů (úřední povinnost + třetí
osoby v rámci poradenství)
Počet případů podezření na týrání zneužívání a zanedbávání, jiná
trestná činnost (obětí dítě)
Počet odložených případů podezření na trestnou činnost (obětí dítě)

10

12

8

7

6

86%

438

450

349

419

469

112%

847
313

849
333

980
306

891
290

830
241

93%
83%

88

99

84

90

83

92%

12

7

6

8

8

100%

10

4

2

3

3

100%

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 2017
vykazují v meziročním srovnání celkový pokles, a to v počtu nových spisů Om, což souvisí
především s ukazatelem nižšího počtu ustanovení opatrovníkem a nižším počtem účastí
na soudních jednáních, tj. nižším počtem nových soudních řízení zahájených v roce
2017. Na tomto trendu se blahodárně podílí ukončení praxe vedení opatrovnických řízení
ve věci právního úkonu ukončení stavebního spoření dítěte, který dosáhl vrcholu v roce
2015, od roku 2016 začal klesat a v roce 2017 se již nevyskytuje. Jedná se tak o návrat
před účinnost nového občanského zákoníku. Dalším faktorem je, že složité a chronické
opatrovnické případy vedené v rámci odvolacích řízení na Krajském soudu v Brně
(projednané na okresních soudech v závěru roku 2016) nebyly v řadě případů vůbec
v roce 2017 v rámci odvolacích řízení projednány. Faktem však je nižší počet nově
zahájených řízení v roce 2017 ve věci nezletilých dětí. I v agendě OSPOD MěÚ Tišnov
platí, že ubylo evidenci z ekonomických důvodů, zůstávají klienti, kteří vedou chronickou
vyhrocené spory o děti, doprovodným jevem jsou častá jednání rodičů řešená jako
vzájemné přestupky proti občanskému soužití, většinou za přítomnosti dětí, spory
o model výchovy, rozsah styku, volbu školky a školy, majetek. Dále jsou klienty rodiče se
závislostí na OPL, rodiče s psychiatrickou diagnózou či poruchou osobnosti. Nejmenší
skupinu pak zřejmě tvoří rodiče s nedostatky v péči z důvodu nízkých kompetencí.
Bohužel častěji než bývá zvykem, došlo v roce 2017 k odchodům matek od dětí a
zanechání v péči prarodičů, kdy důvodem je většinou některá z forem závislosti na OPL.
OSPOD MěÚ Tišnov – kurátor pro mládež (Wágnerová, zast. Kudláček)
Ukazatel
2013
2014
2015
2016
Počet dětí řešených kurátorem pro mládež celkem v režimu
142
85
47
68
Om
Počet dětí řešených kurátorem v pro mládež celkem v režimu
X
7
44
66
MUTI
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
4
5
7
z výchovných důvodů
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
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2017

%

104

153%

35

53%

139
73
66
9
6
8
68

104%
106%
102%
450%
200%
89%
126%

7

100%

6
2
3

86%
200%
150%

Počet účastí na úkonech policie a přestupkových komisích
Počet účastí na soudních jednáních
Počet šetření v terénu (rodina, škola, zařízení)
Počet výchovných pohovorů a školských komisí
Počet výchovných zpráv
Počet návrhů a podnětů (úřad + třetí osoby v rámci
poradenství)

50
22
194
264
77

32
19
216
210
59

40
20
199
254
77

36
43
225
272
76

35
18
167
298
75

97%
42%
74%
298%
99%

27

16

25

12

19

158%

V roce 2017 pokračoval trend z roku 2016 zvýšeného počtu dětí řešených kurátorkou pro
mládež MěÚ Tišnov proti létům 2014 a 2015. V roce 2017 bylo řešeno více dětí a
mladistvých pro činy jinak trestné a provinění. U dětí je toto číslo určeno zejména
výskytem sprejování ve skupinách, což se v minulých letech prakticky neobjevovalo,
rozhodně ne v této věkové skupině, dále pak zvýšeným počtem krádeží. Z hlediska
struktury klientů má naprostá většina dětí evidovaných kurátorkou pro mládež některou
z forem poruchy chování na podkladě organického základu a z ní vyplývající obtížné
výchovné ovlivnitelnost ze strany rodičů a učitelů, kdy projevem je verbální a fyzická
agresivita mezi vrstevníky ve škole a volném čase hlášená většinou školou, méně pak
rodiči poškozených dětí.
 Výběr správních poplatků 2013 - 2017:
Druh poplatku
Poplatek za pořízení kopie ze spisu
Recepty/žádanky s modrým pruhem

2013
285,--Kč
192,--Kč

2014
1070,--Kč
270,--Kč

2015
690,--Kč
142,--Kč

2016
1710,--Kč
586,--Kč

2017
245,--Kč
206,--Kč

 Zajímavosti z odboru:
V roce 2017 se podařilo ve spolupráci s obcemi správního obvodu ORP Tišnov realizovat
druhým rokem systém spolufinancování sociálních služeb obcemi ORP Tišnov.
V roce 2017 byl jako priorita zpracován podkladový materiál doporučující řešení pro
občany města Tišnova cestou služby senior taxi.
V roce 2017 byla jako priorita zpracována analytická část koncepce prevence kriminality
předložená k připomínkování příslušné komisi, kdy v 1. pol. roku 2018 bude zpracována
návrhová část dle podnětů Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady města
Tišnova.
 Zhodnocení odboru:
Odbor sociálních věcí MěÚ Tišnov nebyl v roce 2017 personálně stabilní, avšak podařilo se
bez větších problémů zajistit plnění zákonných povinností.
 Úkoly roku 2018:
Zajištění zástupu za jedno neobsazené pracovní místo na úseku péče o dospělé v rámci
vlastních personálních kapacit odboru.
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 Odbor životního prostředí
 Personálního rozložení odboru:
Odbor životního prostředí
Vedoucí
Vodní hospodářství
Vodní hospodářství
Státní správa myslivosti, správa
městských lesů, rybářství
Státní správa lesů
Odpady a ovzduší
Ochrana přírody a krajiny
Ochrana ZPF

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

817 vitezslav.marvan(zavináč)tisnov.cz
833 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
Ing. Bc. Chaloupková Ilona
Ing. Valentová Milena

832
814
834
834

josef.chylik(zavináč)tisnov.cz
radek.holicek(zavináč)tisnov.cz
ilona.chaloupkova(zavináč)tisnov.cz
milena.valentova(zavináč)tisnov.cz

 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.
Ochranu přírody a krajiny vykonává Ing. Chaloupková, Ing. Valentová zpracovává agendu
ochrany ZPF. Obě referentky se mohou vzájemně zastupovat.
Odpadové hospodářství a ochranu ovzduší vykonává Ing. Radek Holíček a je zastupován
Ing. Chaloupkovou.
Zastupitelnost je na odboru zajištěna u všech agend.
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.
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Zákon o vodovodech a kanalizacích
Podle tohoto zákona vydal za rok 2017 odbor 4 rozhodnutí.
Na základě požadavků vyplývajících z tohoto zákona a jeho prováděcí vyhlášky
č. 428/2001 Sb. předává vlastník vodovodů a kanalizací příslušnému vodoprávnímu úřadu
vybrané údaje majetkové a provozní evidence, a to v 29 případech, což bylo odborem
zpracováno a odesláno na MZe.
Zákon o vodách
Za rok 2017 bylo vydáno 197 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)
Počet rozhodnutí
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Kromě toho bylo vydáno 15 souhlasných závazných stanovisek, kdy v řízení o povolení
stavby pokračuje obecný stavební úřad.
Dále odbor vydal 164 vyjádření a 60 sdělení 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

2017

Přehled činností na úseku vodního
hospodářství za rok 2017
4
60

rozhodnutí dle zákona o
vodovodech a kanalizacích

15
29

majetková a provozní
evidence
164

souhlasná závazná
stanoviska

197

rozhodnutí dle zákona o
vodách

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A OCHRANA 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 rok 2017 u původců odpadů došlo k nárůstu ověřených, popř. vrácených k doplnění
hlášení o produkci a nakládání s odpady, a to na konečný počet 379 zpracovaných hlášení.
Z důvodu přechodu na elektronickou verzi a přípravu systému ke zpracování evidenčních
listů přepravy nebezpečných odpadů po území ČR nebyly po celý rok 2017 evidenční listy
zasílány a nebudou ani na základě rozhodnutí ministerstva ŽP zpětně doplňovány. Od
začátku roku 2018 se spustí systém ohlašování přepravy nebezpečných odpadů
elektronickou formou. Další významnou změnou je, že novelizací č. 225/2017 stavebního
zákona s účinností od 1. 1. 2018 bude nutné k novým záměrům a stavbám nově vydávat
závazné stanovisko i z hlediska odpadového hospodářství. V minulém roce např. bylo
odborem OŽP zpracováno celkem 422 komplexních vyjádření k různým záměrům. Z výše
uvedeného je zřejmé, k jakému administrativnímu zatížení v dalších letech dojde.
V následujícím grafu je viditelné porovnání počtu zpracovaných hlášení o produkci
a nakládání s odpady od roku 2013 do roku 2017.

Počet zpracovaných hlášení
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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.
Za rok 2017 bylo vydáno 161 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 2017

161
hlášení o produkci a
nakládání s odpady
závazná stanoviska na úseku
ochrany ovzduší
379

66

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 145 souhlasů k odnětí půdy ze ZPF a 11 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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Za sledované období bylo vydáno 76 rozhodnutí o odvodech za trvalé odnětí půdy ze ZPF.
Dále 20 sdělení 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 2017
sohlasy k odnětí půdy
ze ZPF

20
76

závazná stanoviska k
návrhu tras nadzemních
nebo podzemních
vedení

145
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OCHRANA PŘÍRODY
V roce 2017 orgán ochrany přírody vydal 58 rozhodnutí týkajících se zejména povolování
kácení dřevin rostoucích mimo les včetně nařízení náhradních výsadeb a vztahujících se
k zásahům do významných krajinných prvků. Rozhodnutím byly též vyhlášeny 2 nové
památné stromy – „Babyka u Chytálek“ a „Štěpánovická lípa u kříže“. K zásahům do
krajinného rázu a zásahům do významných krajinných prvků bylo vydáno dalších 18
závazných stanovisek. 74 sdělení a vyjádření bylo vydáno správcům vodních toků,
správcům železniční dráhy, silniční správě a energetikům ke kácení dřevin rostoucích
v břehových porostech a ochranných pásmech zařízení v jejich správě. Orgán ochrany
přírody vydal 4 pravomocná rozhodnutí o uložení pokuty za nepovolené kácení a
poškozování dřevin a provedl 16 kontrol.
Po zpracování projektu na Managementové zásahy ve VKP Tišnov byla podána žádost
o dotace z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí. Podařilo se získat
dotaci ve výši 40.100,- Kč, která významně napomohla pokročit v pracích na rekonstrukci
zanedbaných VKP v Tišnově.
Odbor dále zásadním způsobem spolupracuje a přispívá na likvidaci invazní rostliny –
bolševníku velkolepého v Řikoníně.
V následujícím grafu je viditelné porovnání počtu vydaných rozhodnutí od roku 2013.

Počet vydaných rozhodnutí

Rozhodnutí (povolení kácení dřevin, ošetření
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Přehled činností na úseku ochrany přírody
a krajiny za rok 2017
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sdělení a vyjádření ke kácení
dřevin
závazné stanovisko k zásahu
do VKP
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vyhlášení památného stromu
(PS)

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 29 rozhodnutí, a to 8 rozhodnutí o dělení lesního pozemků, 8 rozhodnutí o
prohlášení za PUPFL, 10 rozhodnutí o dočasném odnětí lesního pozemku, 1 rozhodnutí o
trvalém odnětí lesního pozemku, 1 rozhodnutí o pověření fyzické osoby výkonem činnosti
odborného lesního hospodáře, 1 rozhodnutí na licenci OLH.
V následujícím grafu je viditelné porovnání počtu vydaných rozhodnutí od roku 2013.

Počet vydaných rozhodnutí

Rozhodnutí (dělení lesního pozemku, prohlášení za
PUPFL, dočasné odnětí lesního pozemku, opatření ke
zlepšení stavu lesa, licence OLH)
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V 53 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
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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.
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Byly vyřízeny dotace na výkon OLH – 4 žádosti a výsadbu melioračních dřevin - 2 žádosti.
Ve 40 případech byl předán vlastnický separát lesní hospodářské osnovy. Ve 4 případech
byla povolena výjimka pro delší lhůtu zajištění lesních kultur a v 58 případech odbor
obdržel hlášení o lesní hospodářské evidenci za rok 2017, které následně poskytl Útvaru
pro hospodářskou úpravu lesů jako pověřené organizaci pro centrální evidenci.

70

Přehled činností na úseku lesního hospodářství
vydaná rozhodnutí
za rok 2017
závazná stanoviska ke
stavbám v ochranném pásmu
lesa
souhlasná stanoviska k
povolení těžby
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separátu lesní hospodářské
osnovy
vyřízení žádosti dotace na
výkon OLH

40
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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 2017 Bylo vydáno 12
loveckých lístků, z toho 8 pro občany ČR a 4 pro cizince.
V následujícím grafu je viditelné porovnání počtu vydaných loveckých lístků od roku 2013.
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V rámci ustanovení 3 nových mysliveckých stráží proběhlo jejich přezkoušení ze znalostí
práv a povinností stráže. V rámci správního řízení bylo ustanoveno 5 mysliveckých
hospodářů. V 60 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.
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Pro kontrolu ulovené spárkaté zvěře bylo vydáno pro uživatele dostatečné množství
plomb na základě 61 žádostí. Na základě mysliveckého plánování a statistických výkazů
v počtu 226 byl vyhotoven výkaz, který byl zaslán nadřízenému orgánu.
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 270 rybářských lístků.
V následujícím grafu je viditelné porovnání počtu vydaných rybářských lístků od roku
2013.

Rybářské lístky
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Přehled činností na úseku myslivosti a rybářství
za rok 2017
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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 vyjádření.
Za rok 2017 bylo vydáno komplexních vyjádření: 480 (Čechovičová - 55x, Holíček - 88x,
Holíček R. - 38x, Chylík - 156x, Chaloupková - 31x, Valentová -3x, Valková - 109x ).
V následujícím grafu je viditelné porovnání počtu vydaných komplexních vyjádření OŽP od
roku 2013.

Počet vydaných vyjádření

Komplexní vyjádření OŽP
600
500
400

321

314

2013

2014

437

422

2015

2016

480

300
200
100
0
2017

Rok

 Výběr správních poplatků za rok 2017:
Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. činily celkem: 225.550 Kč, z toho:
Vodoprávní úřad dle položek 18 a 20 …………… 104 700,- Kč
Lovecké lístky dle pol. 13 ……………………………… 17 200,- Kč
Rybářské lístky dle pol. 14 …………………………… 102 650,- Kč
Licence OLH dle pol. 87…………………………………

1 000,- Kč

V následujícím grafu je viditelné porovnání výše vybraných správních poplatků od roku
2013.

Celková výše vybraných
správních poplatků

Správní poplatky
219 300 Kč225 550 Kč
250 000 Kč
187 140 Kč
200 000 Kč 148 550 Kč
150 000 Kč
109 200 Kč
100 000 Kč
50 000 Kč
0 Kč
2013
2014
2015
2016
2017

Rok
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Rozdělení vybraných správních poplatků
za rok 2017
1 000 Kč

102 650
Kč

vodoprávní úřad dle
položek 18 a 20
lovecké lístky dle
položky 13

104 700
Kč

rybářské lístky dle
položky 14
licence OLH dle
položky 87

17 200 Kč

 Zajímavosti z odboru:
Během roku 2017 vypracovával odbor celkem 12 materiálů do RM, v 10 případech se
jednalo o zápisy z komise životního prostředí, 1 případ - zpráva o hospodaření
v městských lesích za uplynulý rok 2016, 1 materiál týkající se výzvy k podání nabídky na
veřejnou zakázku malého rozsahu „Lesnická činnost 2018-2019“.

 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 2018:
-

-

Dořešit nepovolenou skládku stavební suti na pozemcích pana Stejskala, popř. zahájit
náhradní výkon rozhodnutí o odvezení uvedeného materiálu.
Zahájit řízení o změně honitby z důvodu změny majetkových vztahů z důvodu
navrácení majetku Tienen-Serenyi.
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.
Novelou stavebního zákona s účinností od 1.1.2018 dojde k výraznému rozšíření
činnosti dotčených orgánů a s tím i k nárůstu vydávaných závazných stanovisek.
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.
Ve spolupráci s předsedou osadního výboru Jamné vyřešit nakládání s odpadními
vodami v této místní části.
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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

Ing. Václav Drhlík

830

vaclav.drhlik(zavináč)tisnov.cz

Pozemky

Ing. Ladislav Suchomel 860

ladislav.suchomel(zavináč)tisnov.cz

Veřejné osvětlení,
komunikace

Renata Korčeková

829

renata.korcekova(zavináč)tisnov.cz

Veřejná prostranství,
hřbitov

Eva Zavřelová

851

eva.zavrelova(zavináč)tisnov.cz

Odpady, dětská hřiště

Ing. Žaneta Krábková

862

zaneta.krabkova(zavináč)tisnov.cz

Byty

Kateřina Smetanová

850

katerina.smetanova(zavináč)tisnov.cz

Ing. Luděk Štarha

859

ludek.starha(zavináč)tisnov.cz

Bc. Lenka Žaloudková

852

lenka.zaloudkova(zavináč)tisnov.cz

Nebytové prostory

V organizační složce „Úklid a údržba“, která zajišťuje komunální služby ve městě bylo
k 31.12.2017 zaměstnáno v trvalém pracovním poměru a na základě smlouvy s Úřadem
práce celkem 17 zaměstnanců.

 Personální záležitosti:





V měsíci červnu nastoupila Ing. Žaneta Krábková, která vykonává agendu odpadů a
dětských hřišť a sportovišť
Bc. Lenka Polnická se provdala, nově nese příjmení Žaloudková
V měsíci listopadu posílil odbor na úseku nebytů na dohodu o PČ pan Radim Král
K 31. 12. 2017 byl rozvázán pracovní poměr s Ing. Luďkem Štarhou

 Členění odboru dle agend, vč. statistiky:
ÚSEK SPRÁVY MAJETKU
Pozemky
V období od 1.1.2017 do 31.12.2017 bylo v agendě pozemků uzavřeno celkem 122 smluv:
 23 o právu provést stavbu, 2 o bezúpl. převodu, 1 darovací, 23 kupních, 24
nájemních,
 30 o zřízení věcného břemene,
 2 žádosti schváleny nebyly
Bylo vydáno 60 ověřených výstupů z ISVS. Za jejich vydání bylo vybráno 12.800 Kč.
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Počet výstupů z ISVS
Částka za správní poplatek
Smlouvy a dohody
Smlouva o právu provést stavbu

2013

2014

2015

2016

2017

179

121

125

97

60

20.600

16.200

15.500

14.850

12.800

2013

2014

2015

2016

2017

28

8

3

37

23

2

-

-

43

45

30

1

2

Dodatek ke smlouvě o právu provést
stavbu

-

Smlouva o zřízení věcného břemene
(služebnosti)

20

26

Smlouva o bezúplatném převodu
Smlouva směnná

2

3

1

-

4

Budoucí směnná

-

-

-

-

1

Smlouva darovací

1

3

2

2

1

Budoucí kupní

-

-

-

-

6

Smlouva kupní

14

13

11

18

23

Smlouva o pronájmu (pachtu) pozemku

8

16

7

13

24

Smlouva o výpůjčce pozemku

-

1

1

-

-

2

6

Jiné smlouvy
Dohoda o ukončení nájmu

-

-

3

-

2

Dohoda o splátkách

-

1

-

-

-

75

71

73

118

122

Celkem
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Byty
2013

2014

2015

2016

2017

Nájemní smlouvy

85

82

82

98

85

Smlouvy krizová lůžka

16

31

46

47

44

2

2

2

12

8

7

Kupní smlouvy
Ukončení nájmu bytu

14

11

Při prodeji bytu 2+1 byla uzavřena kupní smlouva na částku 1.630.000 Kč a při prodeji
bytu 3+1 kupní smlouva ve výši 1.800.000 Kč.
Nebyla podána žádná žaloba, ani výpověď z nájmu bytu.
V tabulce popsán vývoj dluhů za nájemné a služby spojené s užíváním bytů v majetku
města Tišnova:

2013
2014
2015
2016
2017

bydlící
počet

nebydlící
počet

suma

suma

38

52

561 779 Kč

3 253 926 Kč

35

49

757 547 Kč

3 285 254 Kč

34

52

468 513 Kč

3 449 757 Kč

30

50

412 533 Kč

3 308 618 Kč

27

46

414 967 Kč

3 132 907 Kč

celková
dlužná částka

vyklizení
soudně

vyklizení na
ukončení
úmrtí
výzvu
dobrovolně dlužníka
města

3 815 705 Kč

0

10

0

4 042 801 Kč

1

4

0

1*

3 918 270 Kč

1

2

0

1**

3 721 151 Kč

0

2

0

3***

3 547 874 Kč

0

0

0

1****

Odpisy pohledávek z důvodů úmrtí dlužníků:
*
42.632 Kč
** 19.960 Kč
*** 61.638 Kč
****35.794 Kč
Dluhy u bydlících se podařilo stabilizovat, ale výrazně se nesnížili, v roce 2018 bude kladen
větší důraz na splácení a to i přes žaloby na vymáhání dlužné částky. U bydlících k těmto
žalobám prozatím docházelo pouze v málo případech. Jedná se o situaci, kdy dlužník dluží
částku nižší než tři dlužné měsíční platby (důvod k výpovědi), má smlouvu na dobu
neurčitou, dluh sice nenavyšuje, ale ani nesplácí.
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Předpokládaný příjem z bytů za rok 2017:
Skutečný příjem z bytů za rok 2017:

7.350.000 Kč
9.183.233 Kč

Předpokládané výdaje na rok 2017:

4.155.000 Kč

Skutečné výdaje za rok 2017:

3.801.596 Kč
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ÚSEK NEBYTOVÉ PROSTORY
Na úseku nebytového hospodářství bylo v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 uzavřeno
celkem 66 smluv:


kupní smlouvy
o prodej objektu Brněnská 2 a s tím související ukončení nájemní smlouvy na
pronájem kotelny v budově
o Dodatek ke kupní smlouvě – kotelna K11 na ul. Dřínová



8 nájemní smluv na dobu neurčitou
o povedlo se obsadit celou polikliniku – chybějící ordinace obsadil praktický
lékař a zubní lékařka (prostory vyžadovaly velký stavební zásah, vč. odpadů
do zubařského křesla, nové příčky, apod.)
o prostory v 2.NP na Radniční 14 se povedlo z poloviny naplnit komerčními
subjekty
o nově byla pronajata štola na Trnci
o další smlouvy byly uzavřeny v prostorách, kde končily nájemní smlouvy



9 dodatků k nájemním smlouvám na dobu neurčitou
o Většinou se jednalo o rozšíření předmětu nájmu, úpravu výše nájmu,
rozšíření či zúžení dalších podmínek nájmu



2 nájemní smlouvy na dobu určitou



1 smlouva o výpůjčce a 1 dodatek ke smlouvě o výpůjčce



dohoda o spoluužívání pozemku



2 dohody o ukončení smlouvy
o Oba prostory byly dále pronajaty stejným subjektům (Jamborův domů,
poliklinika – změna FO na PO)



5 smluv o výpůjčce pódia a 1 smlouva o nájmu pódia



2 pojistné smlouvy – VZMR na pojištění majetku a odpovědnosti za škody a
pojištění vozidel města
o Sjednány byly již 3 dodatky k pojištění majetku a 3 dodatky k pojištění
vozidel
o 2 dodatky k původní pojistné smlouvě k pojištění vozidel



Pronájem RS Brumov
o 19 krátkodobých smluv
o 4 nájemní smlouvy na táborové turnusy
o 1 smlouva o výpůjčce s partnerským městem Moldava



V oblasti správy majetku byly sjednány smlouvy o dílo
o Vypracování požárně-energetických průkazů na veškeré budovy města
o Zpracování Zprávy o naplňování územně energetické koncepce města
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o Zpracování veškerých znaleckých posudků, které budou sloužit pro další
vývoj v nájemních vztazích s Teplem T

Nebytové prostory - počet smluv
66
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50

41

36

40
30
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10
0

rok 2013

Nájemní smlouvy
Dodatky k nájemním smlouvám
Smlouva o výpůjčce + dodatky
Ukončené smlouvy
Krátkodobé nájemní smlouvy
z toho RS Brumov
Kupní smlouvy + dodatky
Pojistné smlouvy + dodatky
Celkem

rok 2014

rok 2015

rok
2013
1
x
x
3
18
14
x
x
36

rok
2014
3
1
1
9
19
16
1
7
41

rok 2016

rok 2017

rok
2015
7
5
2
6
20
16
0
10
50

rok
2016
5
4
4
10
29
25
1
7
60

rok
2017
8
9
9
2
26
23
2
10
66

x-nezjištěné podklady

Přehled příjmů a výdajů
PŘÍJMY
Koupaliště
Brumov
Nebytové prostory

1 697 001,80 Kč

VÝDAJE
7 294 704,00 Kč
bez kap.výdajů 1 767 642,89 Kč

474 168,44 Kč

1 447 369,09 Kč

13 551 872,27 Kč

12 031 791,73 Kč
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Opravy a údržba nebytových prostor a městských budov:
Koupaliště Tišnov
- rekonstrukce bufetu na koupališti
včetně nového gastro vybavení
- veškeré údržbářské práce provedli
zaměstnanci města – nátěr fasády,
nátěr mobiliáře
- vlastními silami bylo zbudováno nové
hřiště na nohejbal
Brumov
- realizace nové ČOV
- výmalba obytných prostor
- výměna rozvaděčů
- pořízení gastro vybavení kuchyně - trouby
- údržbářské práce provedl správce areálu – nátěry mobiliářů, údržba zeleně,
zprovoznění rozvodů

Poliklinika
- výmalba prostor, nové vybavení
společných prostor
- stavební úpravy zubní ordinace
- nátěr střechy

Byty
- oprava izolace v domech Polní 639,640
- opravy WC po rekonstrukci stupaček – Kostelní 910,911
- oprava a převložkování komínů Na Mlékárně
- rekonstrukce několik bytů
Městské budovy
- přestavba kanceláří v budově Ráboňova 117 – stavební úpravy,
elektroinstalace, výměna koberců
- oprava kanceláří – budova MěÚ č.p. 346

Ostatní
- vstupní dveře na budově Riegrova 312 a zavedení čipového systému
- demontáž a montáž oplocení na MŠ Květnická
- stavební úpravy v objektu ZUŠ – Dvořáčkova 316
- výměna výlohy a vstupních dveří – Komenského 145
… a další drobné úpravy a opravy
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Pojistné události (ukončené v roce 2017):
- Pád kamery
- vloupání do MŠ Sluníčko
- rozbité okno na ul. Těsnohlídkova
- dopravní nehoda – hasičský vůz
- poškozená brána do dvora polikliniky
- Oprava skla – Jungojet
- Úrazy – celkem čtyři úrazy – úrazy kotníku, či zlomené přední končetiny
- Odlétnutý kamínek do čelního skla – celkem tři události v jeden den
- Podpálený plot na koupališti
- Poškození antény na Mlékárně
- Poškození sloupu veřejného osvětlení – ul. Mlýnská
- poškození čelního skla či bočního skla při sečení veřejné zeleně – celkem 2 škodné
události

Pojistné události (nedořešené v roce 2017):
- Úraz ruky
- Poškození kuchyňského spotřebiče na Inspiru – podklady zaslány, čeká se pouze
na vyjádření pojišťovny
- Zlomenina kotníku - podklady zaslány, čeká se pouze na vyjádření pojišťovny

ÚSEK KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB
Odpady
Služby v odpadovém hospodářství vykonává pro město již sedmým 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 druhá sezóna kompostování na nové
zpevněné ploše. Podařilo se zkompostovat 148 tun bioodpadu z údržby veřejné zeleně
(tráva, listí, štěpka). Již nyní máme opět připravenou zásobu listí do zakládek na rok 2018.
Ve třídění patří Tišnov nadále k 10 nejlépe třídícím městům v kraji v kategorii
nad 2 tisíce obyvatel. V druhé polovině roku jsme od společnosti EKO-KOM získali
bezplatným zapůjčením 46 nových kontejnerů na třídění plastů, papíru a směsného skla.
Kontejnery byly použity k výměně vybraných, především starých, kontejnerů. Po letech
začalo opět narůstat množství vytříděného
skla a papíru.
Na podzim bylo v rámci projektu rozšíření
systému sběru bioodpadu pořízeno do
sídlištní zástavby 110 kontejnerů na bio
odpad o objemu 770 l a 500 litrů.
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V rámci projektu „Předcházení vzniku bioodpadu...“ bylo
také pořízeno 350 kompostérů o objemech 390, 700 a 950
litrů. Celkové náklady na pořízení nádob činily 1.434.939 Kč
vč. DPH, podíl dotace činil 85%.

Dětská hřiště, sportoviště
Ve městě je nyní 15 dětských hřišť, další 2 jsou v Jamném a Hajánkách.
V jarních měsících byla dokončena rekonstrukce sportoviště Riegrova, při které byl
kompletně vyměněn povrch a zrealizováno nové oplocení. Náklady na rekonstrukci
překonaly 1 mil. Kč. Na začátku léta proběhla
regenerace povrchu sportoviště ZŠ Nám. 28.
října v celkových nákladech 187.152 Kč.
V letních měsících byly hřiště Dřínová a
Dlouhá doplněny o nové herní prvky.
Na sportoviště Pod Klucaninou byl pořízen
stůl na stolní tenis a nový basketbalový koš.
Ten byl pořízen také na sportoviště Květnice.
Veškeré konstrukce na sportovišti Pod
Klucaninou byly natřeny. Na hřiště Jamné byly pořízeny nové fotbalové branky. V letošním
roce by mělo dojít k jeho oplocení. V Hajánkách započala výstavba víceúčelového objektu,
který by měl sloužit na uskladnění sportovních pomůcek a k setkávání místních občanů.

V prosinci bylo realizováno vedle
stávajícího workoutového hřiště pro
dospělé také workoutové hřiště pro
děti.
V blízkosti byla již v květnu dokončena
MINI BMX dráha, která byla slavnostně
otevřena při Memoriálu Ivo Medka a
hned od začátku bylo sportoviště velmi
hojně navštěvované.

Dne 8.prosince byl zahájen provoz kluziště Tišnov, které bylo zrealizované v rámci
kompletní rekonstrukce sportoviště Smíškova. Provoz zajišťují na směny 3 správci, kteří
působí na koupališti. Kluziště se těší obrovskému zájmu veřejnosti.
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Komunikace a chodníky
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 326 tis.
korun.

V roce 2017 jsme rovněž provedli plošné opravy komunikací i s pokládkou mikrokoberců.
Za 1,6 mil. Kč byla opravena část komunikace v ulici Drbalova, Hornická, Tyršova a U
střelnice. Opraveny byly schodiště v havarijním stavu např. na nám. Míru, na ulici Polní a
Hornické.

V letních měsících byla realizována pěšina pod Květnicí, která napojila pro procházky
ul. Květnickou a Dvořáčkovu na pěšinu pod Květnicí (k „obrázku“) nad ulicí Jungmanovou.
Během léta proběhly lokální opravy dlážděných komunikací např. na ulici Kostelní, zadní
vstup k ZŠ Smíškova. Zpevněna byla také plocha na parkování v ulicích Halasova, Hornická,
Králova a v prostoru autobusové točny na Pejškově.
V závěru roku 2017 byly provedeny kompletní rekonstrukce chodníků v ulicích
Osvobození, Halasova, Mánesova a U Humpolky v celkovém finančním objemu
1 574 tis. Kč.

V Jamném byla nejprve odvodněna polní cesta k Rašovu, při které byla také zlikvidována
černá skládka z minulého století. V podzimních měsících byla opravena cesta údolím od
Jamného k Rohozci, kde se dříve nedalo ani projet, natož projít, kvůli vodě na cestě.
Veřejná zeleň, komunikace a ostatní služby
V první polovině roku byla dokončena Stezka hrdelního práva. Bylo dokončeno první
zastavení, sadovnické úpravy u všech zastavení a především byla postavena kaple
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u bývalé šibenice. I slavnostní průvod při slavnosti otevření Cesty hrdelního práva končil
u této kaple, která byla následně i vysvěcena.
V létě bylo opět nutné se aktivně věnovat zálivce 300 vysazených stromů z projektu
Regenerace zeleně. V měsíci září bylo na několik ploch veřejného prostranství vysazeno
6 tis kusů narcisů, které na jaře rozkvetou město. V podzimních měsících bylo vysazeno ve
městě téměř 40 stromů.
Za účelem zajištění optimální četnosti sečení bylo na ¼ města zajištěno sečení travnatých
ploch dodavatelsky. Na konci roku byla zahájena oprava Farské zdi, která bude součástí
parku.
V závěru roku proběhla rekonstrukce VO v ulici Sv. Čecha, Na Hrádku a pod radnicí, kde
bylo celkem osazeno 21 ks nových sloupů VO.
V Jamném jsme podpořili vybudování Stezky po starých názvech Jamného, kterou navrhli
a spoluvytvářeli místní občané. Na autobusovém nástupišti jsme realizovali polepy proti
potenciálním nárazům ptáků.
Vybrané finanční prostředky v rámci působnosti odboru
Příjem za:

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Palivové dřevo z veř.
zeleně

17 500 Kč

47 850 Kč

20 050 Kč

2 900 Kč

22 000 Kč

Prodej použité dlažby

25 860 Kč

18 660 Kč

8 497 Kč

9 780 Kč

9 630 Kč

Užívání veř. prostranství

280 150 Kč 258 893 Kč 220 988 Kč 236 031 Kč 221 413 Kč

Tišnovské trhy
Sezóna Tišnovských trhů byla v roce 2017 zahájena 1. 4. a poté se trhy konaly každou
sobotu dopoledne až do 4. 11. 2017. Poslední dva trhy proběhly na náměstí při zahájení
adventu a rozsvícení vánočního stromu o víkendu 2. a 3. 12. 2017.
Srovnání údajů za posledních 5 roků:
Tišnovské trhy:

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Počet trhů

30

32

33

33

31

Počet prodejců

615

638

720

637

583

Vybráno za užívání prostr.

35 680 Kč

35 520 Kč

53 115 Kč

48 355 Kč

40 090 Kč

Vybráno za nájem stánků

39 900 Kč

44 010 Kč

48 800 Kč

45 350 Kč

37 650 Kč

2 519 Kč

2 485 Kč

3 088 Kč

2 840 Kč

2 508 Kč

Průměr za 1 trh
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Pohřebnictví
Pohřebnictví:
Počet nájemních smluv
Vybráno za nájem hrobů

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

218

200

232

213

249

235 770 Kč

276 962 Kč

335 178 Kč

308 821 Kč

379 189 Kč

Počet pohřbů

15

18

25

20

27

Počet sociálních pohřbů

2

1

0

2

2

Počet zaevidovaných uren

49

47

72

51

57

Počet provedených vsypů

2

2

0

5

3

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Tišnova
V prvním pololetí roku 2017 byla v plánovaném termínu zrealizována půdní vestavba
klubovny dobrovolných hasičů v areálu Požární stanice v Tišnově. Nové prostory jednotka
začala užívat po kolaudačním souhlasu v květnu 2017 ke svým pravidelným schůzkám a
průběžnému vzdělávání členů, což přispělo ke zlepšení podmínek fungování jednotky.
Nemovitost HZS byla stavebními úpravami zhodnocena o 1.027.138 Kč (z toho 500.000 Kč
bylo hrazeno dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje). Klubovna byla dovybavena
nábytkem a výpočetní technikou včetně dataprojektoru.

Dále město Tišnov žádalo o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na odbornou
přípravu, věcné vybavení a na výdaje za uskutečněné zásahy jednotky mimo její územní
obvod. Dotace byla vyčerpána v plné výši 30.406 Kč.
V roce 2017 byla Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Tišnova povolána k 43
zásahům, z toho: 26x požár, 8x technická pomoc, 2x taktické cvičení, 5x planý poplach a
2x ostatní zásahy.
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Toulavá a opuštěná zvířata
K 31. 5. 2017 byla městu Tišnovu ze strany společnosti LARN Brno spol. s r.o. vypovězena
Smlouva o zajištění odchytu toulavých a opuštěných zvířat, s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Proto od 1. 9. 2017 problematiku toulavých a opuštěných zvířat naplno převzala Městská
policie Tišnov. Strážníci MP postupně absolvovali speciální kurzy na odchyty zvířat a byli
dovybaveni kompletní odchytovou technikou.
Za minulý rok bylo v Tišnově odchyceno celkem 40 zvířat, z toho 29 psů, 1 kočka, 4 dravci,
3 kozy, 2 srny a 1 nutrie.
Z důvodu snížení počtu toulavých koček a zamezení jejich dalšímu rozmnožování na území
města Tišnova, bylo zajištěno 7 kastrací. Po doléčení byly opět vráceny do původní
lokality.
Z rozpočtu města bylo v roce 2017 použito celkem 14.485 Kč.

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA ÚKLID A ÚDRŽBA
V části organizační složky „Úklid a údržba“, která zajišťuje komunální služby ve městě, bylo
k 31. 12. 2017 zaměstnáno 17 zaměstnanců.
V roce 2017 byl počet těchto pracovníků optimalizován. 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 pracovnic úklidu, správu našich budov a dalších
nebytových prostor vč. koupaliště, kluziště a RZ Brumov celkem čtyři správci (údržbáři) +
jeden na základě externí smlouvy. Na postu správy koupaliště a kluziště se velmi dobře
osvědčil dlouholetý pracovník pan Oldřich Pivoňka.
 Zajímavosti z odboru:
Za rok 2017 odbor připravil několik stovek materiálů pro jednání Rady města a několik
desítek materiálů pro jednání Zastupitelstva města.
Naši správci/údržbáři realizovali a budou i nadále svépomocí pokračovat v rekonstrukci
společných prostor polikliniky.
 Zhodnocení odboru:
K úspěchům odboru v roce 2017 patří:
- dokončení investiční akce Stezka hrdelního práva a několika dalších investičních akcí
(MINI BMX dráha, hřiště Riegrova, klubovna HZS, ČOV v RS Brumov a další)
- provádění zimní údržby, sečení travnatých ploch a úklidu bez výrazných nedostatků,
- realizace velkého množství významný oprav (chodníky, mikrokoberce, veřejné
osvětlení, Ráboňova 117 aj.)
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-

opětovně vynikající sezóna koupaliště – příprava, provoz
dokončení Bytové koncepce
zajištění realizace placeného parkování na náměstí
zajištění provozu Rekreačního střediska Brumov a udržení kvality Tišnovských trhů
úspěšné zahájení a následný provoz nového kluziště

 Úkoly na rok 2018:
-

dokončení rekonstrukce výtahu na poliklinice
realizace oprav a údržby majetku dle schváleného rozpočtu, spolupráce při realizaci
investičních akcí města nebo jejich samotná realizace,
příprava rekreačního střediska Brumov, koupaliště a kluziště na sezónu 2018.
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 Odbor investic a projektové podpory
 Personálního rozložení odboru:
Odbor investic a projektové podpory

tel.

e-mail

Vedoucí odboru

Ing. Jelínková Eva
Ing. Košťál Zbyněk

816
855

eva.jelinkova(zavináč)tisnov.cz
zbynek.kostal(zavináč)tisnov.cz

referenti investic

Ing. Gottwaldová Barbora

853

barbora.gottwaldova(zavináč)tisnov.cz

Ing. Jiří Fiala

856

jiri.fiala(zavináč)tisnov.cz

Ing. Švecová Eva
Sabina Dvořáková

854
857

eva.svecova(zavináč)tisnov.cz
sabina.dvorakova(zavináč)tisnov.cz

projektová kancelář

Odbor investic a projektové podpory zajišťuje činnosti na úseku investic města a činnosti
spojené s projektovým řízením a kompletní agendu dotací.

 Personální záležitosti:
Rok 2017 byl z hlediska personálního obsazení úseku investic horší. Po dobu 8 měsíců
zůstalo neobsazené místo investičního referenta za Ing. Veroniku Šebkovou, která čerpá
rodičovskou dovolenou a současně byla 6 měsíců v pracovní neschopnosti Ing. Barbora
Gottwaldová. Náročná stavební sezóna byla ale zvládnuta a to s jedním investičním
technikem a vedoucí odboru.
Od 1.9.2017 nastoupil Ing. Jiří Fiala na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené Ing.
Veroniky Šebkové.
 Členění odboru dle agend, vč. fotodokumentace:
INVESTICE
V r. 2017 byly realizovány investiční akce za bezmála 65 mil. Kč. I přes značné personální
oslabení se podařilo všechny akce dokončit v dobré kvalitě. Vůči dodavatelům jsme
postupovali důrazně při dodržování nastavených standardů kvality. Za nedodržení
termínů dokončení prací jsme udělili sankce v celkové výši 1,35 mil. Kč.
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Investiční akce realizované v r. 2017:
Vestavba učeben ZŠ nám. 28. října s celkovými náklady 13,57 mil. Kč

Most přes potok Závistka s náklady 4 mil. Kč
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Rekonstrukce ulic Smíškova a Kvapilova s náklady 3,9 mil. Kč

Účelová komunikace Dřevoplac – Předklášteří s náklady 1,3 mil. Kč

Stavba brouzdaliště v areálu koupaliště s náklady 5,2 mil. Kč
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Rekonstrukce bufetu na koupališti s náklady 1,8 mil. Kč

Stavba víceúčelového hřiště Smíškova s náklady 20,7 mil. Kč
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Centrum služeb pro turisty s náklady 2,6 mil. Kč

Rekonstrukce galerie Jambor s náklady 2,9 mil. Kč

Dále byla v roce 2017 zahájena revitalizace parku pod kostelem, která pokračuje i v roce
2018. Celkové náklady projektu činí 16 mil. Kč.
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Rok 2017 jsme se věnovali i přípravě investičních akcí na následující roky, a to zejména:
stavba smuteční síně na novém hřbitově, rekonstrukce ulice Brněnská, rekonstrukce ulic
Riegrova a Černohorská, novostavba bytových domů v areálu Inženýrských staveb,
rekonstrukce bytového domu Na Mlékárně, autobusová zastávka na Trnci, revitalizace
letního kina a regenerace sídliště pod Květnicí.
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
V loňském roce byly přiděleny dotace v celkové výši 34,75 mil. Kč. Podpořeny byly
projekty: park pod kostelem, oprava účelové komunikace Dřevoplac – Předklášteří,
navýšení dotace na vestavbu učeben ZŠ nám. 28. října, studie odtokových poměrů,
předcházení vzniku bioodpadu, optimalizace systému třídění a sběru bioodpadu, údržba
cyklostezek, centrum služeb pro turisty, cyklostezka Subterra – koupaliště, technická a
komunikační technologie, profesionalizace MÚ, výtah na poliklinice.
Dále byly podány žádosti o dotaci na cyklostezku při ulici Brněnská a na sanaci skalního
masivu Květnice při cyklostezce za Trmačovem. Výsledky budou známy v prvním pololetí
r. 2018.
Na úseku projektového řízení se práce soustředily zejména na projekty revitalizace letního
kina a regenerace sídliště pod Květnicí. Práce byly veřejně prezentovány občanům.
Projektová kancelář na poli dotací úzce spolupracuje mimo jiné i s příspěvkovými a
neziskovými organizacemi města. V r. 2017 zajistila dotaci fyzické osobě na opravu
nemovité kulturní památky v Pejškově.

 Zajímavosti z odboru
Příjem dotací se oproti roku 2016 téměř ztrojnásobil.
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 Zhodnocení odboru:
I přes personální oslabení na úseku investic se podařilo naplánované akce zvládnout ve
stanovených termínech a v dobré kvalitě.

 Úkoly na rok 2018:
Jako nejdůležitější úkol považujeme spolupráci s Jihomoravským krajem na realizaci
rekonstrukce ulice Brněnská a přípravu rekonstrukce ulic Riegrova a Černohorská na
r. 2019-20.
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 Pracoviště Kancelář tajemnice
 Personálního rozložení odboru:
Kancelář tajemnice (pracoviště)

tel.

e-mail

Tajemnice

Mgr. Iva Dvořáčková

712

iva.dvorackova(zavináč)tisnov.cz

Personalistka
Asistentka tajemnice

Bc. Kristina Ormston, DiS.

715

kristina.ormston(zavináč)tisnov.cz

Personalistka

Bc. Libuše Suchánková

718

libuse.suchankova(zavináč)tisnov.cz

Právnička

Mgr. Kateřina Trtílková

713

katerina.trtilkova(zavináč)tisnov.cz

 Personální záležitosti:
Kancelář tajemnice není odborem, nýbrž samostatným pracovištěm a to se dvěma
personalistkami, současně zabezpečujícími i asistentskou činnost pro tajemnici úřadu.
Obě personalistky jsou na velmi vysoké profesionální úrovni s několikaletou praxí v oboru.
Od 1. 9. 2017 se stala součástí tohoto samostatného pracoviště i Mgr. Kateřina Trtílková,
která vyhrála řádné výběrové řízení a která zajišťuje právní poradenství na úseku
přenesené působnosti napříč celým úřadem, je specialistkou na přestupkové řízení, čeká ji
agenda pověřence na ochranu osobních údajů, tzv. GDPR a rovněž protikorupční agenda.

 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 356 ks DPP a 17 ks
DPČ za rok 2017, tj. celkem 373 ks (včetně projektu MAP).
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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 15 ks uskutečněných výběrových řízení za rok 2017.
Výběrová řízení na MěÚ Tišnov
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2017

počet
výběrových
řízení

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 879 ks školení za rok 2017.
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). Na podzim 2017
přibyla do auditorského týmu nová posila, a to Ing. Gabriela Nováková. 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.
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Přehled počtů použitých hodnocení v rámci jednotlivých dílčích auditů, a to v období od
jara 2011 do podzimu 2017.
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
Jaro 2017
Podzim 2017

5
5
11
4
9
10
6
4
3
13
20
11
8

21
40
42
36
24
22
23
41
36
32
48
70
47
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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 2017: 27 ks,
- zpracování výroční zprávy – vždy za minulý kalendářní rok.
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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.
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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 2017 evidováno 9 podaných stížností, kdy 8 stížností nebylo shledáno
důvodnými, 1 stížnost byla shledána jako částečně důvodná (OSPOD).
- vydávání a aktualizace vnitřních předpisů úřadu a města, vč. návrhů na další právní
předpisy – v roce 2017:
 Organizační řád MěÚ Tišnov, vč. příloh,
 Pravidla užívání motorových vozidel,
 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
 Pravidla řízení příspěvkových organizací zřízených městem Tišnovem,
 Dodatek č. 1 Spisového a skartačního řádu MěÚ Tišnov,
 Pravidla tvorby a poskytování finančních prostředků ze Sociálního fondu
města Tišnova (rozšíření benefitů o Benefit plus),
 Pokyn tajemnice - 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 2017 celkem 40 materiálů do rady
města a do zastupitelstva města 11 materiálů.
Do 31. 8. 2017 byla tajemnice úřadu rovněž registračním orgánem pro podání čestného
prohlášení, dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu, a to naposledy za rok 2016
(podání k 30.6.2017). Novelou zákona o střetu zájmu se od 1.9.2017 stalo správcem, tedy
i registračním orgánem, Ministerstvo spravedlnosti ČR. Od 1.9.2017 jsou veškerá
oznámení podávána pouze elektronicky přímo do Centrálního registru oznámení. Kancelář
tajemnice zůstává i nadále plnit funkci tzv. správce registru.
V roce 2017 tajemnice zpracovávala Protikorupční strategii města Tišnova, vč. nastavení
jednotlivých dílčích opatření, vč. zavedení Protikorupčního portálu města. Protikorupční
strategie je důležitý dokument cílený na prevenci a osvětu do budoucna a to vzhledem ke
skutečnostem, které se odehrávají v rámci veřejné správy napříč republikou.
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V rámci aktivní komunikace při řízení městského úřadu tajemnice svolala a vedla 16 porad
s vedoucími odborů, 1 dvoudenní teambuilding pro vedoucí pracovníky
a 1 celoúřadový teambuilding pro zaměstnance města.

Foto: celoúřadový teambuilding 2017 – Svatý Kopeček u Olomouce

V roce 2017 proběhlo napříč úřadem školení na téma GINIS. Všichni pracovníci úřadu
prodělali Protikorupční školení přes aplikaci Rentel + Školení řidičů pro řízení služebních
vozidel. Dále Školení preventistů požární ochrany a průběžná Školení bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci. Rovněž proběhlo napříč úřadem školení na
MS Outlook – na podporu a využívání sdílených kalendářů. V dubnu 2014 proběhly
v prostorách tělocvičny 2 kurzy sebeobrany, které přinesly velmi pozitivní ohlasy.
V listopadu 2017 zpracovala Kancelář tajemnice množství podkladů pro podání přihlášky
o Cenu hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost 2017.
Konec roku 2017 patřil tradiční sportovně - společenské akci „Vánoční šipka 2017“, což je
společné setkání zastupitelek a zastupitelů s pracovnicemi a pracovníky města Tišnova,
tentokrát pod záštitou Odboru sociálních věcí.

 Zajímavosti nejen z kanceláře tajemnice:
Veřejná služba:
V rámci Kanceláře tajemnice vznikla nová služba občanům v hmotné nouzi, tzv. veřejná
služba. Od února 2017 začal platit nový zákon, podle něhož se dlouhodobě
nezaměstnaným osobám krátí dávky, pokud nenastoupí do tzv. veřejné služby. Tato
služba je vykonávána osobami v hmotné nouzi a osobami vedenými v evidenci uchazečů
o zaměstnání. Pro to, aby dlouhodobě nezaměstnaní dosáhli na státní pomoc alespoň
v dosavadní výši, budou vykonávat veřejnou službu alespoň ve výši 20 hodin za měsíc. Na
základě smlouvy s Úřadem práce ČR byly v této souvislosti zřízeny čtyři pozice a to pro
udržování čistoty ulic a veřejných prostranství, s účinností od 1. 7. 2017.
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Projekt profesionalizace MěÚ Tišnov

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo MPS
o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Profesionalizace Městského úřadu v Tišnově“
registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002911, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní
veřejná správa.
Projekt Profesionalizace Městského úřadu v Tišnově se zaměřuje na realizaci vzdělávacích
programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů, dále na zavádění nových
nástrojů na řízení lidských zdrojů ve veřejné správě a na zpracování Strategického plánu
města Tišnova. Cílem projektu je prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců a moderních
metod řízení dojít k vyšší efektivitě a profesionalizaci zaměstnanců Městského úřadu v
Tišnově. Celkové náklady projektu jsou předpokládány do výše 3 830 000,- Kč, z čehož
výše dotace činí 95%. Realizace je plánována v letech 2018-19.
(Zdroj podpory: Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost)

Nemalé úsilí vyvinuly pracovnice kanceláře tajemnice i v souvislosti s organizací:
 16. 1. 2017 – návštěva hejtmana JUDr. Bohumila Šimka v Tišnově,
 18. 1. 2017 – porada starostek a starostů v působnosti ORP Tišnov,
 3. 6. 2017 – zahajovací koncert XXII. Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst
Concentus Moraviae,
 28. 5. 2017 – XI. ročník závodu horských kol „Memoriál Ivo Medka“,
 19. 7. 2017 – návštěva náměstka primátora města Brna Mgr. Petra Hladíka,
 13. 9. 2017 – porada starostek a starostů v působnosti ORP Tišnov,
 23. 9. 2017 – Svatováclavské hody spojené s návštěvou partnerských měst,
 18.10.2017 – slavnostní předání vlastnoručně malovaného obrazu od JUDr.
Stanislava Sedláčka, Ph.D. s názvem „Panorama Tišnova“,
 20. a 21. 10 2017 – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
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Concentus Moraviae
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.
V pořadí již 22. ročník festivalu byl zahájen právě
koncertem v Porta Coeli 3. 6. 2017. Hlavním
koordinátorem zahajovacího koncertu, vč. slavnostního
ohňostroje a zahajovacího rautu byla právě Kancelář
tajemnice MěÚ Tišnov.

Memoriál Ivo Medka
V tomto ročníku Memoriálu Ivo Medka bylo hned
několik poměrně zajímavých novinek, jako štafetový
závod škol, kde mohly malé školní týmy
z Tišnova i nejširšího okolí porovnat své výkony.
V doprovodném programu vystoupil Martin Zehnal se
svými speciálními koly. Rovněž byla slavnostně otevřena
nová atrakce, tzv. pumptrack, což je unikátní terénní
cyklodráha pro děti i dospělé na uzavřeném okruhu, kde
se udržuje rychlost jen „pumpováním“ mezi boulemi a
klopenými zatáčkami. Nechybělo ani umění mistra světa
v biketrialu Vaška Koláře. Celodenní akci moderoval
zkušený moderátor Rádia Petrov Petr Zakopal.

Slavnostní předání obrazu od JUDr. Stanislava Sedláčka, Ph.D.
Ve středu dne 18. října 2017 došlo k podpisu
darovací smlouvy, na základě které město
Tišnov nabylo do vlastnictví obraz "Panoráma
Tišnova", od dárce JUDr. Stanislava Sedláčka,
Ph.D., který je současně autorem tohoto
výtvarného díla. Jedná se o akryl na plátně
o rozměru 220 x 130 cm. Obraz převzal za
přítomnosti autora a hostů starosta Jiří
Dospíšil. Obraz je nyní umístěn v objektu
Muzea města Tišnova – Müllerově domě.
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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 66 % zaměstnanců dosahuje vyššího a
vysokoškolského vzdělání. Středoškolského vzdělání dosahuje zbývajících 34 %. Z dalšího
grafu je čitelná genderová vyváženost (tj. muži x ženy), kdy ženy tvoří 72 % zaměstnanců
v rámci Městského úřadu Tišnov.
Nejvyšší dosažené vzdělání
zaměstnanců MěÚ
VŠ
VOŠ
SŠ

Vyváženost muži x ženy

55
4
30

ženy
muži

64
25

muži;
25;
28%

SŠ; 30;
34%

ženy;
64;
72%

VŠ; 55;
62%
VOŠ; 4;
4%

Tišnovský informační průvodce 2017/2018
V srpnu 2017 byl do domácností v Tišnově
distribuován
nový
výtisk
Tišnovského
informačního průvodce na roky 2017/2018.
Průvodce zveřejňuje v přehledné podobě
kontaktní údaje nejen na jednotlivá pracoviště
městského úřadu, ale např. na zdejší školy,
lékaře, sociální služby, ale i další instituce.
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Přestěhování části městského úřadu:
Velké úsilí mnoha úředníků i dalšího personálu bylo vynaloženo v souvislosti
s přestěhováním části úřadu, tj. celého Odboru životního prostředí a větší části Odboru
kanceláře starosty a vnějších vztahů, z budovy na ul. Radniční 14 do budovy na ulici
Ráboňova 117. Objekt na ulici Ráboňova 117 patřil již dlouhodobě Městu Tišnov, ale až
do konce roku 2016 jej využíval Úřad Práce Jihomoravského kraje, pracoviště Tišnov.
Přestěhování části městského úřadu proběhlo v průběhu měsíce března 2017.

Foto: kanceláře MěÚ Tišnov na ul. Ráboňova 117

 Zhodnocení úřadu:
Organizační struktura úřadu se v roce 2017 nikterak nezměnila. Úřad se dařil personálně
stabilizovat. Došlo k následujícímu personálnímu posílení:





od 19.6. 2017 – o Ing. Žanetu Krábkovou (OSMKS - odpady, hřiště, mobiliář),
od 1. 7. 2017 – o Ing. Gabrielu Novákovou (OKSVV – vnitřní kontrola, dotace),
od 1. 9. 2017 – o Ing. Jiřího Fialu (OIPP – investiční referent / zástup za MD),
od 1. 9. 2017 – o Mgr. Kateřinu Trtílkovou (KT – právník na přenesenou
působnost)

Personální obsazení na jednotlivých postech je v současné době na vysoké profesionální
úrovni, což je klíčové u každé organizace.
Na Městském úřadě Tišnov proběhlo celkem 7 rozsáhlých kontrol, většinou na výkon
přenesené působnosti. U všech těchto kontrol z roku 2017 nebyly zjištěny žádné
nedostatky, naopak byly vysloveny pochvaly v rámci jednotlivých kontrolovaných agend.
Výstup z daňové kontrola z roku 2016 z Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj na
projekt z roku 2012 "Nastavení systému projektového a procesního řízení na MěÚ Tišnov"
byl takový, že byly shledány nedostatky a 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. Do ukončení této zprávy
nemáme zpětnou vazbu, vše je stále v řízení.
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KONTROLY 2017
kontrolovaný
odbor

předmět
kontroly
Krajský úřad JmK
Komise k
- činnost komise KPP vč.
Odbor správní a
projednávání poskytování informací dle z.č.
Krajský živnostenský
přestupků 106/1999 Sb.
úřad
Krajská hygienická
stanice Brno

Krajský úřad JmK
Odbor správní a
Krajský živnostenský
úřad
Krajský úřad JmK
Odbor správní a
Krajský živnostenský
úřad

Kancelář
tajemnice

ODŽÚ

OSVV

Krajský úřad JmK
Odbor životního
prostředí

OŽP

Krajský úřad JmK
Odbor územního
plánování a
stavebního řádu

OSŘ

Krajský úřad JmK
Odbor zdravotnictví

OSV
+
OSVV
(přestup.
komise)

- plnění povinností zákona č.
262/2006 Sb., dále zákona č.
258/2000 Sb. a zákona č.
373/2011 Sb.
- výkon st. správy na úseku
podnikání v zemědělství

výsledek
kontroly
nebyly
zjištěny
žádné
zásadní
nedostatky
nebyly
zjištěny
nedostatky

datum
kontroly
18.1.2017

7.2.2017

nebyly
zjištěny
nedostatky

21.3.2017

- výkon přenesené působnosti na
úseku matrik, užívání a změny
jména a příjmení
- výkon agendy vidimace a
legalizace
- včetně kontroly agendy
poskytování informací dle z.č.
106/1999 Sb.
- kontrola dodržování ustanovení
právních předpisů v oblasti
odpadového hospodářství

nebyly
zjištěny
nedostatky

20.6.2017

nebyly
zjištěny
nedostatky

17.8.2017

- oblast editace dat RÚIAN

nebyly
zjištěny
nedostatky

26.9.2017

- kontrola evidence výdeje
receptů a žádanek s modrým
pruhem; kontrola vrácení a
znehodnocování ,
- kontrola agendy dle § 12, 16 a
24 z.č. 379/2005 Sb., o
opatřeních k ochraně před
škodami působenými
tabákovými výrobky, alkoholem
a jinými návyk. látkami;
- kontrola výkonu agendy
přestupků podle § 29, 29a, 30
z.č.200/1990 Sb.
Vše za roky 2016 a 2017.

nebyly
zjištěny
nedostatky

26.9.2017
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Finanční úřad pro
JmK

OF

daňová kontrola - výběrová
řízení v rámci projektu
"Nastavení systému
projektového a procesního řízení
na MěÚ Tišnov" z roku 2012

Dosud nemáme zpětnou vazbu
na tuto žádost.

byly
26.5.2016
zjištěny
nedostatky,
8.12.2016
podána
Žádost o
prominutí
odvodu za
porušení
rozpočtové
kázně a
prominutí
penále.

 Úkoly napříč úřadem pro rok 2018:
 naplňovat Koncepci rozvoje Městského úřadu Tišnov a aktualizovat jednotlivé
SWOT analýzy (vyhodnocování SWOT analýz probíhá v rámci interních auditů),
 nadále personálně stabilizovat úřad (v roce 2017 se opětovně snížil počet
výběrových řízení) a to zejména zaváděním nových forem motivace lidských
zdrojů, efektivním a hospodárným vzděláním zaměstnanců (v roce 2018 a 2019
zejména v rámci projektu Profesionalizace MěÚ Tišnov, které přináší mnoho
vzdělávání i na tzv. měkké dovednosti, které jsou žádané i potřebné),
 jmenovat pověřence pro oblast ochrany osobních údajů a následně aktualizovat
vnitřní předpisy úřadu, zejména v souvislosti s GDPR, vč. zajištění pověřence pro
příspěvkové organizace města a školení pro zaměstnance úřadu,
 pokračovat v zajištění fyzické bezpečnosti zaměstnanců úřadu, zejména
v souvislosti se zpracovanou Analýzou bezpečnostních rizik, zaměřit se na snížení
počtu registračních pokladen,
 zřídit Protikorupčního koordinátora města v souvislosti s Protikorupční strategií
města Tišnova a zajistit vzdělávání zaměstnanců v této oblasti z důvodů prevence,
 pokračovat s modernizací a obměnou autoparku města zejména formou
operativního leasingu,
 zajistit zdárný průběh voleb 2018 - Prezident České republiky a zastupitelstva obcí
v ORP,





stále budovat aktivní komunikaci napříč úřadem - aktivní přenos informací,
zrealizovat 2 x ročně interní audit v rámci úřadu,
aktivně vyhledávat prostory a komplexně řešit archivaci dokumentů 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.
Za správnost Mgr. Iva Dvořáčková, tajemnice MěÚ Tišnov.
Zpracovali vedoucí jednotlivých odborů, asistentka tajemnice a tajemnice MěÚ Tišnov.
Foto: archiv MěÚ Tišnov
V Tišnově 16. 03. 2018
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