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Anotace
V souladu se schváleným plánem práce RM a ZM Tišnova na rok 2018 předkládám Zprávu o
komunálních službách za rok 2017.

Důvodová zpráva
V souladu se schváleným plánem práce RM a ZM Tišnova na rok 2018 předkládám Zprávu o
komunálních službách za rok 2017. Obsahem tohoto materiálu je samotná zpráva v textové
podobě popisující jednotlivé komunální služby ve městě.

Zpráva o komunálních službách za rok 2017
Níže uvedené komunální služby ve městě zajišťuje Odbor správy majetku a komunálních
služeb. Popisované agendy zajišťují 4 pracovníci odboru.

1. Odpady
Služby v odpadovém hospodářství
zajišťuje pro město Tišnov společnost KTS
EKOLOGIE s.r.o.
V roce 2017 byly celkové náklady na
odpadové hospodářství města Tišnova
bez investičních výdajů 6 555 745 Kč. V
porovnání s rokem předešlým došlo
k nárůstu nákladů o 137 202 Kč. Nárůst je
zapříčiněn mírným zvýšením množství
směsného komunálního odpadu předaného na sběrném dvoře.
Tříděný odpad
V r. 2017 bylo vytříděno 495 tun separovaného odpadu (plasty, papír, sklo), což je o 150 t
více než v roce 2016.
Ve městě je rozmístěno 196 ks kontejnerů na tříděný odpad, o 6 více než v roce 2016.
64 z nich slouží na papír (svoz týdně), 69 na plasty + nápojové kartony (svoz týdně), 44 na
směsné sklo (svoz 1x za 4 týdny) a 19 na bílé sklo (svoz 1x za 4 týdny). V druhé polovině roku
bylo vyměněno 46 vybraných kontejnerů na tříděný odpad za nové od společnosti EKOKOM, která nám tímto poskytuje bezplatnou výpůjčku těchto kontejnerů. Také došlo
k posílení vybraných sběrných míst o další kontejnery.
Téměř 7 let se mohou občané registrovat do motivačního systému pytlového sběru plastů.
Prozatím se zaregistrovalo 852 rodin, z nichž se 669 domácností zapojilo. Celková úleva z
poplatku za odpad činí u zúčastněných občanů za vytříděné množství 82 068 Kč.
Společnost EKO-KOM, a.s. vyplatila městu za rok 2017 odměnu 1 086 744 Kč za vykázané
množství tříděného odpadu, což je o 21,6 % více než v roce předešlém. Rozdíl je způsoben
nárůstem množství skla a papíru. Město Tišnov vynaložilo na svoz tříděného odpadu celkem
683 029,70 Kč.
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Již deset let třídíme v Tišnově bioodpad ve vilové
zástavbě města. Na podzim bylo v rámci projektu
rozšíření systému sběru bioodpadu pořízeno do
sídlištní zástavby 110 kontejnerů na bio odpad o
objemu 770 a 500 litrů.

V rámci projektu „Předcházení vzniku bioodpadu...“ bylo také
pořízeno v celkovém počtu 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%.
Celkem bylo vytříděno do nádob na bioodpady a na sběrném dvoře 348,6 tun bioodpadu.
Dalších 148 tun bioodpadu převážně z údržby veřejné zeleně bylo zpracováno na nové
kompostárně na sběrném dvoře. Již nyní máme pro rok 2018 připravenu zásobu listí, která
se v předepsaném poměru postupně smíchá do jednotlivých zakládek v sezóně s čerstvě
posečenou trávou.
Ve spolupráci se společností KTS Ekologie s.r.o. a Diecézní charitou Brno probíhá 2x ročně
humanitární sběr textilu a ošacení. Do devíti kontejnerů na textil, které jsou rozmístěny po
městě, bylo uloženo celkem 40,7 tun textilu, což je o cca 8 tun více jak v roce 2016.
Směsný komunální odpad
O neuvěřitelných 190 tun pokleslo množství směsného odpadu ze svozu z města. Nárůst
směsného odpadu ze sběrného dvora o více než 100 tun však zapříčinil meziroční nárůst
nákladů o 239 tis. Kč.
Příjem z poplatků za komunální odpad činil 4.576.708 Kč, což je meziročně o cca 97 tisíc více.
Místní poplatek pro rok 2017 činil 500 Kč/osobu.
Četnost svozu odpadkových košů je 2x týdně, zpravidla v úterý a pátek. Svoz zajišťují
pracovníci organizační složky „Úklid a údržba města Tišnova“.
Zpětný odběr, nebezpečné odpady
Sběrný dvůr města je místem zpětného odběru elektrozařízení. Místo zpětného odběru
slouží nejenom pro občany Tišnova, ale elektrozařízení zde může odevzdat kdokoliv. Drobná
elektrozařízení a tužkové baterie lze uložit i do 6 stacionárních červených kontejnerů
umístěných na stanovištích po městě. Drobná elektrozařízení a tužkové baterie je možné
předat i do E-boxu umístěného při vstupu do budovy Polikliniky.
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V roce 2017 bylo městu za zpětný odběr elektroodpadu vyplaceno celkem 61.667 Kč.
Stále jsou v budově radnice zdarma k dispozici papírové krabičky Ecocheese pro
shromažďování baterií v domácnostech. Plné krabičky je pak možné odnést například na
sběrný dvůr nebo vhodit do červených kontejnerů.
V roce 2018 bude na sběrném dvoře postupně omezen příjem pneumatik. Obyvatelé budou
nasměrováni s pneumatikami do vybraných pneuservisů, kde mohou pneumatiku odevzdat
zdarma a bez vazby na službu. Pneumatiky podléhají zpětnému odběru, stejně jako je tomu
u elektroodpadu. Za jejich recyklaci občané platí již při zakoupení. Na rozdíl od těchto
pneuservisů, které mají smlouvu se společností zajišťující zpětný odběr pneumatik, nemají
obce a města možnost se zapojit do tohoto systému zpětného odběru pneumatik a za jejich
likvidaci při uložení na sběrném dvoře jsou nuceni platit.
Za likvidaci nebezpečného odpadu bylo vynaloženo 262.464 Kč, podobně jako v roce
předešlém.

2. Komunikace
Město Tišnov je správcem místních komunikací a chodníků. Prostřednictvím organizační
složky „Úklid a údržba města Tišnova“ udržuje při zimní i letní údržbě celkem 27,9 km
místních komunikací a 33,5 km chodníků.
Při zimní údržbě v roce 2017 byla použita posypová sůl za 46.347 Kč. Celkem bylo v
souvislosti se zimní údržbou provedeno 9 zásahů (v roce 2016 to bylo 22 zásahů). Na jaře
jsme provedli kompletní zametení komunikací a chodníků, čištění dešťových vpustí, obnovu
nátěrů přechodů pro chodce, obnovu vodorovného dopravního značení.
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.

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. Kč.
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V roce 2017 jsme rovněž provedli plošné opravy komunikací pokládkou mikrokoberců. Touto
metodou 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.
Během léta proběhly lokální opravy dlážděných komunikací např. na ulici Kostelní, zadní
vstup k ZŠ Smíškova. Zpevněna byla také plocha na parkování ulice Halasova, Hornická,
Králova a v prostoru autobusové točny na Pejškově. Na likvidaci plevele v chodnících bylo
vynaloženo celkem 62 tis. Kč.
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 kvůli vodě na cestě.
Na nám. Míru a Komenského byly vybudovány parkovací automaty v hodnotě 618 tis. Kč. Ve
spolupráci s městskou policií byly v průběhu roku nově zjištěny 3 autovraky (v roce 2016 to
bylo 21 vraků) umístěné na místních komunikacích. Všechny zjištěné autovraky byly
vyřešeny a odstraněny.
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3. Veřejné osvětlení
Prostřednictvím služby, která umožňuje nahlášení poruchy
veřejného osvětlení na webu města, bylo v roce 2017 učiněno
celkem 77 oznámení.
V závěru roku proběhla rekonstrukce VO v ulici Sv. Čecha, Na
Hrádku a pod radnicí, kde bylo celkem osazeno 21 ks nových
sloupů VO.
Během roku 2017 byl při dopravní nehodě poškozen 1 sloup
veřejného osvětlení. Způsobena byla škoda ve výši 9 tis. Kč,
z toho 8 tis. Kč bylo uhrazeno pojišťovnou.

4. Veřejná zeleň / veřejné prostranství
V první polovině roku byla
dokončena Cesta hrdelního práva.
Bylo dokončeno první zastavení a
dokončeny sadovnické úpravy u
všech zastavení. Hlavní stavbou
v rámci stezky byla především
realizace kaple u bývalé šibenice.
Náklady na realizaci kaple byly ve
výši 305.942 Kč.
V Tišnově se udržuje 23 ha parkové trávy v různých svažitostech v četnosti sečení 6-8x za rok
a 8 ha luční trávy v různých svažitostech v četnosti 1-2x za rok. Sečení cca 75 % travnatých
ploch a částečně i údržbu keřů zajišťuje organizační složka „Úklid a údržba“. Za účelem
zajištění optimální četnosti sečení bylo na ¼ travnatých ploch města zajištěno sečení
dodavatelsky. Nejvýhodnější nabídku předložila společnost NATIVI GARDEN s.r.o. z Tišnova.
Na realizaci 8 sečí na sídlišti Pod Klucaninou a přilehlém okolí činily náklady za toto sečení
travnatých ploch 369.496 Kč.
Kromě sečení provádí organizační složka „Úklid a údržba“ většinu zahradnických prací:
kácení stromů, některé řezy stromů, řez živých plotů, zakládání a rekonstrukce travnatých
ploch a výsadby okrasných keřů.
V jarních měsících byly provedeny odbornou arboristickou firmou výchovné řezy stromů
především v okolí autobusového nádraží.
V létě bylo opět nutné se aktivně věnovat zálivce 300 vysazených stromů z projektu
Regenerace zeleně.
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Kolem nově rekonstruovaných chodníků jsme vlastními pracovníky provedli rekonstrukci
travnatých ploch.
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.
Na konci roku byla zahájena oprava Farské zdi, která bude součástí parku. Celkové náklady
činí 428 tis. Kč a oprava bude dokončena v březnu 2018.

5. Dětská hřiště, sportoviště
Ve městě je nyní 15 dětských hřišť, další 2 jsou v Jamném a Hajánkách. V jarních měsících
proběhla tradiční pravidelná výměna písku v pískovištích a před sezónou byly některé herní
prvky opraveny, kreslící tabule byly natřeny. Na jaře proběhla povinná roční kontrola hřišť
certifikovaným odborníkem. V letních měsících byla hřiště Dřínová a Dlouhá doplněna o
nové herní prvky.

V jarních měsících byla dokončena rekonstrukce sportoviště Riegrova, při které byl
kompletně vyměněn povrch a zrealizováno nové oplocení. Náklady na rekonstrukci činily
368.089 Kč. Na začátku léta proběhla regenerace sportoviště ZŠ Nám. 28. října v celkových
nákladech 187.152 Kč. 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. Celkové náklady na
realizaci činily 209.511 Kč.
V blízkosti byla již v květnu dokončena MINI BMX dráha, která byla slavnostně otevřena při
Memoriálu Ivo Medka. Již od začátku bylo sportoviště velmi hojně navštěvované.
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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.

6. Úklid a údržba veřejného prostranství
Významnou a velmi nákladnou komunální službou je
pravidelný úklid veřejného prostranství od drobných
odhozených odpadků a psích exkrementů, který
zajišťuje kompletně organizační složka „Úklid a
údržba města Tišnova“, a to nadále denně v centru
(nádraží náměstí a okolí kostela), 3x týdně v širším
centru města a 2x týdně v ostatních částech města
(včetně sídlišť). Odpadkové koše někde i se schránkami na sáčky jsou průběžně během roku
doplňovány na vytipovaná místa.
Ve městě je zaveden pro majitele psů systém sběru psích exkrementů pomocí sáčků. Majitel
psa si může vybrat, zda použije tradiční plastový sáček či papírový sáček s lopatkou. Plastové
sáčky jsou umísťovány do společných schránek spolu s papírovými. Roční náklady na
pořízení sáčků činily 13.592 Kč.

7. Tišnovské trhy
Sezóna Tišnovských trhů byla v roce 2017 zahájena 1. 4. a poté se trhy konaly na náměstí
Míru každou sobotu dopoledne až do 4. 11. 2017. Poslední dva trhy proběhly na náměstí při
zahájení adventu o víkendu 2. a 3. 12. 2017.

Opět byla zachována tradice jarních a podzimních bleších trhů.
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Také se konaly plánované trhové slavnosti, a to:
1. 4. – Květinová trhová slavnost, dále v rámci oslav Dne země byl na Tišnovských trzích 22.
4. prezentován doprovodný program s názvem Velký koloběh přírody. Další akcí byla 29. 7.
celodenní Historická trhová slavnost uspořádaná ke slavnostnímu otevření Cesty hrdelního
práva a nového Turistického informačního centra v Tišnově. Poslední slavnost byla adventní
s rozsvícením vánočního stromu.
Všechny akce proběhly za velké účasti veřejnosti. Hlavními pořadateli slavností jsou Městské
kulturní středisko Tišnov, město Tišnov, Podhorácké muzeum – pobočka muzea Brněnska,
INSPIRO středisko volného času Tišnov a další partneři. Na organizaci Bleších trhů se podílí
spolek Za sebevědomé Tišnovsko.
V loňském roce jsme na Tišnovských trzích zaznamenali drobný úbytek prodejců, což bylo
s největší pravděpodobností způsobeno zavedením 2. fáze elektronické evidence tržeb.
Náběh 3. a 4. fáze EET od 1. 3. 2018 a 1. 6. 2018, který se nejvíce dotýká drobných prodejců
řemesel, byl prozatím zrušen rozhodnutím Ústavního soudu.
Před sezónou trhů byla nutná obnova již potrhaných a znečištěných střešních a bočních
plachet stánků, které jsou 10 měsíců v roce vystaveny ve dvoře radnice vlivům počasí. Navíc
v říjnu loňského roku došlo v důsledku vichřice k poškození konstrukcí několika stánků.
Stánky byly provizorně opraveny, aby dosloužily loňskou sezónu trhů, a přes zimní měsíce
dojde k důslednější opravě.
Srovnání údajů týkajících se Tišnovských trhů 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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8. Pohřebnictví
V souladu s novelou zákona byl po předchozím souhlasu Krajského úřadu Jihomoravského
kraje v Brně schválen nový Řád veřejného pohřebiště, který je platný pro obě tišnovská
pohřebiště.
Rovněž byly vypracovány, dle předlohy Ministerstva pro místní rozvoj ČR, nové vzory smluv
o nájmu hrobových míst.
Za rok 2017 bylo uzavřeno 249 nájemních smluv na prodloužení doby nájmu k hrobovému
místu nebo z důvodu změny nájemce. Město zajistilo celkem 27 pohřbů, z toho 18 na
hřbitově Na Hrádku a zbývajících 9 na hřbitově v Šatanech. Dále byly provedeny 3 vsypy na
vsypové loučce a k uložení bylo nahlášeno celkem 57 uren.
Povinností města bylo také zajištění dvou sociálních pohřbů zemřelých osob na území města
Tišnova.
Srovnání údajů z pohřebnictví za posledních 5 let:

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 pohřbených

15

18

25

20

27

Počet sociálních pohřbů

2

1

0

2

2

Počet zaevidovaných uren

49

47

72

51

57

Počet vsypů

2

2

0

5

3

Celkové výdaje na pohřebnictví z rozpočtu města činily 163.825 Kč a rozpočtové příjmy byly
379.189 Kč. Nutno dodat, že převážnou většinu údržby a drobných oprav na hřbitovech
zajišťuje organizační složka Úklid a údržba města Tišnova.
V průběhu loňského roku došlo ke změně firmy zajišťující otevírání a zavírání brán hřbitovů.
Od 1. 1. 2018 zajišťuje uvedené služby Městská policie Tišnov.
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9. 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 na náklady města zajištěno 7 kastrací. Po doléčení byly opět vráceny do
původní lokality.
Z rozpočtu města bylo v roce 2017 použito celkem 14.485 Kč.

Vedoucí odboru: Ing. Václav Drhlík
Referenti: Renata Korčeková, Eva Zavřelová, Ing. Žaneta Krábková
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