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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. 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 2018. 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 a pracoviště,
které jsou součástí městského úřadu.
Vzhledem k tomu, že náplně práce jednotlivých odborů a pracovišť 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 2013-2018,
 výběr správních poplatků v Kč,
 zajímavosti, popř. fotodokumentace,
 zhodnocení,
 úkoly na 1. pol. 2019 (popř. na celý rok).

Zaměstnanci městského úřadu byli k 31. 12. 2018 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

Pověřena vedením odboru
Právník města
Informatik
Informatik
Asistentka starosty
Vnitřní kontrola, krizové řízení
Vnitřní kontrola, dotace
Školství, sport
Mobilní rozhlas, web,
propagace

Mgr. Iva Dvořáčková
Mgr. et Mgr. Salajka Jaroslav
Svída Viktor
Chadim Pavel
Bc. Šmídková Denisa
Ing. Nováková Daniela
Ing. Nováková Gabriela
Ing. Švecová Daria

822
819
784
714
813
821
825
824

Dvořák Jiří

826 jiri.dvorak(zavináč)tisnov.cz

Iva.dvorackova(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

Stav k 31.12.2018.
 Personální záležitosti:
Ke dni 1. 2. 2018 nastoupil na pozici pracovníka správce mobilního rozhlasu, webu a na propagaci
města Jiří Dvořák. Ke dni 20. 11. 2018 se vzdal Mgr. Roman Skřepek funkce vedoucího odboru a
ke dni 10. 12. 2018 ukončil pracovní poměr dohodou ze strany zaměstnance.

 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 a veřejných prezentací projektů Města Tišnova
(rekonstrukce ulic ve městě Tišnově, projednání Územního plánu města Tišnova,
rekonstrukce areálu letního kina),
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, vyřizování odborné korespondence starosty,
- metodická činnost v oblasti zajišťování dodržování ústavnosti a zákonnosti v oblasti
samostatné působnosti města,
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-

Počet přijatých a vyřízených stížností (3), petic dle zák. č. 85/1990 Sb. - 1, podání dle
zák. č. 84/1990 Sb. - 1, počet vedených správních řízení - 0. Připravených a schválených
vyhlášek města – 3, právních garancí materiálů v konsiliáři - 266.

SPRÁVCI IT
- správa provozu cca 150 počítačů MěÚ (PC, NT a serverů),
- správa provozu dalších zařízení VT (tiskárny, kopírky, telefony, dataprojektory, scannery ...),
- zajištění uživatelské podpory pro práci s informačními systémy a výpočetní technikou
pracovníkům MěÚ,
- zajišťování provozu telefonních a internetových sítí,
- správa provozu internetových a intranetových stránek,
- zabezpečení technických částí pořízení nových informačních systémů,
- zajišťování změn v konfiguraci technických částí stávajících informačních systémů,
- zajištění technického vybavení pro konání voleb do zastupitelstev obcí,
- zajištění realizace projektu IROP výzva č. 28 „Specifické informační a komunikační systémy a
infrastruktura II“.

Nové technologické vybavení pořízené
z projektu IROP výzva č. 28
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ASISTENTKA STAROSTY MĚSTA
-

administrativní a organizační podpora vedení města, vyhotovení zápisů a usnesení
z rady města (37) a zastupitelstva města (7), vyhotovování výpisu z usnesení (65),
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 evidenci propagačních předmětů,
zajišťování spolupráce s partnerskými městy,
správa docházky Odboru kanceláře starosty a vnějších vztahů,
podíl na přípravách městských společensko-kulturních akcí např. Sportovec roku, projekt
pro středoškolskou mládež „Můžeš to změnit“, Memoriál Ivo Medka, Magister Optimus,
Václavské hody, oslavy 100 let republiky spojené s udělováním Cen města a čestného
občanství, Slavnostní otevření parku Pod Kostelem, Hasičská jízda TGM, Den vítězství aj.
Ustavující Zastupitelstvo města Tišnova

Slavnostní otevření parku Pod Kostelem

Udělení Cen města a čestného občanství
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OBLAST ADMINISTRACE DOTACÍ A KONTROLY
Dotace
OKSVV je administrátorem následujících dotačních programů města Tišnova:
 Podpora činnosti v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit
mládeže, prorodinných aktivit, ostatní zájmové činnosti a životního prostředí (tzv. „řádné“
dotace)
 Podpora trenérů mládeže
 Podpora vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží
a mimořádných dotací poskytovaných na základě Zásad pro poskytování mimořádných dotací
z rozpočtu města Tišnova.
Na začátku roku 2018 bylo uskutečněno setkání představitelů města se zástupci neziskových
organizací, které jsou žadateli o dotace z rozpočtu města Tišnova. Na tomto setkání byly
organizace seznámeny zejména se změnami ve vyhlášených dotačních programech,
s nejčastějšími problémy při podávání žádostí o dotaci a při předkládání vyúčtování a s termíny
podávání žádostí v jednotlivých programech.
V termínu pro podávání „řádných“ dotací bylo podáno celkem 69 žádostí o dotace s požadavkem
o 4 075 443,- Kč a poskytnuto bylo 2 441 000,- Kč s podporou 63 projektů.
V průběhu kalendářního roku bylo podáno 17 žádostí o mimořádnou dotaci z rozpočtu města
Tišnova, celkem bylo požadováno o 6 348 986,- Kč. Podpořeno bylo 14 projektů a vyplacena
mimořádná finanční podpora ve výši 6 199 742,- Kč.
V rámci dotačního programu Podpora trenérů mládeže byly podávány žádosti o dotace za 1. a 2.
pololetí roku 2018. Počet podaných žádostí za 1. i 2. pololetí 2018 bylo vždy 6, poskytnutá částka
byla v 1. pol. ve výši 209 900,- Kč, a ve 2. pol. 116 150,- Kč. Celkem v roce 2018 bylo poskytnuto
326 050,- Kč.
V listopadu 2018 byly podávány žádosti v novém dotačním programu Podpora vzdělávání
pracovníků s dětmi a mládeží. Celkem byly podány 2 žádosti o dotaci, které byly plně podpořeny
a vyplaceno z rozpočtu města 18 404,- Kč.

Poskytnuté dotace z rozpočtu města Tišnova v letech 2015 až 2018

Prorodinné
aktivity

3

3

100 000

3

3

100 000

3

3

124 000

Životní prostředí

x

x

x

3

3

100 000

7

7

102 500

8

18

2 403 818 21

Celkem
poskytnuto v Kč

21

Poskytnuté
dotace

21

Počet žádostí

664 000

2 348 279 19

Celkem
poskytnuto v Kč

10

Poskytnuté
dotace

11

Počet žádostí

Celkem
poskytnuto v Kč

Sociální služby

Poskytnuté
dotace

Počet žádostí

2018

Celkem
poskytnuto v Kč

2017

Poskytnuté
dotace

2016

Počet žádostí

2015

21

2 740 600

4

4

121 000

8

6

150 000

2015

2016

2017

2018

Sport a
tělovýchova
(činnost a provoz)

20

19

1 500 000

21

15

Kultura

21

18

250 000

20

17

254 000

16

15

300 000

Ostatní zájmová
činnost

16

16

200 000

17

14

185 000

11

11

9

8

192 000

9

9

200 000

11

14

14

233 050

14

14

233 050

33

27

657 000

33

27

657 000

Volnočasové
aktivity mládeže
Podpora trenérů
mládeže
Mimořádné
dotace

1 492 000 16

15

1 494 000 14

12

1 600 000

17

17

350 000

200 000

14

13

200 000

11

200 000

12

11

200 000

11

11

298 800

12

12

326 050

21

18

1 530 168 17

14

6 199 742

Tabulka: Poskytnuté dotace z rozpočtu města Tišnova v letech 2015 až 2018
Za rok 2018 bylo celkem uzavřeno 124 veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Tišnov, na základě kterých byla vyplacena veřejná finanční podpora ve výši 11 561 342,Kč.
Od počátku ledna do poloviny března probíhala kontrola finančních vyúčtování dotací
poskytnutých z rozpočtu města Tišnova v roce 2017.
Zkontrolováno bylo 109 vyúčtování při celkové hodnotě 6 554 998,- Kč v tomto členění:
Oblast dotačního programu

Počet odevzdaných
finančních vyúčtování

Částka poskytnutá v dané oblasti

Sociální služby

18

2 395 530,- Kč

Prorodinné aktivity

3

124 000,- Kč

Životní prostředí

7

102 500,- Kč

Sport a tělovýchova

15

1 494 000,- Kč

Kultura

15

300 000,- Kč

Ostatní zájmová činnost

11

200 000,- Kč

Volnočasové aktivity mládeže

11

200 000,- Kč

Mimořádná finanční podpora

18

1 440 168,- Kč

Podpora trenérů mládeže

11

298 800,- Kč

Tabulka: kontrola finančních vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města Tišnova v roce
2017
Ve všech případech se jednalo o následnou veřejnosprávní kontrolu provedenou jiným způsobem
než na místě.
Dne 19. 3. 2018 proběhla následná veřejnosprávní kontrola na místě. Jednalo se o kontrolu
vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2017 Sportovnímu klubu Basketbal Tišnov, z.s., kterou
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provedla kontrolorka MěÚ Tišnov ve spolupráci s kontrolní skupinou Výboru kontrolního
Zastupitelstva města Tišnov.
Radě města Tišnova byla předložena souhrnná zpráva o výsledcích kontrol dotací poskytnutých
v roce 2017.
Koncem roku byla zpracována a aktualizována dokumentace potřebná pro vyhlášení jednotlivých
dotačních programů na rok 2019, předložena Radě města Tišnova ke schválení a zveřejněna na
úřední desce.
Během celého roku byla pracovnicemi OKSVV poskytována metodická pomoc a podpora
žadatelům a příjemcům veřejné finanční podpory z rozpočtu města Tišnova.

Kontrola
Na začátku roku 2018 byl zpracován Plán veřejnosprávních kontrol pro rok 2018, který zahrnoval
jak kontroly dotací (viz výše), tak kontroly příspěvkových organizací zřízených městem Tišnovem
a který vzala Rada města Tišnova na vědomí.
Bylo provedeno celkem 8 následných veřejnosprávních kontrol na místě u příspěvkových
organizací zřízených městem Tišnovem:
 Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky, příspěvková organizace;
 Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, příspěvková organizace;
 Mateřská škola Na paloučku, Tišnov, příspěvková organizace;
 Základní škola Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace;
 Základní škola Tišnov, nám. 28. října, příspěvková organizace;
 Inspiro – středisko volného času Tišnov;
 Městské kulturní středisko Tišnov;
 Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace.
Tyto kontroly byly zaměřeny na prověření hospodaření příspěvkové organizace za rok 2017
včetně prověření tvorby a hospodaření s peněžními fondy příspěvkové organizace a na prověření
odstranění nedostatků zjištěných veřejnosprávní kontrolou na místě v roce 2018. Součástí
kontroly bylo také prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly ustanovení
zákona č. 320/2001 Sb.
Dále byla provedena následná veřejnosprávní kontrola na místě u 6 příspěvkových organizací, u
kterých byly zjištěny nedostatky v předchozí veřejnosprávní kontrole se zaměřením na
odstranění nedostatků.
V průběhu roku byla příspěvkovým organizacím poskytována pomoc týkající se zejména
zveřejňování smluv, řídící kontroly, veřejných zakázek a účtování.
V termínu stanoveném vyhláškou MF č. 416/2004 Sb. byla zpracována Zpráva o výsledcích
finančních kontrol za rok 2017 a předána prostřednictvím Modulu ročních zpráv na Ministerstvo
financí ČR.
V průběhu roku byly provedeny následující vnitřní kontroly:
 kontrola výběru a odvodů poplatků na Koupališti Tišnov – celkem 3 kontroly včetně
závěrečného shrnutí;
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 kontrola výběru a odvodu poplatků na Kluzišti Tišnov – celkem 2 kontroly včetně
závěrečného shrnutí;
 fyzická kontrola pokladen MěÚ Tišnov – celkem 25 pokladen;
 kontrola zveřejnění smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. – u dvou vybraných odborů MěÚ
Tišnov;
 kontrola zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu městem Tišnov - u dvou vybraných odborů MěÚ Tišnov;
 kontrola evidence objednávek a smluv v systému GINIS - u dvou vybraných odborů MěÚ
Tišnov;
 kontrola dotačního projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Tišnov
(MAP I.);
 kontrola veřejné zakázky na výrobu a tisk Tišnovských novin;
 kontrola zadání a výběru dodavatele Ostrahy objektů Městského úřadu Tišnov;
 kontrola procesu investiční akce Stavební úpravy hygienického zázemí ZŠ Tišnov, nám. 28.
října.
Ostatní činnosti
Pracovnice vnitřní kontroly zajišťovaly mj. tyto další činnosti:
 vykonávání funkce člena Komise likvidační a škodní Rady města Tišnova;
 vykonávání funkce tajemníka Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova, účast na
jednáních a příprava podkladových materiálů pro jednání výboru;
 pečetění a otevření pokladniček (počítání vybrané hotovosti) dle § 11 zákona č. 117/2001
Sb. u veřejných sbírek:
 Tříkrálová sbírka 2018 (405 821,- Kč),
 Koláč pro hospic (57 187,- Kč),
 Podpora osob, rodin nebo skupin, které se ocitly v tíživé životní situaci
v důsledku mimořádných událostí (1 960,- Kč + 14 825,- Kč);
 provádění interního auditu městského úřadu (2 x ročně);
 provedení monitoringu a zpracování aktualizace Směrnice pro evidenci, vymáhání, odpis
a exekuci pohledávek;
 zpracování Mapy korupčních rizik včetně Seznamu možných korupčních rizik města
Tišnova;
 podílení se na aktualizaci Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu;
 prošetření stížnosti zaslané Ing. Šilhavým (obyvatelem CSS Tišnov, p.o.) ve věci
rozúčtovávání nákladů na ohřev TUV v CSS Tišnov, p.o.
Během roku bylo za oblast administrace dotací a kontroly zpracováno 47 materiálů do Rady
města Tišnova, 16 materiálů do Zastupitelstva města Tišnova a vyřízeno 220 dokumentů ve
spisové službě Ginis.
OBLAST KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
V průběhu roku 2018 byly realizovány a splněny následující úkoly a činnosti:
- aktualizace vybraných částí Krizového plánu ORP Tišnov:
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 byly aktualizovány Plány krizové připravenosti (dále jen PKP) MěÚ Tišnov, PKP ZŠ 28. října
Tišnov, PKP ZŠ Smíškova Tišnov, PKP ZŠ a MŠ Deblín a PKP ZŠ a MŠ Dolní Loučky);
 byly aktualizovány podklady pro ropnou nouzi;
 byly částečně aktualizovány Plány nezbytných dodávek;
- ve dnech 11. a 12. 4. 2018 proběhla výjezdní porada ve výcvikovém středisku Ministerstva
dopravy v Kojetíně, jejímž hlavním tématem bylo seznámení s problematikou vyžadování a
využití provizorních mostů za krizové situace;
- v průběhu měsíce května byl aktualizován Protipovodňový plán ČOV Tišnov;
- 22. 5. 2018 proběhla ukázka pohotovostních zásob a techniky HZS ČR ve školícím a výcvikovém
zařízení HZS Brno;
- 15. 5. 2018 proběhlo cvičení, které mělo za cíl prověřit nově nastavený „Systém předávání
informací o stavu dodávky elektrické energie v případě vzniku mimořádné události.“
Společnost E.ON distribuce a.s. formou SMS byla předala cvičnou zpráva všem starostům
v JmK s žádostí o potvrzení jejího přijetí, cvičení se bude opakovat také v roce 2019;
- v průběhu léta byly ve spolupráci se zástupci JSDH a HZS Tišnov a pracovníka společnosti
Povodí Moravy hledány možnosti čerpání vody do cisteren přímo z řeky Svratky. Podařilo se
navázat spolupráci s panem Petrem Bukovským, který zastupuje vlastníka bývalých Papíren v
Předklášteří, spol. Business areál Předklášteří s.r.o. a bylo určeno místo s dobrým přístupem
k řece v prostorách bývalých papíren;
- v průběhu roku 2018 byly u 15 obcí ORP Tišnov (Březina, Černvír, Borovník, Deblín, Dolní
Loučky, Hradčany, Kaly, Lomnička, Maršov, Ochoz u Tišnova, Osiky, Sentice, Skryje, Vohančice,
Žďárec) provedeny kontroly dle § 33 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, v platném
znění. Kontrolu provedl HZS JmK za součinnosti pracovnice krizového řízení MěÚ Tišnov;
- ve dnech 13. 3., 3. 5., 10. 5. a 20. 9. 2018 proběhla cvičení na vyžadování věcných prostředků
prostřednictvím IS KRIZKOM – pracovnici krizového řízení se vždy podařilo ve stanoveném čase
vyžádat určené věcné prostředky, následně dne 21. 6. 2018 proběhlo celodenní školení
zaměřené na aktualizace v IS KRIZKOM;
- ve dnech 30. a 31. 10. 2018 proběhla kontrola pracoviště krizového řízení MěÚ Tišnov dle § 33
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, v platném znění, kontrolu provedli zástupci GŘ HZS
JmK, KÚ JmK a AČR;
- dne 30. 10. 2018 proběhlo v Novém Městě na Moravě jednání se zástupci společnosti E-ON,
a.s. a GŘ HZS, během kterého byly zmapovány dodávky elektrické energie v rámci tzv.
„ostrovního provozu“, který by nastal v případě Black Outu;
- v průběhu roku byly ve spolupráci s paní Zavřelovou (pracovnice OSMKS MěÚ Tišnov)
připraveny ke schválení Zastupitelstvem města Tišnov 2 Smlouvy o spolupráci při zabezpečení
požární ochrany mezi městem Tišnov, obcí Hradčany a obcí Vohančice;
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- V průběhu podzimu byla zpracována souhrnná tabulka za všechny obce ORP Tišnov
s vytipovanými místy pro výdej pitné vody v případě krizové situace „Narušení dodávek pitné
vody velkého rozsahu“;
- ve dnech 27. a 28. 11. 2018 proběhlo taktické cvičení „Povodeň 2018“, jehož tématem byla
činnost orgánů krizového řízení při koordinaci záchranných a likvidačních prací složek IZS po
vzniku krizové situace – přívalová povodeň, ORP Tišnov nebylo zařazeno mezi cvičící subjekty,
tajemnice BR ORP Tišnov byla členkou skupiny rozehry.
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

Samostatné
ZŠ

Integrované ZŠ +
MŠ

Školní
jídelny

Školní
družiny

ZUŠ

Školní
klub

SVČ

10

4

11

24

14

1

1

1

V roce 2018 narostla celkově administrativa s ohledem na financování „inkluze“ a přípravu
(zpřesňování výkaznictví) na přechod na nový způsob financování škol a školských zařízení, kdy
bude nejen zajištěna rovnost při financování škola a školských zařízení. Převážná část
druhé poloviny roku byla věnována kontrole a vykazování finančních prostředků ze státního
rozpočtu a zpracování statistických výkazů ze všech školských zařízení.
Přehled kontrolovaných výkazů:
Počet
kontrolovaných

Výkaz

Název výkazu

Podle stavu k

Škola/zařízení

Správní úřad

S 53-01

o zahájení povinné školní
docházky v základní škole

31.5.2018

11.6.2018

19.6.2018

15

o zápisu k předškolnímu
S 51-01 vzdělávání v mateřské škole
31.5.2018
(včetně odloučených pracovišť)

11.6.2018

19.6.2018

13

S 1-01

o mateřské škole

30.9.2018

10.10.2018

19.10.2018

Z 2-01

o školní družině - školním
klubu

31.10.2018

12.11.2018

21.11.2018

15

30.9.2018

10.10.2018

19.10.2018

26

31.10.2018

12.11.2018

21.11.2018

o činnosti zařízení školního
Z 17-01 stravování (včetně
odloučených pracovišť)

31.10.2018

12.11.2018

21.11.2018

33

S 24-01 o základní umělecké škole

30.9.2018

10.10.2018

19.10.2018

1

R 13-01 o ředitelství škol
Z 15-01

o činnosti střediska volného
času

Z 27-01

o středisku praktického
vyučování

30.9.2018

10.10.2018

19.10.2018

1

M 3a

o základní škole (výstup ze
školní matriky)

31.3.2018

16. 4. 2018

26.4.2018

15

M3

o základní škole (výstup ze
školní matriky)

30.9.2018

15.10.2018

23.10.2018

15

13

P1-04

čtvrtletní výkaz o
zaměstnancích a mzdových
prostředcích

ukončení
čtvrtletí

do 15 dne po
skončení
každého
čtvrtletí

průběžně

104

P1c-01

o evidenčním počtu
zaměstnanců

30.9.2018

následně po
odevzdání
P1-04

průběžně po
odevzdání
P1-04

26

R43-01

výkaz o podpůrných opatřeních
30.9.2018
personálního charakteru

15.10.2018

23.10.2018

26

R44-99

Výkaz o změnách
v poskytování podpůrných
opatření (pouze datová
podoba výkazu ze škol)

průběžně

průběžně
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průběžně

Formuláře KrÚ JMK OŠ
V průběhu celého roku dochází ke komunikaci s příslušnými zpracovatelkami všech finančních a
účetních a rozpočtových výkazů, statistických výkazů o počtu dětí, žáků, poskytnutých mzdových
prostředcích a úprav limitů zaměstnanců či požadavků na navýšení rozpočtu na KrÚ.
Samospráva ve školství
V rámci samosprávy ve školství je město Tišnov zřizovatelem 2 základních škol, 3 mateřských škol
a střediska volného času. Město Tišnov, jako zřizovatel všech škol a školských zařízení přispívá
jednotlivým organizacím na provoz, a to čtvrtletně v částkách schválených v rozpočtu města
Tišnova. Při zajištění příspěvku spolupracuje Odbor finanční s OKSVV.
Zápis do mateřských škol v Tišnově, proběhl třetím rokem za pomoci podpůrného elektronického
systému. Město Tišnov zajistilo pro ředitelky škol podpůrné školení pro práci s elektronickým
systémem.
Během I. pololetí 2018 se podařilo zrealizovat otevření učebny v prvním poschodí v prostorách
budovy na Radniční 14 pro Inspiro – středisko volného času Tišnov, které ji využilo z důvodu
rozšíření aktivit, a to především z důvodu zapojení do projektu ESF OP Zaměstnanost – dětský
klub.
V roce 2018 proběhl konkurz na ředitele/lku příspěvkové organizace Inspira – střediska volného
času Tišnov, a to s účinností od 1. 8. 2018. Rada města Tišnova jmenovala do funkce ředitelky
Mgr. Ivanu Kroutilovu.
Základní škola, Tišnov, Smíškova 840, se již čtvrtým rokem zapojila do projektu "Poskytování
bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách v Jihomoravském kraji II"
financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
Základní škola Tišnov, nám. 28. října se opakovaně zapojila do Preventivního programu „Třídnické
hodiny na ZŠ“.
V roce 2018 se školy aktivně zapojily do projektu OP VVV – výzva č. 22- „Šablony“.
Referentka pro oblast školství pracovala v roce jako tajemník v Komisi školské pro děti mládež a
rodinu, v Komisi sportovní a v Komisi pro kulturu a cestovní ruch.
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MOBILNÍ ROZHLAS, WEB, PROPAGACE
- jednotný vizuální a komunikační styl, příprava elektronických i tištěných materiálů;
- návrhy, příprava a realizace informačních kampaní města;
- promo plánovaných aktivit (sport, kultura, společnost) samostatně nebo ve spolupráci
s Městským kulturním střediskem a dalšími složkami a spolky ve městě;
- komunikace plánovaných i běžících investičních akcí a oprav vč. fotodokumentace;
- odpovědnost za on-line komunikaci s občany a informační servis – správa oficiálního
webu města Tišnov.cz, investičního webu ProměnyTišnova.cz, profilů na sociálních sítích
(Facebook, Instagram), Mobilního rozhlasu (SMS, e-mail, PUSH notifikace);
- tvorba článků a koordinace podkladů pro Tišnovské noviny;
- návrhy a zajištění propagačních předmětů.

Ukázka vizuálu Proměn města Tišnova na webu

Ukázka vizuálu Mobilního rozhlasu Tišnov
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 Zajímavosti z odboru, fotogalerie:
Za sledované období došlo k navýšení počtu pracovníků oproti předchozímu roku
o jednoho pracovníka a to z důvodu posílení na propagaci a správu webu.
Odbor se rovněž aktivně podílel na organizaci několika sportovních a kulturních akcí (viz
fotografie níže).
Organizace XII. Ročníku závodu horských kol
„Memoriál Ivo Medka“

Příprava a organizace akce Sportovec roku 2017

Organizace akce Magister Optimus
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„Vánočka“ pro ředitele příspěvkových organizací

Václavské hody

Výročí 100 let republiky a udělení Cen města a čestného občanství

Pietní akt příležitosti výročí 17. listopad
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Adventní cesta radnicí
 Zhodnocení odboru:
Odbor celoročně odváděl výborné pracovní výsledky s velmi vysokým nasazením, rovněž se
vypořádal s doporučeními z interního auditu z I. a II. pololetí 2018, jehož závěry byly průběžně
naplňovány. Ke dni 20. 11. 2018 se vzdal funkce vedoucího odboru Mgr. Roman Skřepek a ke dni
10. 12. 2018 ukončil pracovní poměr dohodou na žádost zaměstnance. Rada města Tišnova
neprodleně pověřila dočasným vedením odboru tajemnici úřadu Mgr. Ivu Dvořáčkovou, která
jednotlivé činnosti a procesy odboru přerozdělila mezi stávající pracovníky a část kompetencí si
ponechala ve své působnosti.

 Úkoly na rok 2019:
-

-

příprava požadovaných nových legislativních materiálů pro rok 2019;
dokončení dotačního projektu Výzva 28 IROP „Specifické informační a komunikační systémy
a infrastruktura II“;
realizace finančních kontrol na všech pokladnách města, u příspěvkových organizací, na
městském koupališti a kluzišti;
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 2018, XIII. ročník Memoriálu Ivo Medka, Concentus Moraviae, Magister Optimus, oslavy
státních svátků a výročí aj.);
transformace odboru, zřízení agendy participativního rozpočtu, posílení agendy
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Odbor správních a vnitřních věcí
 Personálního složení odboru:
Odbor správních a vnitřních věcí

tel.

e-mail

Vedoucí, matrika,
volby

Ing. Dvořáková Dagmar

774

dagmar.dvorakova(zavináč)tisnov.cz

Asistentka, majetek

Klusáková Šárka

772

Podatelna, pošta,
vidimace,
legalizace a Czech
POINT
Matrika,
evidence obyvatel
Občanské průkazy,
cestovní doklady,
evidence obyvatel

Králová Zdenka
Dvořáková Kristýna (od 27.8. 2018)

711

Dufková Marika

773

kristyna.dvorakova(zavináč)tisnov.cz
marika.dufkova(zavinač)tisnov.cz

Mgr. Hamerníková Jitka

775

jitka.hamernikova(zavináč)tisnov.cz

Kučerová Dana
Králíková Věra
Nováčková Iveta

776
778
770

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

Mgr. Pospíšilová Taťána
Přestupky

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

(od 01.01.2018)

Mgr. Koelbl Karel

779

karel.koelbl(zavináč)tisnov.cz

(do 31.12.2018)

Stav k 31.12.2018

 Personální záležitosti:
Od 02. 01. 2018 nastoupila Mgr. Taťána Pospíšilová na dobu určitou, po dobu dlouhodobé
nepřítomnosti za Mgr. Bc. Veroniku Michnovou, která k 31. 01. 2018 odešla na mateřskou
dovolenou. Z důvodu dlouhodobých pracovních neschopností obou pracovnic podatelny (Zdenka
Králová a Marika Dufková) během letních měsíců, byla dne 27. 08. 2018 přijata na Dohodu
o provedení práce Kristýna Dvořáková jako administrativní výpomoc na podatelně. Vzhledem
k pokračující pracovní neschopnosti Zdenky Králové i během podzimu byla od 01. 10. 2018
Kristýna Dvořáková přijata na plný pracovní úvazek na dobu určitou (po dobu dlouhodobé
nepřítomnosti), aby mohla plnohodnotně vykonávat agendy na podatelně. Mgr. Karel Koelbl
k 31. 12. 2018 ukončil dohodou pracovní poměr na pracovní pozici právník, přestupky. Ostatní
pracovní pozice na Odboru správních a vnitřních věcí (dále jen „OSVV“) zůstaly v roce 2018 beze
změny.
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 Členění odboru dle agend, vč. statistiky:

Občanské průkazy
rok
počet žádostí

2013
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2014
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Cestovní doklady
rok
počet žádostí
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Matriční agenda
Do správního obvodu matričního úřadu Tišnov patří tyto obce: Březina, Bukovice, Drásov,
Heroltice, Hluboké Dvory, Hradčany, Lomnička, Malhostovice, Předklášteří, Rohozec, Sentice,
Skalička, Šerkovice, Štěpánovice, Tišnov, Unín, Vohančice, Všechovice a Železné.
Počet zápisů uzavření manželství:
rok
počet zápisů uzavření
manželství
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Počet zápisů úmrtí:
rok
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Počet sepsaných souhlasných prohlášení o určení otcovství:
rok
počet prohlášení
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Vidimace (ověřování listin) a legalizace (ověřování podpisů)
Vidimace:
rok
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Legalizace:
rok

2013

2014

2015

2016

2017

2018

počet legalizací

1694

1480

1369

1749

1634

1377

2000
1500
počet legalizací

1000
500
0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Evidence obyvatel
Ohlašovna Městského úřadu Tišnov eviduje občany ČR s adresou trvalého pobytu v Tišnově
včetně jeho místních částí (Jamné, Hájek, Hajánky a Pejškov).

Počet občanů ČR přihlášených k trvalému pobytu (dále jen „TP“) do Tišnova z jiných obcí:
rok

2013

2014

2015

2016

2017

2018

počet přihlášených
k TP odjinud

183
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Počet občanů ČR přihlášených k TP v rámci Tišnova:
rok

2013

2014

2015

2016

2017

2018

počet přihlášených
k TP v rámci Tišnova

187
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Počet občanů ČR přihlášených k TP z Tišnova do jiné obce (odhlášení):
rok

2013

2014

2015

2016

2017

2018

počet odhlášených

199

184

221
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282
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Počet občanů ČR evidovaných na „úřední adrese“ – nám. Míru č.p. 111
rok

2013

2014

2015

2016

2017

2018

počet občanů ČR

238
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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

2013

2014

2015

2016

2017

2018

34

47
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45
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Počet dětí, které měly v době narození TP v Tišnově:
rok

2013

2014

2015

2016

2017

2018

počet narozených

109

119

119

119

150

121
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Počet zemřelých s TP v Tišnově:
rok
počet zemřelých

2013

2014

2015

2016

2017

2018

86

85

91

87

111

93
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Tišnově
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Přestupky
OSVV projednává přestupky v rozsahu § 60 zákona č. 250/2016 Sb., odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, nejsou-li svěřeny do působnosti jiného odboru, a to nejen v působnosti města
Tišnova, ale i v působnosti obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv namísto
následujících městysů a obcí:
Běleč, Borač, Borovník, Braníškov, Brumov, Březina, Bukovice, Černvír, Deblín, Dolní Loučky,
Doubravník, Drahonín, Drásov, Heroltice, Hluboké Dvory, Horní Loučky, Hradčany, Kaly, Katov,
Křižínkov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Lažánky, Lomnice, Lomnička, Lubné,
Malhostovice, Maršov, Nedvědice, Nelepeč-Žernůvka, Níhov, Ochoz u Tišnova, Olší, Osiky,
Pernštejnské Jestřabí, Předklášteří, Rašov, Rohozec, Rojetín, Řikonín, Sentice, Skalička, Skryje,
Strhaře, Svatoslav, Synalov, Šerkovice, Štěpánovice, Tišnovská Nová Ves, Újezd u Tišnova, Unín,
Úsuší, Vohančice, Vratislávka, Všechovice, Žďárec a Železné.
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Počet oznámených přestupků a počet projednaných přestupků:
rok

2013

2014

2015

2016

2017

2018

počet oznámených
přestupků

216

280

320

361

388

490

počet projednaných
přestupků

208

235
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349
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Počet jednání KPP:
rok

2013

2014

2015

2016

2017

2018
(do
30.4.2018)

počet jednání KPP

41

48

44
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45
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Podatelna
Počet došlé pošty:
rok

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Česká pošta, osobně

12541

12772

7479

9095

7911

8070

Datová schránka

5419

5713

6602

6453

7285

8096
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Počet odeslané pošty:
rok

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Česká pošta doporučeně

16270

16550

13646

13925

14230

14045

Datová schránka

10534

11570

14195

12906

12818

13124

20000
15000
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 Výběr poplatků:
Správní poplatky
Občanské průkazy, Cestovní doklady

997 550,- Kč

Matrika, evidence obyvatel, vidimace/legalizace,
CzechPOINT

184 050,- Kč

Správní poplatky celkem

1 181 600,-Kč

Ostatní poplatky – služba kopírování pro občany
na podatelně úřadu

POPLATKY CELKEM

1 120,-Kč

1 182 720,-Kč
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 Výběr pokut na úseku přestupků:
Příkaz na místě – na místě zaplacené

13 700,- Kč

Příkaz na místě – na místě nezaplacené

22 000,- Kč

Příkaz

17 000,-Kč

Pořádkové pokuty

6 500,- Kč

POKUTY CELKEM

59 200,- Kč

 Zajímavosti z odboru:














v lednu proběhlo I. a II. kolo volby prezidenta České republiky
podíleli jsme se na organizování 12. ročníku závodu horských kol Memoriál Ivo Medka
(20.5.2018)
v prvním pololetí roku 2018 jsme zajistili realizaci bezpečnostních opatření dle výstupů
z analýzy provedené v souvislosti s GDPR – ve všech budovách úřadu, téměř ve všech
kancelářích proběhla instalace zámků do skříněk, bylo pořízeno nové vybavení, proběhly
stavební úpravy
v prvním pololetí roku 2018 jsme ve spolupráci s OSMKS zajistili rozšíření Odboru dopravy
a živnostenský úřad – úsek řidičských průkazů
Mgr. Taťána Pospíšilová a Marika Dufková absolvovaly odbornou přípravu a úspěšně složily
zkoušku k získání osvědčení o způsobilosti na úseku voleb
ve dnech 7.6. a 19.6. proběhla kontrola výkonu matriční agendy Krajským úřadem
Jihomoravského kraje – kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky ve výkonu matriční
agendy
během července a srpna proběhla I. část voleb do zastupitelstev obcí - Registrace
kandidátních listin volebních stran, pro všechny městyse a obce ORP Tišnov jsme plnili roli
registračního úřadu. Celkem bylo zaregistrováno 324 kandidátních listin a do obecních
zastupitelstev kandidovalo 1143 kandidátů.
v září proběhla intenzivní příprava na II. část voleb do zastupitelstev obcí – technickooragnizačně jsme zjistili bezproblémový průběh voleb do Zastupitelstva města Tišnova,
které proběhly 5.- 6. října 2018
Kristýna Dvořáková byla přihlášena na zkoušku ověření znalostí právních předpisů
týkajících se oblasti vidimace a legalizace, tuto zkoušku úspěšně absolvovala dne
13.12.2018.
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 Zhodnocení odboru:
V průběhu roku 2018 se podařilo úspěšně splnit úkoly nastíněné v Závěrečné zprávě
o činnosti Městského úřadu Tišnov za rok 2017.
Na úseku agendy přestupků se v roce 2018 odehrály tyto zásadní záležitosti:
1. byly uzavřeny nové veřejnoprávní smlouvy na zabezpečení výkonu přestupkové
agendy s městysi a obcemi ve správním obvodu ORP Tišnov
2. byla zrušena Komise pro projednávání přestupků, zvláštní orgán Města Tišnova
3. Mgr. Bc. Veronika Michnová odešla na mateřskou dovolenou a na její pozici nastoupila
Mgr. Taťána Pospíšilová, ukončil pracovní poměr dohodou Mgr. Karel Koelbl
4. došlo k dalšímu nárůstu počtu oznámených přestupků → navýšení o 25% oproti roku
2017
ad1) Uzavření nových veřejnoprávních smluv na zabezpečení výkonu přestupkové agendy
s městysi a obcemi ve správním obvodu ORP Tišnov.
Na přelomu roku 2017/2018 byly postupně se všemi městysi a obcemi ve správním obvodu
Tišnova jako obce s rozšířenou působností uzavřeny nové veřejnoprávní smlouvy (dále jen „VPS“)
na zabezpečení výkonu přestupkové agendy - vyjma obce Zhoř, která si i nadále přestupkovou
agendu vykonává ve své působnosti. K vypovězení stávajících VPS a uzavření nových VPS bylo
třeba přistoupit z těchto důvodů:


Bylo nutné VPS uvést do souladu s novou právní úpravou správního trestání účinnou od
1.7.2017.



Byly upraveny podmínky, za nichž město Tišnov přestupkovou agendu namísto obcí a
městysů vykonává - stanovení jednotné sazby, která se hradí za každý projednaný
přestupek – jeho výše byla stanovena na 1 500,- Kč/přestupek. 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. Za rok 2018 byla městysům a obcím vyúčtována celková částka 229 500,- Kč.

počet
projednaných
přestupků
částka
vyúčtovaná
obcím a
městysům

2013

2014

2015

2016

2017

2018

119

70

150

137

153

153

102 000,-Kč

80 000,-Kč

110 000,- Kč

64 250,-Kč

33 250,- Kč

229 500,- Kč
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ad2) Zrušení Komise pro projednávání přestupků
Vzhledem k tomu, že meziročně stále dochází k nárůstu počtu oznámených přestupků, bylo
nutností řízení přestupkové agendy zefektivnit a zrychlit, a to zejména kvůli dodržování zákonem
stanovených lhůt pro přestupkové řízení. Zrušení Komise pro projednávání přestupků a následné
převedení příslušné agendy pod OSVV bylo jedním z prostředků k dosažení snížení administrativní
zátěže a časové náročnosti spojené se svoláním a přípravou jednání komise (vytváření a zasílání
pozvánek pro externí členy komise a s tím spojená potřeba brát v potaz časové možnosti těchto
externích členů komise, zpracovávání protokolů o hlasování komise apod.). Komise pro
projednávání přestupků byla zrušena starostou Města Tišnova k 30.04.2018. Řízení přestupkové
agendy „úřednicky“ je nyní pružnější a efektivnější, odpadá administrativa navíc, ústní jednání
jsou nařizována operativně dle aktuálních možností a potřeb jak úředníků, tak i účastníků řízení.
Marika Dufková vykonává funkci zapisovatelky při ústních jednáních i po zrušení komise.
Rozhodnutí o zrušení komise bylo jednoznačně rozhodnutím správným a splnilo naše očekávání.
ad3) Personální situace na úseku přestupků
I přes velmi rychlé a bezproblémové zapracování Mgr. Taťány Pospíšilové do agendy přestupků
je v současné době situace na tomto úseku personálně oslabena. Bezprostředně po oznámení
ukončení pracovního poměru na pozici právník, přestupky Mgr. Karlem Koelblem byla opakovaně
vyhlášena výběrová řízení, nedařilo se však vybrat vhodného uchazeče. Situace je nyní
provizorně řešena administrativní výpomocí Mariky Dufkové z podatelny nad rámec jejích
stávajících činností na úseku přestupků (zapisovatelka při ústních jednáních, zpracovávání zpráv
pro Policii ČR a soudy, administrativní práce spojené s evidencí přestupků). Vzhledem k objemu
a stálému nárůstu počtu oznámených přestupků by bylo vhodné se zamyslet nad posílením
tohoto úseku o administrativní pracovnici na plný pracovní úvazek, a to i v případě, že se druhou
pozici pracovníka přestupků podaří obsadit.
 Úkoly na rok 2019:
1) únor 2019 - realizace rekonstrukce podatelny úřadu vyplývající z analýzy provedené
v souvislosti s GDPR v roce 2018.
2) příprava a zajištění voleb do Evropského parlamentu – 24.5.-25.5.2019
3) spolupráce na organizaci Memoriálu Ivo Medka – 2.6.2019
4) zajištění vybavení kanceláří na Odboru dopravy a živnostenský úřad (kancelář vedoucí, registr
vozidel, dopravní přestupky), rekonstrukce kanceláře starosty a sekretariátu.
5) stabilizace na úseku agendy přestupků – opakovaně vyhlašovat výběrové řízení na druhého
pracovníka. Než však bude nový pracovník vybrán a po dobu jeho případného zapracování
převést Mariku Dufkovou na celý úvazek na úsek přestupků a na podatelnu přijmout na tuto
dobu novou pracovnici na dobu určitou.
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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
Ing. Koudelková Daniela
Mgr. Lunda Pavel

757
733
765
732

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

Referenti
ÚAP, GIS

Stav k 31.12.2018
 Personální záležitosti:
S novelou stavebního zákona účinnou od 1.1.2018 došlo k nárůstu agendy úřadu územního
plánování a bylo nutné zřídit nové pracovní místo. Z tohoto důvodu se od září 2018 zvýšil počet
pracovníků odboru. Pracovní místo (0,8 úvazku) bylo obsazeno kvalifikovanou kolegyní, která se
vrátila z rodičovské dovolené. Nyní je personální složení odboru stabilizované. Celkem disponuje
odbor 6 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
a památkové péči v rámci celého správního obvodu, tj. pro 59 obcí.

v územním

plánování

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 na úseku
územního plánování a má povinnost vydávat závazná stanoviska dle § 96 b) stavebního zákona.
Došlo tedy k nárůstu agendy odboru v roce 2018 o stovky vydaných závazných stanovisek
k jednotlivým stavebním záměrům. Na počátku roku 2018 to vedlo k tomu, že se odbor zabýval
zejména novou agendou závazných stanovisek, ale v září 2018 se odbor rozšířil o jednu
referentku a celkově tak zvládl novou agendu závazných stanovisek zavést do praxe s tím, že
závazná stanoviska jsou z velké části vydávána ve lhůtě 30 dnů, což je v rámci Jihomoravského
kraje velkým úspěchem. Nová agenda s sebou přinesla ale i velkou administrativní zátěž, náklady
na tisky a kopie, poštovné. Doufáme, že alespoň přinesla pomoc stavebním úřadům
v rozhodování při umísťování stavebních záměrů.
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.
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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 8 územních plánů obcí a 8 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 2019 očekávat nárůst
změn dalších územních plánů.
V rámci agendy územně analytických podkladů, byla v prosinci 2016 odevzdána
4. úplná aktualizace ÚAP ve smyslu ustanovení § 28 stavebního zákona, což obnáší evidenci,
úpravu a distribuci aktuálních dat ÚAP, nyní se pracuje na průběžné aktualizaci a připravuje se
další úplná aktualizace ÚAP, která musí být odevzdána do konce roku 2020 .
Odbor územního plánování MěÚ Tišnov obdržel za rok 2018 celkem 1631 podání k vyřízení.
Oproti roku 2017 došlo k výraznému nárůstu počtu podání, které má přímou souvislost se
zmiňovanou novelou stavebního zákona.
Počet podání - období 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018:
2013

2014

2015

I.
II.
pololetí pololetí
804
357
1161

I.
II.
pololetí pololetí
669
501
1170

I.
II.
pololetí pololetí
472
384
856

2016
I., II.
pololetí

2017
I., II.
pololetí

2018
I., II.
pololetí

1118

1140

1631

Počet podání ve sledovaném období
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V roce 2018 došlo k rozdělení žádosti o vyjádření a žádostí o závazné stanovisko úřadu územního
plánování. Počet žádostí o vyjádření tedy výrazně poklesl, ale došlo k nové agendě závazných
stanovisek. Počet žádostí o vyjádření bude pravděpodobně dále klesat, což přičítáme i tomu, že
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jsme zveřejnili územně plánovací dokumentace obcí v ORP na webových stránkách města
Tišnova, a tak například soudní znalci a projektanti si informace zjišťují sami bez toho, aby
podávali žádosti.
Stále ale platí, že v souvislosti s církevními restitucemi obsahují žádosti od Státního pozemkového
úřadu v jednom podání i desítky pozemků, což se v grafu neprojeví.

Počet žádostí o vyjádření z hlediska územního plánování:
2013

2014

2015

256

364

383

2016

2017

2018

361

390

73

Počet žádostí o vyjádření z hlediska územního
plánování:
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z hlediska územního
plánování:
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2018

Počet žádostí o závazné stanovisko dle § 96b) stavebního zákona:
2018
393
Počet žádostí o závazné stanovisko dle § 96b)
stavebního zákona:
400
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Počet žádostí o závazné
stanovisko dle § 96b)
stavebního zákona:

2018
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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 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 územní studie, které se staly podkladem pro rozhodování
stavebního úřadu. Věříme, že nejenom tyto studie, ale pokračující spolupráce s Ing. arch.
Vydrovou, přispívají k lepšímu rozhodování v území, zejména při umísťování nových záměrů.
V roce 2019 předpokládáme rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci žaloby proti části
opatření obecné povahy ÚP Tišnov v lokalitě bývalé PILY, který vnese jistoty do rozhodování
v dotčeném území. Toto území je dlouhou dobu veřejností velmi sledované.

 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 došlo k velkému nárůstu podání (v řádech stovek) žádostí o závazné
stanovisko, které bylo zvládnuto jen díky zřízení nového pracovního místa.

 Úkoly na rok 2019:
- dokončení rozpracovaných územních plánů a spolupráce s Ing. arch. Vydrovou
a vedením města na nových investičních záměrech.
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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“ „stavební úřad“ nebo „odbor“) disponuje celkem
7 funkčními místy vč. vedoucí odboru a administrativní pracovnice. V roce 2018 byla práce
odboru ovlivněná dlouhodobou pracovní neschopností jedné z referentky v délce 7 měsíců.
S ohledem na novelu stavebního zákona a rovněž na přetíženost pracovníků odboru bylo
v říjnu 2018 vyhlášeno výběrového řízení a následně od 1. 1. 2019 nastoupila nová referentka
stavebního úřadu.

 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 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 ze 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 v samostatné působnosti
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 26 385 (k 31. 12. 2017, zdroj ČSÚ).
Správní obvod ORP Tišnov má celkem 59 obcí. Působnost obecného stavebního úřadu rovněž
vykonává stavební úřad v Lomnici (pro 13 obcí) a ve Veverské Bítýšce (pro 3 obce).
Od 1. 1. 2018 je účinná velká novela stavebního zákona ve znění zákona 225/2017 Sb., přičemž
související prováděcí předpisy byly schváleny až v průběhu prvního kvartálu roku 2018. Ve třetím
kvartálu vstoupily v účinnost další přímé či nepřímé novely stavebního zákona a souvisejících
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předpisů. Tyto skutečnosti samy o sobě vypovídají o celkové nestabilitě a s tím související
nepřehlednosti platné právní úpravy v oblasti stavebního práva.
Odbor stavebního řádu MěÚ Tišnov, obdržel v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 k vyřízení
celkem 3209 podání. V porovnání s roky 2017 (3075 podání) 2016 (2665 podání), 2015 (3145
podání), 2014 (2614 podání) a 2013 (1967 podání) lze vysledovat nárůst počtu podání, stále
zřejmě z důvodu obecně příznivého technickoekonomického prostředí ve stavebnictví i obecně
ve společnosti. Nutno podotknout, že přestože byl v roce 2018 nárůst cca o 1200 podání oproti
roku 2013 tj. cca o polovinu, zůstávalo personální obsazení stavebního úřadu ve stejném rozsahu.

 Výběr správních poplatků:
Od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 bylo vybráno na poplatcích celkem 1 429 450,- Kč z toho platební
kartou 4 500,- Kč, bankovním převodem 1 252 650,- Kč, hotově na pokladně OSŘ 146 550,- Kč,
hotově na podatelně MěÚ 25 750,- Kč. Z uvedených údajů vyplývá, že klienti stavebního úřadu
zvolili v 88% bezhotovostní platbu převodem na účet města. Celková vybraná částka 1 429 450,Kč za rok 2018 i přes vyšší četnost podání značí pokles v porovnání s roky 2017 (2 072 300,- Kč)
2016 (2 024 800,- Kč) 2015 (1 801 850,- Kč), 2014 (1 552 200,- Kč) a 2013 (164 000 Kč). Výše
vybraných správních poplatků v roce 2018 je dána novelami zákona o správních poplatcích, které
významně snížily, nebo vypustily některé zpoplatněné úkony, anebo rozšířili okruh subjektů
osvobozených od poplatku.
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 Zajímavosti z odboru:
Pokud se týká správních řízení vedených stavebním úřadem ve sledovaném období za účelem
povolení významných či zajímavých staveb z veřejných zdrojů, pak je možné zmínit na území
města Tišnova „Smuteční síň“ na Novém hřbitově, I. etapu revitalizace fotbalového areálu na
Ostrovci, umístění dvou bytových domů v lokalitě Na Mlékárně. V obci Předklášteří vzniká
v areálu cisterciáckého opatství Porta Coeli „Metodické a edukační centrum a depozitář“ pro
archeologii Muzea Brněnska. V městysi Nedvědice je povoleno rozšíření hřbitova o zázemí
a kolumbárium, v areálu SH Pernštejn provádí Národní památkový ústav obnovu vrchnostenské
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okrasné zahrady, opravy střech a drobných staveb. V obci Lomnička přístavba požární zbrojnice,
v obci Železné novostavba mateřské školy, v obci Štěpánovice multifunkční hala. V obcích
správního obvodu byly územně povoleny novostavby, úpravy nebo rozšíření staveb dopravní
a technické infrastruktury, tedy převážně distribuční sítě elektrické energie, telekomunikační sítě,
veřejného osvětlení, vodovodu, z dopravních staveb převážně místní komunikace, chodníky,
cyklostezky. Pro soukromé investory byly vyjma bytové zástavby povoleny stavby pro podnikání
v zemědělství, lehké výrobě nebo službách.
Stavební úřad je vázán ke spolupráci s dalšími subjekty veřejné správy. Český úřad zeměměřičský
a katastrální řešil revizi katastru nemovitostí (Deblín), z pozice správce Základního registru
územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) předává stavebnímu úřadu reklamace
evidovaných údajů k doplnění a úpravě. Státní pozemkový úřad projednává komplexní
pozemkové úpravy v katastrálních územích některých obcí správního obvodu obecného
stavebního úřadu (Tišnovská Nová Ves, Skryje, Žďárec). Všechny zmíněné činnosti zasahují do
oblasti evidence nemovitostí, dochází ke zvýšení počtu kontrolních prohlídek staveb a opatření
nezanesených do katastru nemovitostí, souvisejících úkonů stavebního úřadu, včetně dohledání
dokladů ve spisovně a agendy přidělování čísel popisných či evidenčních.

 Zhodnocení odboru:
Odbor standardně zajišťuje dobrou kvalitu výkonu přenesené působnosti na úseku veřejného
stavebního práva, o čemž mimo jiné svědčí i skutečnost, že bývá nadřízeným správním orgánem
pověřován k vedení řízení, která přesahují hranice jeho správního obvodu. Palčivým problémem
jsou nekvalitně zpracovaná podání (zahrnuje podklady a projekt) a s tím spojená zátěž pro
žadatele i úředníky.
V druhé polovině roku bylo s ohledem na novelu stavebního zákona a prokázaný dlouhodobý
nárůst agendy vedením města rozhodnuto o personálním posílení odboru a bylo vypsáno
výběrové řízení na nového oborného referenta stavebního úřadu s nástupem od 1. 1. 2019.
Ve sledovaném období nebyla proti odboru stavebního řádu podána stížnost ve smyslu
§ 175 správního řádu, která by byla uznána oprávněnou, či její oprávněnost konstatoval nadřízený
nebo jiný správní orgán.
 Úkoly na rok 2019:
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 vedení spisovny stavebního úřadu včetně zakládání a půjčování spisů.
-
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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
Sobotková Silvie
Evid. vozidel, zkušební Ing. Richter Daniel
komisař
Vařílek Vladimír

720
737
738
736
739
785
735

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

Přestupky
Zadržení ŘP, zdravotní
Mgr. Krapková Simona
nezpůsobilost,
taxislužba, přestupky

759

simona.krapkova(zavináč)tisnov.cz

Dvořáček Luboš
Hanáková Svatava

752
756

lubos.dvoracek(zavináč)tisnov.cz
svatava.hanakova(zavináč)tisnov.cz

Bc. Řepová Vladimíra

734

vladimira.repova(zavináč)tisnov.cz

Mgr. Strnadová Miroslava

760

miroslava.strnadova(zavináč)tisnov.cz

Pulkrábek Ladislav

782

ladislav.pulkrabek(zavináč)tisnov.cz

Ing. Požárová Veronika

781

veronika.pozarova(zavináč)tisnov.cz

Silniční správní úřad
Speciální stavební úřad
Registrace
podnikatelských
subjektů
Kontrola
podnikatelských
subjektů

Stav personálního rozložení k 31.12.2018

 Personální záležitosti:
Ke dni 28. 2. 2018 ukončila pracovní poměr referentka speciálního stavebního úřadu Ing. Magda
Drhlíková. Na tuto pozici nastoupil 20. 2. 2018 Ing. Jaroslav Trtílek a ukončil pracovní poměr dnem
25. 5. 2018. Ke dni 30. 6. 2018 odešel do starobního důchodu referent přestupků v dopravě Ing.
Jiří Brychta a jeho pracovní pozici ode dne 1. 7. 2018 zastává Mgr. Simona Krapková. Dne 31. 8.
2018 ukončila pracovní poměr referentka dopravně správních agend (zadržení ŘP, zdravotní
nezpůsobilost, taxislužba a přestupky v dopravě) Mgr. Jana Němcová, MSc. na její agendu bylo
vyhlášeno výběrové řízení a byl vybrán nový referent Mgr. Karel Koelbl s nástupem od 1. 1. 2019.
Dne 17. 9. 2018 nastoupila jako referentka agendy speciálního stavebního úřadu Svatava
Hanáková. Dne 6. 11. 2018 ukončil pracovní poměr pracovník kontroly živnostenského úřadu
Jaroslav Kopáček na jeho pozici nastoupila dne 1. 12. 2018 Ing. Veronika Požárová.
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 Členění odboru dle agend, vč. statistiky:
Dopravně správních agendy
REGISTR ŘIDIČŮ
 počet provedených operací spojených se žádostí o vydání řidičských průkazů a průkazů
profesní způsobilosti řidiče – 39 196
 počet žádostí o vydání paměťových karet řidičů a vozidel - 409
 počet vybodovaných osob – 13
 správní řízení – výzva k odevzdání řidičského průkazu – 22 z toho 8 pokuty uděleny v příkazním
řízení
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REGISTR VOZIDEL
 počet provedených operací spojených s žádostí o registraci vozidel a zápis změn – 9 879
 výběr poplatků na podporu sběru a využití autovraků v částce 446 000,- Kč
 počet žádostí o registraci jednotlivě dovezeného vozidla - 365
 počet žádostí o vydání TP na základě COC listu – 30
 počet žádostí o výdej dat - 87
Registr vozidel
počet transakcí
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POSUZOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ŘÍZENÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH
VOZIDEL



počet odzkoušených žadatelů - 770
počet dílčích zkoušek z odborné způsobilosti 1960 - z toho
o 833 zkoušek z pravidel provozu na pozemních komunikacích
o 166 zkoušek z techniky a údržby vozidla
o 961 zkoušek praktické jízdy s motorovým vozidlem
Zkoušky žáků autoškol
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AGENDA DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍ
Dopravní přestupky
 počet oznámených přestupků a jiných správních deliktů na úseku bezpečnosti silničního
provozu - 140
 počet vydaných zákazů činností – 29
Zadržení ŘP, zdravotní nezpůsobilost, taxislužba, výzvy provozovatele vozidla
 zadržení ŘP – 21, zdravotní nezpůsobilost – 56, taxislužba – 7, výzvy provozovatele vozidla –
508
Dopravní přestupky
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SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD


počet podání na úseku silničního správního úřadu – 508
Silniční správní úřad

2013 2014 2015 2016 2017 2018

počet podání SÚS

431

469

519

465

491

508

600
500
400
300
200
100
0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

V roce 2018 bylo vydáno Silničním správním úřadem 198 rozhodnutí ve správním řízení ve věci
připojení na pozemní komunikaci, zvláštního užívání komunikace a uzavírky pozemní
komunikace. Dále bylo vydáno 99 stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích a vyjádření 85 k stavbám na pozemních komunikacích a k územnímu plánu města
Tišnova a obcí ORP.
SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD


počet podání na úseku speciálního stavebního úřadu – 291
Speciální stavební úřad
počet podání SÚS
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REGISTRACE ŽIVNOSTENSKÉHO A ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ
K 31.12.2018 byly evidovány 6133 subjekty podnikající dle živnostenského zákona.
Bylo provedeno
 915 ohlášení živností nebo žádostí o koncesi, z toho 782 pro fyzické osoby, 133 pro právnické
osoby;
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1106 změn vydaných živnostenských oprávnění, z toho 843 u fyzických osob, 238
u právnických osob, 25 u zahraničních fyzických osob;
79 zrušení živnostenských oprávnění na základě žádosti u fyzických osob;
629 přerušení provozování živnosti na základě oznámení podnikatele, z toho 620
u fyzických osob, 9 u právnických osob;
325 pokračování provozování živnosti na základě oznámení podnikatele, z toho 325
pro fyzické osoby;
357 změn v evidenci provozoven, z toho 183 u fyzických osob, 171 u právnických osob,
3 u fyzických zahraničních osob.
Bylo vydáno 131 výpisů ze živnostenského rejstříku na žádost, z toho 75 pro fyzické osoby, 57
pro právnické osoby.
Bylo zaevidováno 27 úmrtí podnikatelů fyzických osob.
Byla vedena správní řízení s 13 fyzickými osobami a 2 právnickými osobami.
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KONTROLA








Bylo provedeno 209 kontrol živnostenského podnikání. Kontroly byly zaměřeny
na dodržování živnostenskoprávních předpisů, zejména na oblast podnikání v obchodní
činnosti, na hostinskou činnost vč. prodeje lihovin a oblast služeb.
6 kontrol bylo prováděno v součinnosti s Českou obchodní inspekcí. Tyto byly zaměřeny
zejména na dodržování ustanovení zákona o ochraně spotřebitele.
Bylo zkontrolováno: 182 fyzických osob, 27 právnických osob.
Bylo uloženo 12 příkazových bloků na místě zaplacených za porušení ustanovení
živnostenského zákona a zvláštních právních předpisů souvisejících se živnostenským
podnikáním (zejména porušení ust. § 17 živnostenského zákona o provozování živností v
provozovnách) a uložen 1 příkaz v přestupkovém řízení (řešeno podnikání bez příslušného
živnostenského oprávnění, nutného k provozované činnosti).
Spotřebitelský ombudsman – v rámci zřízené spotřebitelské poradny při odboru
živnostenský úřad, zapojené do systému „spotřebitelský ombudsman“ nebyly pracovníky
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živnostenského úřadu provedeny žádné konzultace s občany s poučením o variantě dalšího
postupu a s možností mimosoudního řešení sporů.
Byly provedeny 102 úkony před kontrolou a dále kontroly podnikatelů cíleně zaměřené
na prokázání provozování živnosti. Výsledky těchto úkonů slouží jako podklad pro
rozhodování, zda živnostenská kontrola bude provedena (při zjištění nedostatků nebo
nedodržení ustanovení příslušného zákona).
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EVIDENCE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKATELŮ (EZP)



K 31.12.2018 bylo evidováno 359 aktivních zemědělských podnikatelů.
Bylo zaregistrováno 7 nových zemědělských podnikatelů (z toho 6 fyzických a 1 právnická
osoba). Dále bylo provedeno 6 změn v EZP u fyzických osob. O pokračování provozování
zemědělské výroby si požádala 1 fyzická osoba, o přerušení provozování zemědělské výroby
8 fyzických osob a o vyřazení z evidence zemědělských podnikatelů si požádaly 3 fyzické
osoby. Bylo požádáno o 5 výpisů z EZP.
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 Výběr správních poplatků a pokut v roce 2017 v rámci celého odboru v Kč:
Registrace – živnostenské podnikání

252 460,-

Evidence zemědělského podnikatele

8.675,-

Přestupky, příkaz – registrace

0,-

Přestupky, příkaz – kontrola

10.000,-

Registr vozidel

2 343 175,-

Zkoušky z odborné způsobilosti

595 700,-

Registr řidičů

634 525,-

Silniční správní úřad

70 100,-

Speciální stavební úřad

33 000,-

Přestupky uložené v pravomocném rozhodnutí

1 177 900,-

Taxi správní poplatky

4 150,-

Celkem za celý odbor

5 129 685,-

 Zajímavosti z odboru:
Oblast dopravně správních agend:
Agenda registru řidičů:
Správní poplatky na registru řidičů v roce 2017 byly vybrány ve výši 357 715,- Kč, v roce 2018 bylo
na registru řidičů vybráno na správních poplatcích 634 525,- Kč, z uvedeného je patrné, že došlo
ve výši vybraných správních poplatků k nárůstu o 77,38 %.
K tomuto nárůstu došlo v důsledku zvýšeného počtu vydaných paměťových karet (správní
poplatek činí 700,- Kč /1ks); počet vydaných paměťových karet v roce 2017 činil 129 ks a v roce
2018 409 ks. V počtu vydaných paměťových karet je zřejmý nárůst o 317 %. Další skutečnost
vedoucí k navýšení výše správních poplatků byla změna výše správního poplatku za vydání
řidičského průkazu ode dne 1.7.2018, a to z 50,- Kč na 200,- Kč.
V důsledku novelizace zákona č. 361/2000 Sb. s účinností od 1.7.2018 došlo k digitalizaci
a částečnému rozvolnění místní příslušnosti na registru řidičů. S touto změnou souvisely stavební
úpravy, které proběhly v květnu, následné úpravy nábytku a instalace osvětlení, kamer a tabletů.
Agenda silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu
Mezi významná správní řízení vedená v roce 2018 silničním správním úřadem patří deklarace
neexistence veřejně přístupné účelové komunikace v obci Skryje, řízení o odstranění překážek na
účelové komunikaci v obci Hradčany, řízení o odstranění železničního přejezdu v k.ú. Borač a
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podněty k zajištění BESIP na pozemních komunikacích od Krajského ředitelství Policie ČR,
specializovaného pracoviště dopravního inženýrství.
V agendě speciálního stavebního úřadu došlo ode dne 1. 1. 2018 v návaznosti na nabytí účinnosti
velké novely zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) k podstatným
změnám. Novelou stavebního zákona došlo k zavedení společného územního a stavebního řízení.
Nově tedy speciální stavební úřad ve společném povolení schvaluje stavební záměr, vymezí
pozemky pro jeho realizaci a stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby, případně stanoví
podmínky pro dělení nebo scelování pozemků. V návaznosti na novelu stavebního zákona došlo
k novelizaci zákona o správních poplatcích, která přinesla osvobození od správního poplatku u
vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy stavební povolení nahrazující
v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem
nebo územním samosprávným celkem. Na základě tohoto došlo k výraznému poklesu vybraných
správních poplatků u agendy speciálního stavebního úřadu.
Pokud se týká správních řízení vedených speciálním stavebním úřadem ve sledovaném období o
významných stavbách, pak je možno připomenout např.: společné povolení II. etapy
rekonstrukce ulice Kvapilova v Tišnově; stavební povolení komunikací v obci Železné pro obytný
soubor Záhomí; společné povolení na stavbu Cyklostezky Ostrovec v Tišnově, stavební povolení
rekonstrukce ulice Riegrova a Černohorská v Tišnově, kde dojde k rekonstrukci silnice II/377, III/
3773 Tišnov, vybudování kruhového objezdu, rekonstrukci chodníků, vybudování parkovacích
zálivů, autobusových nástupišť, stezky pro chodce a cyklisty a opěrné zdi z gabionových košů.
Mezi významné stavby, u kterých bylo vydáno povolení k předčasnému užívání stavby, patří
rekonstrukce silnice II/379 v úseku Tišnov - Deblín a souvisejících mostů v obci Čížky, Žernůvka a
Kuřimské Jestřabí a dále rekonstrukce silnice II/379 v úseku Tišnov - Drásov, km 20,300 – 22,750
km.
Agenda registru vozidel
Dne 1. 10. 2018 nabyla účinnosti novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích, která mimo jiné prodloužila lhůtu pro přistavení k pravidelné technické prohlídce
u vozidel kategorie L, a to ve lhůtě 6 let ode dne zápisu tohoto vozidla do registru silničních vozidel
a poté pravidelně ve lhůtě 4 let ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky.
V souvislosti s touto novelou registr vozidel vylepuje nové kontrolní známky a provádí zápisy do
technického průkazu k uvedeným silničním vozidlům, čímž dochází k formálnímu potvrzení nově
stanovené lhůty k přistavení silničního vozidla k technické kontrole.
Agenda přestupků v dopravě
V roce 2018 u přestupkového řízení v agendě dopravních přestupků došlo k nárůstu časové
a administrativní zátěže referentů, v návaznosti na zvyšující se právní náročnost této agendy,
zejména při vedení přestupkových řízení s obviněnými a jejich právními zástupci (obstrukční
jednání ze strany účastníků řízení). Dále v roce 2018 došlo k výraznému nárůstu ve výši udělených
pokut, a to zejména v souvislosti s agendou objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla a
souvislosti s opakujícími se přestupky v dopravě u obviněných. V roce 2017 byla celková výše
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pokut uložených za přestupky v dopravě ve výši 643 160,- Kč a v roce 2018 došlo k navýšení na
1 177 900,- Kč. Z uvedeného je patrné, že došlo ve výši uložených pokut k nárůstu o 83,14 %.
Oblast živnostenského a zemědělského podnikání:
Agenda výkonu kontroly a dozoru
V období 2018 byl prováděn dozor zaměřený na nelegální provozování hazardních her na území
města Tišnova. Pracovníci kontroly Odboru dopravy a živnostenský úřad v uvedeném období
provedli dozor ve 3 provozovnách, kterých se zaměření dozoru týkalo. V průběhu dozoru nebylo
zjištěno porušení zákona o hazardních hrách.
V roce 2018 byly dokončeny kontroly podnikatelů, kteří nemají nahlášeny ke své podnikatelské
činnosti provozovny. Výsledkem bylo pročištění rejstříku živnostenského podnikání od osob,
které již delší dobu nepodnikají, avšak v rejstříku jsou jako aktivní podnikatelé. Toto se vyřešilo
návrhem na přerušení nebo ukončení podnikatelské činnosti.
Agenda výkonu registrace živnostenského a zemědělského podnikání
V roce 2018 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.
V roce 2018 došlo na úseku živnostenského podnikání ke změně v souvislosti se změnou právní
úpravy služeb cestovního ruchu v oblasti provozování cestovní kanceláře v zákoně č. 159/199 Sb.
Předmět podnikání koncesované živnosti „Provozování cestovní kanceláře“ se novelou mění na
„Provozování cestovní kanceláře – pořádání zájezdů, - zprostředkování spojených cestovních
služeb“.
V prosinci 2018 nabyl účinnosti zákon č. 171/2018 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění. V novelizovaném § 3 odst. 3 písm.
a) živnostenského zákona se mění výčet činností, které nejsou živností. Činnost samostatných
likvidátorů pojistných událostí již v tomto ustanovení není uvedena, neboť se stala vázanou
živností.
Zákon o zemědělství se v posledním roce neobohatil o žádnou novelu, Ministerstvo zemědělství
za předmětné období nevydalo žádnou metodiku ani stanovisko.
Velice pozitivně byla přijata skutečnost, že dne 01.07.2018 nabyla účinnosti vyhláška č. 109/2018
Sb., kterou byla změněna vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků
územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Podle čl. 1 bodu 9 této novely byla
zrušena povinnost mít zvláštní odbornou způsobilost pro správní činnosti v zemědělství pro výkon
státní správy na úseku evidence zemědělských podnikatelů, a vrátila právní úpravu do stavu před
novelou č. 173/2017 Sb.
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 Zhodnocení odboru:
Odbor dopravy a živnostenský úřad standardně zajišťuje dobrou kvalitu výkonu přenesené
působnosti na úseku dopravně správních agend a agendy registrace a kontroly podnikání dle
živnostenského zákona a zákona o zemědělství. Tomuto nasvědčuje skutečnost, že při kontrole
Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru dopravy dne 19.4.2018 na výkon státní správy na
úseku dopravně správních agend nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky. Zejména při kontrole
přestupků bylo konstatováno, že celková úroveň výkonu agendy přestupků v dopravě a dopravně
správních agend je na velmi dobré úrovni a že agenda je vedena pečlivě. U agendy související
s registrací autoškol a s prováděním závěrečných zkoušek žadatelů o řidičská oprávnění byla
velmi kladně hodnocena pečlivost při vedení administrativy. A dále bylo při kontrole
konstatováno, že činnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu je na vysoké
úrovni. Dále byla provedena dne 3.5.2018 kontrola Krajského úřadu Jihomoravského kraje,
Odboru správní a Krajský živnostenský úřad zaměřená na výkon státní správy na úseku
živnostenského podnikání, při níž nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky a bylo konstatováno,
že registrační a kontrolní činnost je celkově na dobré úrovni a vedená správní řízení jsou na velmi
dobré úrovni.
Agenda speciálního stavebního úřadu nebyla v roce 2018 personálně stabilní, z velké části tuto
agendu zajišťovala vedoucí odboru. Ke zlepšení došlo ke konci roku po zapracování nové
referentky. Dále došlo k zefektivnění při vedení řízení o stavebním povolení a společném povolení
aktivním používáním programu VITA. Ani agenda dopravně správních činností nebyla v roce 2018
personálně stabilní, po nástupu nového referenta by mělo v roce 2019 dojít k následné stabilizaci.
V březnu 2018 úspěšně složila zkoušky odborné způsobilosti referentka registru řidičů Kateřina
Lepková.
V roce 2018 se podařilo úspěšně splnit úkoly nastíněné v Závěrečné zprávě o činnosti Městského
úřadu Tišnov za rok 2017, a to byly provedeny úpravy kanceláře registru řidičů, bylo zavedeno
ukládání veškerých spisů s osobními údaji osob do uzamykatelných skříní, byla vypracována
Analýza státního dozoru v oblasti dopravně správních agend od roku 2008-2017 a nastavení jejího
provádění v roce 2018 a následujících letech.

 Úkoly na rok 2019:





personální stabilizace odboru na úseku dopravně správních agend
aktivní používání softwarového programu VITA na úseku dopravně správních agend
vybudování nových prostor pro registr evidence vozidel
přestěhování kanceláře vedoucí odboru z kanceláře č. 406 ve třetím patře do kanceláře
č. 211 v prvním patře budovy Městského úřadu Tišnov, nám. Míru 346
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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
815
Ing. Sklenářová Anna 839
Bc. Urbanová Tereza 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

Stav k 31.12.2018
 Personální záležitosti:
Na odboru nedošlo v r. 2018 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
1477
25
2551

● 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
● Banka
K 31.12.2018 bylo uhrazeno 3411 faktur a platebních poukazů.
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kusů
3097

284
483

● Pokladna
K 31.12.2018 bylo na odboru vyhotoveno celkem 5185 pokladních dokladů.
Přehled činnosti pokladen na finančním odboru
počet
pokl.
dokladů

MP za
"komunální
odpad" v Kč

MP ze psů
v Kč

MP z
ubyt.kapacit v
Kč

MP za
užívání
veř.prostr.
V Kč

■ Ostatní
příjmy
v Kč

Vratky v Kč

celkem v Kč

OF 01

2304

209.819

21.716

9.036

3.650

10.408.799

-600

10.652.420

OF 02

214

195.905

5.850

-2.834

198.921

OF 03

146

71.543

23.965

-841

94.667

OF 04

2521

2.537.657

114.791

-15.785

2.636.663

CELKEM

5 185

3.014.924

166.322

Pokladna
číslo

9.036

3.650

10.408.799 -20.060 13.582.671

■ Ostatní příjmy – Jedná se o příjem od ostatních pokladen úřadu (7.699.082 Kč), ostatní příjmy a hotovost převedená
z bankovních účtů (2.709.717 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. 2018 byly provedeny platby na všech terminálech úřadu ve výši 1.195.297,- Kč
(v r. 2016 ve výši 723.282,- Kč, v r. 2017 ve výši 992.771,- Kč), z toho na dvou terminálech
umístěných na finančním odboru ve výši 666.511,- Kč (viz rozpis tabulka níže).
Přehled úhrad v Kč na finančním odboru prostřednictvím platebních
MP za "komunální
odpad"

MP ze psů

MP z ubytovacích
kapacit

ostatní

celkem

593.044

33.382

0

40.085

666.511

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. Dle potřeby OF provádí odvod této hotovosti do banky v součinnosti s městskou
policií. Za rok 2018 bylo v hotovosti vybráno 814.699,- Kč, platební kartou 33.507,- Kč.
Dále bylo zaúčtováno 1076 interních dokladů včetně účtování PAP (pomocné analytické
přehledy), 7037 bankovních dokladů včetně účtování PAP.
Účetnictví se zpracovává měsíčně. Čtvrtletně je sestavován výkaz PAP (pomocný analytický
přehled) a účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha), které se zasílají prostřednictví
JMK do CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu).
Po skončení roku se kromě účetní závěrky a výkazu PAP zasílají ještě dva další výkazy, a to přehled
o peněžních tocích a přehled o změnách vlastním kapitálu opět prostřednictvím JMK do CSÚIS.
Účetní závěrka za rok 2017 byla schválena ZM
16.4.2018 a protokol
o schválení byl zaslán do CSÚIS v termínu, tj. do 31.7.2018.
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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

384

2.898.235,43

6

66.334,74

Dlouhodobý hmotný majetek
 z toho bezúplatně

53
10

33.447.960,61
3.567.341,39

Dlouhodobý nehmotný majetek

13

9.196.497,19

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

● Vyřazení majetku:
druh majetku

počet kusů

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

143

817.084,30

4

129.803,00

14
7

6.643.602,73
4.667.923,00

5

1.601.876,00

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
 z toho prodej

pořizovací cena v Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek
● Převody majetku:
počet kusů

pořizovací cena v Kč

291 kusů

6.472.212,45

● Technické zhodnocení majetku:
Název inv. akce – techn. zhodnocení majetku
TZ - nový výtah v budově polikliniky Tišnov

Cena techn.
zhodnocení v Kč
983.339,00

TZ - rekonstrukce bytu č. 19 na ul. Na Mlékárně 795

56.341,95

TZ - rekonstrukce koupelny a WC bytu č. 6 na ul. Polní 639

79.983,65

TZ - rekonstrukce bytu č. 2 na ul. Jungmannova 934

88.699,45

TZ - zřízení nového vstupu do kanceláře v budově MěÚ 346

90.752,98

TZ - rekonstrukce koupelny a WC bytu č. 2 ul. Polní 639
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145.217,38

TZ - zatemňovací rolety s vodícími lištami

57.796,86

TZ - klimatizace víceúčelového sálu kina Svratka v Tišnově

2.000.650,30

TZ - výměna oken na BD č.p. 795 na ul. Na Mlékárně

379.435,60

TZ - rekonstrukce vnitřku kašny náměstí Míru Tišnov

237.995,00

TZ - rekonstrukce bytů na ulici Bezručova 35 (byty č. 2,3,11)

1.186.161,40

TZ - úprava budovy na ul. Květnická č.p. 821 - Dětská skupina

753.505,72

TZ - klimatizace MěÚ 346 kanc. č. 316

110.660,02

TZ - terénní úpravy BD na ul. Polní 639-640

120.127,59

TZ - zateplení štítové stěny BD na ul. Na Mlékárně 795

144.188,15

TZ - zadláždění terasy u občerstvení Park pod kostelem Tišnov

78.239,00

TZ - rekonstrukce 1. patra v objektu Jamné 28

286.770,00

TZ - výměna oken 1. patra Riegrova 312

252.862,17

TZ - bufet Park pod kostelem

97.960,00

TZ - rekonstrukce služebny MP Radniční 14

528.923,00

TZ - převložkování spalinové cesty Na Mlékárně 795

218.343,60

TZ - rekonstrukce koupelny a WC - byt Polní 640/2

108.182,80

TZ - rekonstrukce bytu Jungmannova 934/5

76.184,55

TZ - rekonstrukce ulice Kvapilova II. etapa vč. VO
TZ - stavební úpravy na odboru dopravy MěÚ č.p. 346
TZ - rekonstrukce bytů na ulici Bezručova 35/1,5,9
TZ - rekonstrukce bytu č.5 na ulici Jungmannova 933
TZ SW - projekt "Tišnov - technická a komunikační infrastruktura"

2.936.522,61
113.052,68
1.666.226,80
87.848,55
638.183,60

● Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2017
Za rok 2017 (prováděno v r. 2018) bylo zkontrolováno a dále zpracováno 36 dílčích
inventarizačních zpráv. OF provedl dokladovou inventuru 71 syntetických účtů a 290
analytických účtů. Následně byla vyhotovena „Zpráva ústřední inventarizační komise o výsledku
inventarizace majetku a závazků, jiných aktiv a pasiv, včetně podrozvahových účtů města
Tišnova k 31.12.2017“ jako souhrnný materiál, který byl schválen RM.
V říjnu 2018 byl zahájen proces inventarizace za rok 2018. Na odboru byly připravovány veškeré
podklady pro realizaci daného procesu.
MZDY
Město má k 31.12.2018 120 stálých zaměstnanců, kterým je měsíčně vyplacena mzda a 11
pracovnic, které jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené. K 31.12.2018 bylo uzavřeno 278
dohod o provedení práce a 26 dohod o pracovní činnosti. Bylo jmenováno 169 členů komisí a
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výborů a zvoleno 15 zastupitelů města. V roce 2018 proběhly dvoje volby. Bylo odměněno 144
členů volební okrskové komise.
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. Byly odeslány na OSSZ. V březnu se provádí
vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané srážkou za předchozí rok.
Na žádost zaměstnanců (96) mzdová účetní provedla roční zúčtování daně.
Měsíčně je prováděno vyúčtování mzdových nákladů dotačních titulů - veřejně prospěšné práce
- 5 pracovníků (ukončeno k 31.10.2018), MAP II, od 4/2018 Profesionalizace úřadu. V měsíci
březnu a listopadu bylo provedeno vyúčtování voleb.
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 2018 bylo 39 exekučních případů u 5 zaměstnanců a 2 zaměstnanci byli
v insolvenčním řízení. V exekučních řízení je třeba součinnost s exekutory, která byla poskytnuta
22 krát dle § 33, 34 zákona č.120/2001 Sb., Exekuční řád.
V červnu 2018 byla provedena kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění,
v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti za období od 1.7.2015 do 31.5.2018 z OSSZ. Kontrolou nebyly zjištěny
nedostatky.
Od října 2018 probíhala příprava na přechod na nový mzdový program v rámci projektu „Výzva
28“- Obnova technických a komunikačních technologií.
ROZPOČET MĚSTA
Od začátku roku město hospodařilo podle schváleného rozpočtu.
Po uzavření účetního období byl zpracován Závěrečný účet města za rok 2017 a probíhal přezkum
hospodaření města. Závěrečný účet města za rok 2017 společně s účetní závěrkou byly
projednány ve FV, RM a schváleny v ZM dne 16.4.2018.
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 31.3.2018, 30.6.2018 a
30.9.2018.
Během podzimu probíhaly přípravy a jednání týkající se zpracování rozpočtu na rok 2019.
Z důvodu toho, že se na podzim 2018 konaly volby do obecních zastupitelstev, nebyl rozpočet na
rok 2019 schválen do konce roku. Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 10.12.2018
schválilo Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019.
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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, úroková sazba: 3M PRIBOR + 0,65 % p.a.). K 31.12.2018 byl zůstatek
úvěru 31.320 tis. Kč.
V lednu byla radě města předložena ke schválení Smlouva o debetní kartě, na základě které
město obdrželo na jméno pokladní úřadu vkladovou kartu, prostřednictvím které lze vkládat
papírovou hotovost bankovním vkladomatem na účet města bez poplatku. Poplatek za zřízení
této karty je 99,- Kč ročně.
V dubnu 2018 byl předložen radě města ke schválení Dodatek ke smlouvě týkající se ceny za
zpracování vkladu mincí a smíšeného vkladu bankovek a mincí v Kč vkládaných na běžný účet
přes pokladní přepážku. Namísto ceny stanovené v Sazebníku (3 %) je městu za tuto službu
účtován poplatek 1,5 %. Město Tišnov mělo dosud sjednány tyto podmínky v dodatku smlouvy,
který byl uzavřen pouze na dobu určitou, a to do 31.10.2018. Novým dodatkem se stejné
podmínky uzavírají na dobu neurčitou s možností případně měnit sjednané podmínky.
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. V roce 2018 došlo opět
ke zvýšení úrokových sazeb u J&T BANKY, a proto v tomto roce byla převážná část volných
finančních prostředků deponována dle možností a s ohledem na úrokovou sazbu na účtech u J&T
BANKY.
V září 2018 bylo předloženo zastupitelstvu města ke schválení uzavření Smlouvy o úvěru na
přechodný nedostatek finančních prostředků. Hlavním důvodem uzavření úvěrové smlouvy byla
skutečnost, že v příjmech rozpočtu 2018 bylo počítáno s nemalou částí dotací na některé projekty
a během roku bylo jisté, že jejich příjem město obdrží až v následujícím roce. Vzniklo tím riziko,
že pokud se rozpočet bude jinak plnit dle plánu, může dojít např.
v závěru roku ke kolizi v toku peněz. Bylo osloveno 5 peněžních ústavů a nabídku podala pouze
Komerční banka, a.s. s pohyblivou úrokovou sazbou 1 PRIBOR a pevnou odchylkou 0,08 % p.a. z
jistiny úvěru. Úvěr je poskytnut bez zajištění, možnost čerpání do 30.6.2019 (jednorázové nebo
částečné čerpání – bez poplatků za rezervaci zdrojů a bez sankcí), splatnost do 31.12.2019
(možnost částečného nebo plného splacení úvěru kdykoli bez sankcí a poplatků za nečerpání
nebo nedočerpání úvěru). Úvěr dosud nebyl a zřejmě nebude čerpán.

DOTACE
V průběhu roku byla provedena vratka dotace ve výši 8.694,- Kč Jihomoravskému kraji
poskytnutá pro ZŠ Smíškova na projekt „Obědy pro děti ohrožené chudobou“.
Finanční vypořádání dotací za rok 2017 vůči poskytovatelům bylo provedeno v řádném termínu
(únor 2018). Do ročního fin. vypořádání za rok 2017 bylo zahrnuto 9 dotací z rozpočtu
Jihomoravského kraje (JMK), 8 dotací poskytnutých prostřednictví JMK, 1 dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj, 1 dotace z Ministerstva zemědělství, 1 dotace z Ministerstva životního
prostředí. V rámci tohoto fin. vypořádání byla provedena vratka dotace na sociálně právní
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ochranu dětí ve výši 158.702,- Kč a na přípravnou fázi volby prezidenta republiky ve výši 30.000,Kč.
Město obdrželo a zaúčtovalo v r. 2018 doplatek dotace z r. 2017 na volby do Poslanecké
sněmovny PČR ve výši 45.332,- Kč a dále obdrželo a zaúčtovalo 18 dotací poskytnutých
prostřednictvím JMK, a to 1 dotaci z MF na výkon státní správy, 2 dotace z VPS, 4 dotace z MPSV,
1 dotaci z MV, 6 dotací z MŠMT, 1 dotace z MŽP a 3 dotace z MK. Z rozpočtu JMK bylo
poskytnuto a zaúčtováno 9 dotací, z Úřadu práce 2 dotace, z Ministerstva životního prostředí 4
dotace, z Ministerstva pro místní rozvoj 1 dotace, z Ministerstva kultury 1 dotace a
z Ministerstva zemědělství 1 dotace.
V roce 2018 bylo zaúčtováno 109 dotací a 20 finančních darů poskytnutých městem Tišnovem a
jejich celkový objem činil 12.006.165,- Kč. Na straně příjmů město obdrželo na financování
sociálních služeb dotace od obcí v rámci ORP ve výši cca 1.385,9 tis. Kč, tzn. že objem
poskytnutých dotací a finančních darů z rozpočtu města v r. 2018 činil cca 10.620,3 tis. Kč.
SPRÁVA MÍSTNÍCH POPLATKŮ
● Místní poplatky
Místní poplatek

odhlášky

přihlášky

stav
poplatníků
k 31.12.2018

platební
výměry

žádosti
o vrácení
přeplatků

odvolání

MP za “komun.odpad“

399

452

10 358

1 163

63

0

MP ze psů

51

67

701

28

11

0

MP z ubyt. kapacity

0

1

8

7

0

0

● Výběr místních poplatků k 31.12.2018:
Místní poplatek

v Kč

MP za “komunální odpad“

4.822.974,15

MP ze psů

244.289,86

MP z ubytovací kapacity

46.676,00

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK
Pohledávky

Stav k 1.1.2018

Přírůstky / úbytky

Stav k 31.12.2018

Pokuty ŽÚ

53

29/19

63

Pokuty SÚ

5

18 / 20

3

Pokuty OD

170

634/581

223

Poplatek z prodlení

17

16/20

13
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Pokuty – lesy

11

3/2

12

KPP

113

48/58

103

MP za „komunál.odp.“

712

100/331

481

MP ze psů

6

0/2

4

Pohledáv. z obch. styku

11

0/1

10

Městská policie

31

29/23

37

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









Odpisový plán 2018, 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
Dodatek č. 2 Směrnice o poskytování cestovních náhrad
Pokladní řád pro rok 2018
Směrnice pro poskytnutí věcných darů

METODICKÁ ČINNOST K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM
Byla provedena kontrola účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací (8), které byly
spolu s návrhy na rozdělení hospodářského výsledku předloženy RM ke schválení. Čtvrtletní
hospodaření PO se předkládá na vědomí FV a RM.
Radě města bylo předloženo ke schválení 12 žádostí příspěvkových organizací o čerpání fondu
investic, 4 žádosti o povolení nákupu dlouhodobého majetku, 4 materiály týkající se žádosti o
změnu odpisových plánů, 3 materiály týkající se odvodu z fondu investic, 1 materiál týkající se
stanovení závazných ukazatelů rozpočtu (mzdové náklady).
Radě města a zastupitelstvu byly předloženy 3 materiály týkající se navýšení provozního a
investičního příspěvku.
V říjnu byly projednávány rozpočty jednotlivých PO a příspěvky na rok 2019 od zřizovatele. Dále
byly zveřejněny návrhy rozpočtů a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací na
internetu města a byly předloženy RM ke schválení.
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 Tabulkové a grafické znázornění vybraných činností odboru:
VYBRANÉ ČINNOSTI ODBORU NA ÚSEKU „ÚČETNICTVÍ“ – počet
popis činností
celkem faktury vydané
celkem faktury přijaté
fa v přenesené daň.povinosti
platební poukazy
pokladní doklady

8000

r. 2013
1434
2742
249
583
6901

r. 2014
1360
2562
315
641
6434

r. 2015
1264
2621
294
657
6615

r. 2016
1564
2816
329
516
5557

r. 2017
1539
3156
402
461
5082

r. 2018
1477
3097
284
484
5185

Vybrané činnosti odboru na úseku "účetnictví"

6000
4000
2000
0
r. 2013

r. 2014

r. 2015

r. 2016

celkem faktury vydané

celkem faktury přijaté

platební poukazy

pokladní doklady

r. 2017

r. 2018

fa v přenesené daň.povinosti

Během sledovaného období r. 2013 - 2018 je zřejmé, že na úseku „účetnictví“ u základních
činností nedochází k výrazným výkyvům, a to zejména v posledních dvou sledovaných letech.
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

r. 2014
345
440
361
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r. 2015
383
734
380

r. 2016
285
167
285

r. 2017
420
258
346

r. 2018
456
166
291

Vybrané činnosti odboru na úseku "majetku"
800
600
400
200
0
r. 2013

r. 2014

r. 2015

nákup nového majetku

r. 2016

vyřazení majetku

r. 2017

r. 2018

převody majetku

V r. 2014 a převážně v r. 2015 došlo k nárůstu počtu vyřazeného majetku. Důvodem byla nová
koncepce kultury a školství, na základě které došlo k převodu Tišnovské televize
(r. 2014) a knihovny (r. 2015) pod příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko.
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. Ve sledovaném období byl
v r. 2018 vyšší počet pořízení majetku. Bylo to zejména z důvodu realizace projektu „Výzva 28“Obnova technických a komunikačních technologií.

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

r. 2018
634

22
10
4

53
16
5

87
27
11

30
15
38

12
21
21

48
29
29
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přírůstky pohledávek k vymáhání v roce (pokuty, náklady řízení)
700
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0
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r. 2015

komise pro projednávání přestupků

r. 2016
městská policie

r. 2017

r. 2018

živnostenský úřad

Činností městské a státní policie na úseku objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla vzrostly
pokuty na výzvu za nepřiměřenou rychlost, za porušení pravidel o zastavení a stání,
a tím také počet správních řízení. Tato činnost probíhá v rámci celého ORP i za účasti Státní policie
Brno. Vzhledem k této skutečnosti přichází právě z této oblasti na OF podstatně vyšší počet
pohledávek k vymáhání a v r. 2018 toto zvýšení ve srovnání s předchozím rokem činilo 207 %.
Na úseku vymáhání přestupků došlo ke změně způsobu projednávání, a tím OSVV na OF zasílá
vyšší počet pokut k vymáhání.

 Zajímavosti z odboru:
Do Státního okresního archivu Brno-venkov bylo připraveno a odesláno 6 materiálů odboru
finančního. Schválena byla skartace 128 ks šanonů a složek materiálů.
Během roku 2018 odbor předložil do RM 65 materiálů, do ZM 17 materiálů a tajemnice
finančního výboru (pracovnice OF) předložila zastupitelstvu města 3 zápisy z jednání FV.

 Zhodnocení odboru:
Průběžně během roku byly aktualizovány směrnice vztahující se k účetnictví a byla zpracována
nová Směrnice pro poskytování věcných darů.
Byla provedena kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a
při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za
období od 1.7.2015 do 31.5.2018 z OSSZ a v rámci ní nebyly zjištěny nedostatky.
Zprovoznění modulu vymáhání, nastavení tiskových sestav pro vymáhání pohledávek
v programu GINIS DDP se během r. 2018 podařilo nastavit v takové úrovni, která zajišťuje
uspokojující činnost této agendy.
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Užíváním modulů v programu GINIS došlo ke kvalitnímu zapracování, maximálnímu využití
těchto modulů, a tím k zefektivnění a zpřehlednění práce. Vzhledem k tomu, že referentky
vykonávají práce v různých, ale podobných modulech v rámci jednoho programu, jejich znalost
zvyšuje možnost zastupování v rámci odboru.
Využití vymáhacího modulu „daně-dávky-poplatky“ umožnilo pracovnicím, které mají na starosti
pohledávky za komunální odpad vyměřit poplatky až do roku 2017, což bylo cílem v roce 2018 a
současně došlo k efektivnímu vymáhání těchto a jiných pohledávek v přenesené působnosti.
Na podzim 2017 došlo k náhlému ukončení smlouvy se současným auditorem ze zdravotních
důvodů a následně byla uzavřena smlouva s auditorskou společností HB AUDITING, s.r.o., která
provedla audit hospodaření města za rok 2018. Přezkum hospodaření města Tišnova za rok 2018
proběhl v pořádku a závěr byl bez připomínek.

 Úkoly roku 2019:
- nastavení dalších tiskových sestav pro vymáhání pohledávek v programu GINIS DDP,
které umožní ještě kvalitnější práci při vymáhání
- aktualizovat zřizovací listinu MěKS
- aktualizovat Pravidla rozpočtového procesu města Tišnova
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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

tel.

e-mail

Mgr. Kudláček Michal, DiS.

721

michal.kudlacek(zavináč)tisnov.cz

Sajková Veronika, DiS.

763

veronika.sajkova(zavináč)tisnov.cz

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

764
744
746
745
743
747

renata.malaskova(zavináč)tisnov. cz
petra.zemanova(zavináč)tisnov.cz
jana.hutarova(zavináč)tisnov.cz
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 2018 personálně stabilní. Na úseku péče
o dospělé došlo v průběhu roku 2018 hned k dvěma změnám na jedné pozici. V dubnu 2018
nastoupila na základě výsledků výběrového řízení na uvolněnou pozici sociální
pracovnice/sociální kurátorka nová kolegyně, která v říjnu 2018 odešla na mateřskou dovolenou.
S ohledem na skutečnost, že daná pozice je zástupem za rodičovskou dovolenou původní
pracovnice a vypsání nového výběrového řízení na pozici na dobu určitou něco málo přes jeden
rok se nejevilo smysluplné, byla pozice obsazena bez výběrového řízení novou kolegyní, která na
dané pozici absolvovala shodou okolností v průběhu roku úspěšně praxi. Na ostatních pozicích
neproběhla žádná změna.

 Členění odboru dle agend – statistika za období let 2014 – 2018:
Agenda sociální kurátor/sociální práce v přenesené působnosti MěÚ Tišnov (Malásková, Trmačová/Sajková, zast.
Kudláček)
2017
2018
%
2014
2015
2016
Ukazatel
87
147
169%
117
108
132
Počet živých spisů v daném roce celkem
47
48
102%
40
38
30
Počet nových spisů sociální práce
12
16
133%
12
12
8
Počet nových spisů sociální kurátor
771
542
70%
534
607
589
Počet pohovorů celkem
2339
2193
94%
1890
2227
1936
Počet jednání v zájmu klienta celkem
306
421
138%
244
309
252
Počet realizovaných sociálních šetření
43
40
93%
56
53
13
Počet asistencí a doprovodů
31
24
77%
73
89
56
Počet vydaných zpráv
10
20
200%
10
17
16
Počet propuštěných z VTOS
39
45
115%
40
32
30
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)
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2

3

3

3

6

200%

11

13

9

11

15

136%

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
93Počet 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

4

9

5

3

12

400%

6

11

10

2

12

160

703

207

157

146

93%

10

24

20

16

20

125%

8

4

16

6

12

200%

600%

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

Po podprůměrném roku 2017 sledujeme v agendě péče o dospělé zvýšený počet živých spisů
v roce 2018, který není dán nápadem nových případů, ale tím, že naprostá většina dosud
vedených dlouhodobých případů klientů v evidenci zůstala a byla doplněna standardním
nápadem nových klientů. Ve srovnání s pětiletým obdobím se však jedná pouze o mírně
nadprůměrný rok. 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, mají problémy
se zajištěním bydlení. Pracovníci odboru sociálních věcí nadále spravují u 15 klientů celkem 36
různých druhů 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. Jedná se společně s klienty omezenými n svéprávnosti o nejpracnější klienty
agendy péče dospělé, jímž je věnována pravidelná ambulantní a terénní péče. Tito klienti mají
nevyšší podíl na ukazatelích jako jednání v zájmu klienta a počtu sociálních šetření. V roce 2018
agenda péče o dospělé zaznamenala zvýšený počet případů individuálního bezdomovectví,
které je řešeno těmito osobami převážně tím, že se k někomu více čí méně stabilně nastěhují.
Jedná se o občany, kteří nechtějí opustit Město Tišnov, jsou nízkopříjmoví či zcela bez příjmu,
pocházejí z Tišnova, ale také z jiných obcí, nejsou ochotni či schopni fungovat na sociálních či
komerčních ubytovnách, nemají vždy trvalý pobyt v městě Tišnově, což znemožňuje jejich přístup
k bytovému fondu města Tišnova.
OSPOD MěÚ Tišnov – péče o dítě (Janásová, Šprochová, Hutařová Zemanová, zast. Kudláček )
2014 2015
Ukazatel
118 192
Celkově evidováno nových spisů Om (vč. kurátora)
16
103
Celkově evidováno nových spisů MUTI (vč. kurátora)
57
42
Celkově evidováno nových spisů Nom
456 572
Počet živých případů/spisů (OPD + kurátor)
26
26
Počet dětí v pěstounské péči
2
1
Počet dětí v péči jiné fyzické osoby
7
6
Počet aktivních žádostí osvojení/pěst. péče
3
2
Počet dětí v ústavní výchově (bez klientů v péči kurátora)
13
12
Počet dětí s dohledem jakožto výchovným opatřením
205 209
Počet ustanovení opatrovníkem
226 235
Počet účastí na soudním jednání
12
8
Počet účastí na úkonech policie a přestupkových komisí
Počet realizovaných sociálních šetření (rodina, škola, výchovná zařízení
450 349
aj.)
849 980
Počet realizovaných pohovorů
333 306
Počet vypracovaných zpráv
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2016

2017

2018

%

190
83
48
568
30
1
5
1
17
185
247
7

130
99
37
484
33
5
8
1
16
149
163
6

149
102
39
514
26
5
7
1
16
144
177
10

115%
103%
105%
106%
79%
100%
88%
100%
100%
97%
109%
167%

419

469

487

104%

891
290

830
241

680
245

82%
102%

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)

99

84

90

83

58

66%

7

6

8

8

6

75%

4

2

3

3

2

67%

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 2018 vykazují
v meziročním srovnání více mé stabilní hodnoty. V agendě OSPOD MěÚ Tišnov nadále platí, že
v souvislosti s pozitivním ekonomickým vývojem ubylo evidencí z ekonomických důvodů,
zůstávají klienti, kteří vedou chronicky 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
s podezřením na konzumaci OPL, rodiče s psychiatrickou diagnózou či poruchou osobnosti.
Nejmenší skupinu pak zřejmě tvoří rodiče s nedostatky v péči z důvodu nízkých kompetencí.
V roce 2018 se podařilo provést v rámci agendy změny vedoucí ke zřízení pozice specialisty
náhradní rodinné péče, kdy tuto agendu z části nevykovávají jednotlivé pracovnice, ale je
soustředěna na jednu pracovní pozici, což hodnotíme jako pozitivní změnu odpovídající
aktuálnímu trendu.
OSPOD MěÚ Tišnov – kurátor pro mládež (Wágnerová, zast. Kudláček)
Ukazatel
2014
2015
2016
2017
Počet dětí řešených kurátorem pro mládež celkem v režimu
85
47
68
104
Om
Počet dětí řešených kurátorem v pro mládež celkem v režimu
7
44
66
35
MUTI
Počet dětí řešených kurátorem pro mládež celkem
92
91
134
139
z toho počet – 15
43
22
69
73
z toho počet + 15
49
69
65
66
Počet dětí řešených ve věci činu jinak trestného
5
4
2
9
Počet mladistvých řešených pro provinění
7
5
3
6
Počet přestupkových řízení mladistvých
14
9
9
8
Počet dětí a mladistvých v kategorii výchovné problémy
54
28
54
68
Počet dětí a mladistvých, nad nimiž je vykonáván dohled
4
5
7
7
z výchovných důvodů
Počet dětí a mladistvých v ústavní a ochranné výchově
13
5
7
6
Počet návrhů předběžných opatření z výchovných důvodů
1
0
0
2
Počet návrhů na ústavní výchovu
2
2
2
3
Počet účastí na úkonech policie a přestupkových komisích
32
40
36
35
Počet účastí na soudních jednáních
19
20
43
18
Počet šetření v terénu (rodina, škola, zařízení)
216
199
225
167
Počet výchovných pohovorů a školských komisí
210
254
272
298
Počet výchovných zpráv
59
77
76
75
Počet návrhů a podnětů (úřad + třetí osoby v rámci
16
25
12
19
poradenství)

2018

%

113

109%

31

89%

144
81
63
4
4
12
102

104%
111%
95%
44%
67%
150%
150%

11

157%

13
1
1
28
31
246
325
90

217%
50%
33%
80%
172%
147%
109%
120%

29

153%

V roce 2018 pokračoval trend z roku 2016 zvýšeného počtu dětí řešených kurátorkou pro mládež
MěÚ Tišnov proti létům 2014 a 2015. V roce 2018 poklesl počet dětí a mladistvých řešených pro
činy jinak trestné a provinění. Z hlediska druhu je řešeno především poškozování cizí věci.
Z hlediska struktury klientů mají prakticky všechny dětí evidované kurátorkou pro mládež
některou z forem poruchy chování na podkladě organického základu a z ní vyplývající obtížnou
výchovnou ovlivnitelnost ze strany rodičů a učitelů, kdy projevem je verbální a fyzická agresivita
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mezi vrstevníky ve škole a volném čase hlášená většinou školou, avšak proti minulým letům
zaznamenáváme trend, kdy rodiče poškozených dětí sami přicházejí do kanceláře kurátorky
OSPOD MěÚ Tišnov, a to v souvislosti s chováním dětí mimo školu. Registrujeme nárůst dětí ve
věku do 12 let, kteří mají závažné problémy v oblasti chování ve škole, kdy diagnostiku se
zpožděním iniciuje a vyžaduje až kurátorka pro mládež (1. pedagogicko – psychologická poradna,
2. ambulance dětského neurologa, 3. ambulance dětského psychiatra – otázka 9 měsíců od
objednání první vyšetření, 4. ambulance střediska výchovné péče). Dané souvisí s nárůstem
počtu dětí v ústavní výchově s výchovných důvodů, kdy toto opatření iniciují sami rodiče,
protože jejich výchovné možnosti a opatření kurátorky nevedla k pozitivní změně. S těmito dětmi
pracuje dětský domov se školou, výchovné ústavy, diagnostický ústav). Pokud se jedná o
prokázané užití návykových látek mimo alkohol, zde v roce 2018 zaznamenány 3 prokazatelné
případy užití pervitinu, a to ve městě Brně, 1 x intoxikace psilocybinem (lysohlávky), opět v městě
Brně, intoxikace THC (marihuana) evidována pouze prokazatelně u kontrol u dětí v ústavní
výchově, kteří se vrací z návštěv od rodičů u 8 osob. Ve všech případech se jedná o
multiproblémové mladistvé, kteří již podstupují vyšší úrovně opatření včetně ústavní výchovy.
Prokazatelné případy alkoholové intoxikace 4 případy nahlášené z dětské nemocnice. Daná čísla
pochopitelně neodráží faktický výskyt a konzumaci daných látek ve skupině pod 18 let.
S ohledem na předcházející roky však zůstávají v zásadě stejná.
 Výběr správních poplatků 2014 - 2018:
Druh poplatku
Poplatek za pořízení kopie ze spisu
Recepty/žádanky s modrým pruhem

2014
1070,--Kč
270,--Kč

2015
690,--Kč
142,--Kč

2016
1710,--Kč
586,--Kč

2017
245,--Kč
206,--Kč

2018
215,--Kč
458,-Kč

 Zajímavosti z odboru:
V roce 2018 se podařilo ve spolupráci s obcemi správního obvodu ORP Tišnov realizovat třetím
rokem systém spolufinancování sociálních služeb obcemi ORP Tišnov.
S ohledem na personální změny v rámci agendy péče o dospělé, kde nebyla pozice sociálního
pracovníka/sociálního kurátora 4 měsíce obsazena se personální kapacity soustředily především
na vykrytí chybějící pracovní síly.
 Zhodnocení odboru:
Odbor sociálních věcí MěÚ Tišnov nebyl v roce 2018 personálně stabilní, avšak podařilo se bez
větších problémů zajistit plnění zákonných povinností.
 Úkoly roku 2019:
Realizovat jednání s obcemi mimo správní obvod ORP Tišnov (Veverská Bítýška, Chudčice, Čebín)
s cílem vyjednání navýšení finanční spoluúčasti u pečovatelské služby Oblastní charity Tišnov pro
rok 2020.

63

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. Šikulova Hana
Bc. Holíček Miroslav, DiS.
Ing. Chylík Josef (do 31.5.)
Ing. Koťová Martina (od 1.6.)
Ing. Holíček Radek
Ing. Bc. Chaloupková Ilona
Ing. Valentová Milena

817 vitezslav.marvan(zavináč)tisnov.cz
833 jirina.cechovicova(zavináč)tisnov.cz
835 hana.sikulova(zavináč)tisnov.cz
831 miroslav.holicek(zavináč)tisnov.cz
josef.chylik(zavináč)tisnov.cz
martina.kotova(zavináč)tisnov.cz
814 radek.holicek(zavináč)tisnov.cz
834 lona.chaloupkova(zavináč)tisnov.cz
834 milena.valentova(zavináč)tisnov.cz
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Stav k 31.12.2018
 Personální záležitosti:
Vodní hospodářství – vykonávají 2 referentky (Ing. Čechovičová a Ing. Šikulová) a vzájemně se
zastupují. Ing. Šikulová 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 vykonával Ing. Chylík do 31.5.2018. Po jeho odchodu tuto agendu převzala od
1.6.2018 Ing. Koťová, která může být zastoupena 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.



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
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a změně některých zákonů, v platném znění.
Zákon o vodovodech a kanalizacích
Podle tohoto zákona vydal za rok 2018 odbor 5 rozhodnutí.
Na základě požadavků vyplývajících z tohoto zákona a jeho prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb.
předává vlastník nebo provozovatel 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 2018 bylo vydáno 217 rozhodnutí týkajících se především stavebních a společných
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.

Počet rozhodnutí

Rozhodnutí (stavební a společná povolení
vodních děl, povolení k nakládání s vodami,
schválení havarijních plánů,
kolaudace vodních děl)
250
200
150

165

167

2014

2015

183

197

2016

2017

217

126

100
50
0
2013

2018

Rok

Kromě toho bylo vydáno 28 souhlasných závazných stanovisek k záměrům, kdy v řízení o povolení
stavby pokračuje obecný stavební úřad.
Dále odbor vydal 157 vyjádření a 55 sdělení k záměrům, které mohou ovlivnit vodní poměry a
provedl 245 zápisů do Centrálního registru vodoprávní evidence (CRVE). V následujícím grafu je
viditelné porovnání počtu vydaných vyjádření od roku 2013.
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Přehled činností na úseku vodního hospodářství za
rok 2018
5
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rozhodnutí dle zákona o
vodovodech a kanalizacích
majetková a provozní evidence
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souhlasná závazná stanoviska
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vyjádření k záměrům, které
mohou ovlivnit vodní poměry
sdělení k záměrům, které
mohou ovlivnit vodní poměry
zápis do CRVE
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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 2018 bylo obdrženo a následně zpracováno od původců odpadů celkem 302 ročních
Hlášení o produkci a nakládání s odpady, popř. vrácených k doplnění. Ve srovnání s minulým
rokem je zde zaznamenán určitý pokles, což interpretuje metodickou výchovu
a konzultaci s původci odpadů vedoucí ke snižování počtu chyb v souhrnném registru
i samotnému počtu obdržených doplněných hlášení. V průběhu roku 2018 byl postupně
implementován systém ohlašování přepravy nebezpečných odpadů elektronickou formou, která
tak zcela nahradila formu papírovou.
V následujícím grafu je viditelné porovnání počtu zpracovaných hlášení o produkci a nakládání
s odpady od roku 2013.

Počet zpracovaných hlášení
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Další významnou změnou bylo v tomto roce, že novelizací č. 225/2017 stavebního zákona
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s účinností od 1. 1. 2018 je nutné k novým záměrům a stavbám vydávat závazné stanovisko
i z hlediska odpadového hospodářství. Touto novelizací tak došlo k významnému
administrativnímu zatížení. V roce 2018 bylo nově vydáno celkem 209 závazných stanovisek
z hlediska nakládání s odpady.
V následujícím grafu je uvedený nárůst agendy odpadového hospodářství vzhledem
k předchozímu roku.
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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 2018 bylo vydáno 141 závazných stanovisek k územnímu a stavebnímu řízení.
V následujícím grafu je viditelné porovnání počtu vydaných závazných stanovisek od roku 2013.

Závazná stanoviska - ochrana ovzduší
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Přehled činností na úseku odpadového
hospodářství a ochrany ovzduší za rok 2018

141
hlášení o produkci a
nakládání s odpady
302

závazná stanoviska z hlediska
nakládání s odpady
závazná stanoviska na úseku
ochrany ovzduší

209

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 113 rozhodnutí - souhlas k odnětí půdy ze ZPF a 32 závazných stanovisek – souhlas
k odnětí.
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 96 rozhodnutí o odvodech za trvalé odnětí půdy ze ZPF. Dále
67 sdělení ke změně druhu pozemku, k trasám apod.
V následujícím grafu je viditelné porovnání počtu vydaných rozhodnutí o odvodech za odnětí
půdy ze ZPF od roku 2013.
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Počet vydaných rozhodnutí

Rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze
ZPF
150

108

50

96

76

100
22

13

14

2013

2014

2015

0
2016

2017

2018

Rok

Dále bylo za rok 2018 vydáno 8 jiných rozhodnutí, 337 zápisů do evidence ZPF a byly uděleny 2
pokuty za porušení ustanovení zákona o ochraně ZPF.

Přehled činností na úseku
ochrany ZPF za rok 2018
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OCHRANA PŘÍRODY
V roce 2018 orgán ochrany přírody vydal 38 rozhodnutí týkajících se povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les, rozšiřování nepůvodních organismů, odchovu volně žijících živočichů
v lidské péči, k zásahu do krajinného rázu a významných krajinných prvků. Vyhlášena byla skupina
památných stromů u tišnovského koupaliště a ošetřena památná lípa v areálu Porta Coeli
v Předklášteří. 30 závazných stanovisek bylo vydáno v souvislosti s realizací stavebních záměrů
v místech významných krajinných prvků a k záměrům ovlivňujícím krajinný ráz. Dále orgán
ochrany přírody vydal 78 vyjádření, sdělení a osvědčení správcům vodních toků, správcům sítí,
železniční a silniční správě a dalším žadatelům k činnostem ovlivňujícím zájmy chráněné zákonem
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. V průběhu roku 2018 byly
připraveny podklady pro 2 řízení Krajského úřadu JMK o náhradu škody způsobené bobrem
evropským a byla uložena jedna pokuta za nepovolené kácení.
Odbor spolupracuje na ochraně PP Květnice, došlo k vytvoření a instalaci zákazových tabulek
s informací o důležitosti ochrany nerostného bohatství Květnice.
Významnou část práce zahrnovala příprava projektů pro čerpání dotací z programu
69

Environmentálního vzdělávání a osvěty 2018 Jihomoravského kraje a programu Péče o krajinu
Ministerstva životního prostředí. Z Jihomoravského kraje se podařilo získat dotaci ve výši 55.600,Kč, která z 80% pokryla náklady na realizaci 3 ks informačních panelů k významným krajinným
prvkům v Tišnově. Z programu OPPK MŽP získalo Město Tišnov dotaci ve výši 40.000,- Kč na
pokračování v pracích na obnově významných krajinných prvků v Tišnově.
Mezi lokality určené k obnově bylo v roce 2018 zahrnuto úpatí Květnice (od sídliště).
Jako v minulých letech byla monitorována situace a finančně přispěno na likvidaci bolševníku
velkolepého v Řikoníně.

V následujícím grafu je viditelné porovnání počtu vydaných rozhodnutí od roku 2013.
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Přehled činností na úseku ochrany přírody
a krajiny za rok 2018
rozhodnutí
38
závazná stanoviska
vyjádření
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vyřízení dotací (v celkové
výši 95.600,- Kč)
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LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Výkon státní správy lesního hospodářství vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce
s rozšířenou působností podle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a změně některých zákonů,
v platném znění a za rok 2018 bylo v rámci jeho kompetence vydáno celkem 29 rozhodnutí, a to
13 rozhodnutí o dělení lesního pozemků, 1 rozhodnutí o prohlášení za PUPFL, 9 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, 2 rozhodnutí o odstranění pochybnosti – není PUPFL, 1 rozhodnutí
o omezení využívání PUPFL.
V následujícím grafu je viditelné porovnání počtu vydaných rozhodnutí od roku 2013.
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V 64 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 25 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 24
případech byl předán vlastnický separát lesní hospodářské osnovy. Ve 4 případech byla povolena
výjimka pro delší lhůtu zajištění lesních kultur a v 64 případech odbor obdržel hlášení o lesní
hospodářské evidenci za rok 2018, které následně poskytl Útvaru pro hospodářskou úpravu lesů
jako pověřené organizaci pro centrální evidenci.

Přehled činností na úseku lesního hospodářství
za rok 2018
vydaná rozhodnutí
závazná stanoviska ke stavbám
v ochranném pásmu lesa
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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 2018 Bylo vydáno 16 loveckých
lístků, z toho 12 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 5 nových mysliveckých stráží proběhlo jejich přezkoušení ze znalostí práv a
povinností stráže. V rámci správního řízení bylo ustanoveno 4 mysliveckých hospodářů. Ve 24
případech bylo rozhodnuto o úpravě početních stavů zvěře v jednotlivých honitbách a bylo
provedeno kvalitativní posouzení tohoto odlovu na chovatelské přehlídce konané v Městském
kulturním středisku v Tišnově.
Pro kontrolu ulovené spárkaté zvěře bylo vydáno pro uživatele dostatečné množství plomb na
základě 46 žádostí. Na základě mysliveckého plánování a statistických výkazů v počtu 226 byl
vyhotoven výkaz, který byl zaslán nadřízenému orgánu.
Podle ustanovení § 18 odst. 1 a § 29 odst. 3 zákona o myslivosti byla uznána nová honitba Sýkoř.
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 253 rybářských lístků.
V následujícím grafu je viditelné porovnání počtu vydaných rybářských lístků od roku 201
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Přehled činností na úseku myslivosti a rybářství
za rok 2018
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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 2018 bylo vydáno komplexních vyjádření: 457 (Čechovičová - 22x, Holíček M. - 170x,
Holíček R. - 9x, Chylík - 66x, Chaloupková - 55x, Koťová 97x, Šikulová 38x).
V následujícím grafu je viditelné porovnání počtu vydaných komplexních vyjádření OŽP od roku
2013.
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 Výběr správních poplatků za rok 2018:
Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. činily celkem: 265.825,- Kč, z toho:
Vodoprávní úřad dle položek 18 a 20 …………… 131 400,- Kč
Lovecké lístky dle pol. 13 ……………………………… 10 525,- Kč
Rybářské lístky dle pol. 14 …………………………… 122 900,- Kč
Licence OLH dle pol. 87…………………………………

1 000,- Kč

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

Správní poplatky
265 825 Kč
219 300 Kč225 550 Kč
187 140 Kč

300 000 Kč

200 000 Kč 148 550 Kč
109 200 Kč
100 000 Kč
0 Kč
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Rok

Rozdělení vybraných správních poplatků
za rok 2018
1 000 Kč
vodoprávní úřad dle položek
18 a 20
lovecké lístky dle položky 13
122 900 Kč

131 400 Kč
rybářské lístky dle položky 14
licence OLH dle položky 87

10 525 Kč

 Zajímavosti z odboru:
Během roku 2018 vypracovával odbor celkem 9 materiálů do RM, v 7 případech se jednalo
o zápisy z komise životního prostředí, 1 případ - zpráva o hospodaření v městských lesích za
uplynulý rok 2017, 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. 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.
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 Úkoly na I. pol. roku 2019:
-

-

-

-

Zajistit personální zabezpečení odboru – obsadit a proškolit nové referenty na uvolněná
místa referenta vodního hospodářství a referenta ochrany přírody a krajiny.
Zajištění zkvalitnění vedení centrální evidence ohlašování odpadů v ČR (tzv. ISPOP –
Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností), metodické vedení původců odpadů
v rámci ORP ke snižování počtu chyb v souhrnném registru.
Řešení nelegálních skládek odpadů se zástupci samosprávy okolních obcí a kontrolními
orgány (Česká inspekce životního prostředí) v rámci ORP Tišnov.
Pokračování v řízeních k povolení rybníků v k.ú. Svatoslav a v k.ú. Žďárec.
Na základě novely vodního zákona od 1.1.2019 vodoprávní úřad nově povede řízení k vydání
souhlasu vodoprávního úřadu před zahájením vrtání průzkumných hydrogeologických vrtů
v rámci ORP Tišnov.
Objednávky prací na údržbě VKP v k. ú. Tišnov.
Oslovení vlastníků pozemků náležejících do VKP v k. ú. Tišnov v souladu s ust. § 68 zákona č.
114/1992 Sb.
Označení skupiny památných stromů u koupaliště tabulí se státním znakem a kovovou
tabulkou s doprovodným textem.
V maximální možné míře sledovat vývoj kůrovců v lesích ORP Tišnov ve vztahu
k dlouhodobému suchému počasí.
Kůrovec – zahájit správní řízení s vlastníky, kteří nereagovali na Výzvu k odstranění
kůrovcového dříví.
Ve spolupráci s vlastníky lesů a odbornými lesními hospodáři vyhledávat kůrovcové stromy a
zajistit jejich včasné vytěžení a asanaci.
Dle bilance holin zahájit správní řízení s vlastníky, kterým uplynula lhůta pro zalesnění.
Odstranění nesouladů druhů pozemků v Katastru nemovitostí v rámci KPÚ a Revizí katastrů.
Zpracování myslivecké statistiky za myslivecký rok 2018 a myslivecké plány na myslivecký rok
2019.
Příprava chovatelské přehlídky myslivecký trofejí za myslivecký rok 2018.
Zpracování zprávy o hospodaření v městských lesích za rok 2018 pro RM.
Rozeslat upomínky investorům k vydaným závazným stanoviskům k odnětí půdy ZPF
z r. 2016 a 2017, ke kterým si investoři dosud nepožádali o vyměření odvodů za odnětí
zemědělské půdy ze ZPF.
Upozornit pro žadatele o odnětí z r. 2018, aby si po zahájení stavby požádali o vyměření
odvodů za odnětí zemědělské půdy ze ZPF.
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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. Drhlík Václav

830

vaclav.drhlik(zavináč)tisnov.cz

Pozemky

Ing. Suchomel Ladislav

860

ladislav.suchomel(zavináč)tisnov.cz

Veřejné osvětlení, komunikace Korčeková Renata

829

renata.korcekova(zavináč)tisnov.cz

Veřejná prostranství, hřbitov

Zavřelová Eva

851

eva.zavrelova(zavináč)tisnov.cz

Odpady, dětská hřiště

Ing. Krábková Žaneta

862

zaneta.krabkova(zavináč)tisnov.cz

Byty

Smetanová Kateřina

850

katerina.smetanova(zavináč)tisnov.cz

Král Radim

859

radim.kral(zavináč)tisnov.cz

Ing. Sedláčková Petra

852

petra.sedlackova(zavináč)tisnov.cz

Nebytové prostory

Stav k 31.12.2018

 Personální záležitosti:
Bc. Žaloudková předala v jarních měsících před odchodem na mateřskou dovolenou svou
agendu Ing. Petře Sedláčkové, která nastoupila dne 1.3.2018.
Od 2.1.2018 posílil odbor na úseku správy nebytových prostor pan Radim Král (zástup za
mateřskou dovolenou)
V organizační složce „Úklid a údržba“, která zajišťuje komunální služby ve městě bylo
k 31.12.2018 zaměstnáno v trvalém pracovním poměru celkem 16 zaměstnanců.
 Členění odboru dle agend, vč. statistiky:
ÚSEK SPRÁVY MAJETKU
Pozemky
V období od 1.1.2018 do 31.12.2018 bylo v agendě pozemků uzavřeno celkem 83 smluv:
 5 o právu provést stavbu, 2 o bezúpl. převodu, 1 darovací, 13 kupních, 11 nájemních,
 39 o zřízení věcného břemene,

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Počet výstupů z ISVS

179

121

125

97

60

39

Částka za správní
poplatek

20.600

16.200

15.500

14.850

12.800

2.850
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Smlouvy a dohody
Smlouva o právu provést stavbu
Dodatek ke smlouvě o právu
provést stavbu
Smlouva o zřízení
břemene (služebnosti)

věcného

2013

2014

2015

2016

2017

2018

28

8

3

37

23

5

2

-

-

43

45

30

39

1

2

2

20

26

Smlouva o bezúplatném převodu
Smlouva směnná

2

3

1

-

4

3

Budoucí směnná

-

-

-

-

1

-

Smlouva darovací

1

3

2

2

1

1

Budoucí kupní

-

-

-

-

6

-

Smlouva kupní

14

13

11

18

23

13

Smlouva o pronájmu (pachtu)
pozemku

8

16

7

13

24

11

Smlouva o výpůjčce pozemku

-

1

1

-

-

-

2

6

8

Jiné smlouvy
Dohoda o ukončení nájmu

-

-

3

-

2

1

Dohoda o splátkách

-

1

-

-

-

-

75

71

73

118

122

83

Celkem

Byty
2014

2015

2016

2017

2018

Nájemní smlouvy

82

82

98

85

60

Smlouvy krizová lůžka

31

46

47

44

48

2

2

2

0

12

8

7

12

Kupní smlouvy
Ukončení nájmu bytu

11
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V tabulce popsán vývoj dluhů za nájemné a služby spojené s užíváním bytů v majetku města
Tišnova:

2014

2015

2016
2017
2018

bydlící počet

nebydlící počet

suma

suma

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

12

42

204 646 Kč

3 020 485 Kč

celková dlužná
částka

vyklizení
soudně

vyklizení na
výzvu města

ukončení
dobrovolně

4 042 801 Kč

1

4

0

3 918 270 Kč

1

2

0

3 721 151 Kč

0

2

0

3 547 874 Kč

0

0

0

3 225 131 Kč

0

1

0

V roce 2018 došlo výrazným způsobem ke snížení dlužné částky u bydlících, a to díky
krátkodobým nájemním smlouvám, předžalobním výzvám a také díky přeplatkům za služby
spojené s užíváním bytu za rok 2017. U nebydlících také pokračuje trend snižování dluhů,
díky větší zaměstnanosti přichází více vymožených plnění od exekutora, některým dalším
byla schválena insolvence, do které se město Tišnov přihlásilo.

Předpokládaný příjem z bytů za rok 2018:
Skutečný příjem z bytů za rok 2018:

6.725.000 Kč
6.945.090 Kč

Předpokládané výdaje na rok 2018:

5.726.000 Kč

Skutečné výdaje za rok 2018:

6.932.131 Kč

ÚSEK NEBYTOVÉ PROSTORY
Na úseku nebytového hospodářství bylo v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 uzavřeno celkem
69 smluv:
 6 kupních smluv
o prodej budovy bez č.p./č.e. - objekt U Střelnice
o Teplo T - teplovodní potrubí
o Teplo T - technologie objektových předávacích stanic a kotelny K38
o Dodatek ke kupní smlouvě – kotelna K11 na ul. Dřínová
o pořízení lavic na polikliniku
o vybavení občerstvení v parku pod kostelem - parkové sety Manila - posezení
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10 nájemních smluv na dobu neurčitou
o nebytový prostor Květnická 821 byl pronajat Rodinnému centru studánka, které
zde provozuje školku pro dvouleté děti - Potůček
o pronájem prostoru kotelny a pronájem technologie kotelny K60 na ulici Ráboňova
č.p. 117
o prostory na ulici Radniční č.p. 14 v 2.NP si pronajala Místní akční skupina Brána
Vysočiny a zájmový spolek INSPIRO - středisko volného času
o nově byl pronajat kulturní dům Hajánky č.p. 42 místnímu spolku VINOHRAD
o předělány a uzavřeny byly nájemní smlouvy se zájmovými spolky Junák - český
skaut a Česká speleologická společnost na objekty na ulici Klášterní
o v souvislosti s úpravou smluv CZT byla uzavřena nová smlouva o nájmu
nemovitých a movitých věcí pro účel provozování systému centrálního zásobování
teplem, smlouva o nájmu technologie pro výrobu tepla - nám. Komenského 145 a
nám. 28. října 1708
2 dodatky k nájemním smlouvám na dobu neurčitou
o dodatkem nájemní smlouvy byl změněn jednatel společnosti Chirurgická a
ortopedická ambulance MUDr. Stalmach Antonín s.r.o. a druhým dodatkem byla
tato společnost přejmenována na Chirurgie Tišnov s.r.o. a zároveň byl změněni i
předmět nájmu (nový jednatel společnosti vrátil městu čtyři menší místnosti a z
těchto byly tři ihned v záměru nabídnuty k pronájmu, pronajaty byly v roce 2019,
jedna místnost byla ponechána jako zázemí pro uklízečky)
10 nájemních smluv na dobu určitou
o 5 nájemních smluv nebytového prostoru a pozemku byly uzavřeny na
"inženýrských stavbách" - Na Mlékárně č.p. 1947. Objekt s pozemkem byl využíván
jako zázemí stavebních společností pracujících na rekonstrukcích pozemních
komunikací města Tišnova. Z celkového počtu byly dvě smlouvy krátkodobé a byly
uzavřeny OSMKS.
o 2 nájemní smlouvy byly uzavřeny na pronájem prostoru sloužícího k podnikání a
pozemku - občerstvení v parku pod kostelem, kdy první smlouva byla uzavřena na
tři sezóny. Jelikož měl nájemce zájem si sezónu z důvodu hezkého počasí
prodloužit, byla uzavřena OSMKS ještě krátkodobá smlouva.
o 2 nájemní smlouvy byly uzavřeny na pronájem pozemku na kluzišti na ulici
Smíškova za účelem provozování občerstvení pro návštěvníky kluziště. Opět byla
jedna ze smluv pouze krátkodobá a uzavřená OSMKS.
o 1 nájemní smlouva byla uzavřena i na poliklinice, kdy nájemce projevil zájem o dvě
místnosti bývalé "serverovny". Nájemní smlouva byla uzavřena pouze na dobu
určitou, neboť v místnostech budou po provedení rekonstrukce elektrického
vedení v objektu polikliniky umístěny rozvaděče.
3 smlouvy o výpůjčce - jednalo se o výpůjčky pozemku u nového hřbitova. Pozemek sloužil
jako deponie výkopového materiálu z rekonstruovaných pozemních komunikací města
Tišnova.
2 dohody o ukončení smlouvy
o jedna dohoda byla uzavřena na prostoru polikliniky, kdy následně byl tento
prostor pronajat stejnému subjektu - došlo ke změně FO na PO
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o druhá dohoda byla uzavřena na prostor objektu a pozemku Na Mlékárně, kdy
následně došlo k uzavření smlouvy s novým subjektem
5 smluv o výpůjčce pódia a 2 smlouvy o nájmu pódia
6 dodatků pojistných smluv na pojištění majetku a odpovědnosti za škody a pojištění
vozidel města
o 4 dodatky k pojištění majetku a odpovědnosti za škody (důvodem k uzavírání
dodatků jsou především stavby nových objektů a zvyšování hodnoty objektů
způsobené rekonstrukcemi a investicemi)
o 2 dodatky k pojištění vozidel (jeden automobil byl prodán a jeden automobil byl z
důvodu špatného technického stavu vyřazen z evidence vozidel a sešrotován)
Pronájem RS Brumov
o 19 krátkodobých smluv
o 4 nájemní smlouvy na táborové turnusy
V oblasti správy majetku byly sjednány smlouvy o dílo
o na zajištění činnosti týkající se energetického managementu města Tišnova –
společnost MIX MAX – ENERGETIKA, s.r.o.
o na zpracování znaleckého posudku – Ing. Jana Juráková
Byly vypracovány další smlouvy a dohody
o Příkazní smlouva na zajištění správa sálu KD Hajánky – uzavřená se spolkem
VINOHRAD
o Smlouva o předkupním právu věcí movitých i nemovitých určených k výrobě a
distribuci tepla - uzavřená se společností Teplo T s.r.o.
o Dohoda o společném záměru v oblasti výroby a distribuce tepla - uzavřená se
společností Teplo T s.r.o.
o se společností ENBRA, a.s. byla uzavřena smlouva o zpracování a ochraně osobních
údajů

Nájemní smlouvy
Dodatky k nájemním smlouvám
Smlouvy o výpůjčce
Ukončené smlouvy
Krátkodobé nájemní smlouvy
z toho RS Brumov
Výpůjčky pódia
Nájmy pódia
Kupní smlouvy + dodatky
Pojistné smlouvy + dodatky
Celkem
x-nezjištěné podklady

rok
2013
1
x
x
3
18
14
x
x
x
x
22

rok
2014
3
1
1
9
19
16
x
x
1
7
41
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rok
2015
7
5
2
6
20
16
x
x
0
10
50

rok
2016
5
4
4
10
29
25
x
x
1
7
60

rok
2017
8
9
9
2
26
23
x
x
2
10
66

rok
2018
10
2
3
2
33
23
5
2
6
6
69

Přehled příjmů a výdajů
2018

PŘÍJMY

VÝDAJE

Koupaliště

1 424 333,- Kč

1 435 001,- Kč

Brumov

478 697,41 Kč

581 787,90 Kč

6 856 948,28 Kč

13 022 431,29 Kč

Nebytové prostory

Opravy a údržba nebytových prostor a městských budov:
Brumov - oprava a výměna hromosvodu, elektromontážní práce s následnou revizí
elektrického vedení
- pořízení konvektomavu, podstavce na konvektomat, gastronádob, myčky,
stanových celt a stolů
- oprava a úprava odpadů
- údržbářské práce provedl správce areálu – nátěry mobiliářů, údržba zeleně,
zprovoznění rozvodů
- terénní úpravy kolem ČOV
Hornická 1698 - rekonstrukce obvodového pláště a výměna oken na budově
- byl vyměněn jeden ze dvou kotlů vytápějící část objektu
Jamné 28 - provedena rekonstrukce toalet a venkovního schodiště. Dále se probouraly dvě
místnosti v přízemí (třída + kabinet)
Klášterská 283 - upraven přechod mezi budovami ve dvoře a to vybetonováním chodníčku
- terénní úpravy zahrady včetně nového plotu
- oprava několika střešních tašek
Květnická 821 - proběhla rekonstrukce budovy včetně vybudování nového hřiště
nám. Komenského 145 – výměna proskleného rozčleněného okna s dveřmi v zadní části
květinářství
nám. Míru 24 - pořízení nového výtahu včetně strojovny
- nákup lavic do čekáren
- výmalbu a úpravy prostor provedli zaměstnanci města
nám. Míru 116 - oprava podlahy
- vytvoření nové schodiště do sklepa
park pod kostelem - provedeny elektrické, vodní a odpadní rozvody v objektu
- pořízeno gastrovybavení, posezení a zastínění, zavedení internetu
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Ráboňova 116 - zhotoveny stříšky nad komíny, oprava omítek ve skladu
Radniční 14 - rekonstrukce služebny Městské policie Tišnov včetně přemístění racku
Riegrova 312 - vyměněna okna v prvním patře
koupaliště - veškeré údržbářské práce provedli zaměstnanci města – nátěr fasády, nátěr
mobiliáře, lávka přes potok, firma Drlík dodělala plotové hrazení
kluziště – zakoupení sněhové frézy, shrnovací radlice, rolby s malotraktorem
- provoz bufetu firmou A-MONT
- řízení provozu a údržba našimi správci
- prodej vstupenek zajišťovali brigádníci
městské budovy – spojení ústředen PZTS
- instalace led osvícení (Ráboňova 117, nám. Míru 346)
- rekonstrukce kanceláře řidičských průkazů (nám. Míru 346)
- zvonkové tablo (nám. Míru 346)
- instalace klimatizace (nám. Míru 346)
- rekonstrukce kanceláří na odboru dopravy (nám. Míru 346)
- výměna frekvenčního měniče výtahu (nám. Míru 346 – zaplaceno z pojištění
odpovědnosti)
speleogové – rekonstrukce WC (svépomocí, materiál město)
Pojistné události (ukončené v roce 2018)
- dva úniky vody na ZŠ nám. 28. října
- úraz obličeje způsobený pádem na poškozeném chodníku
- úraz zápěstí způsobený uklouznutím na zmrazku
- poškozená pneumatika o vyčnívající obrubník
- poškození čelního skla osobního automobilu, bočního skla osobního automobilu bočního
skla autobusu a karosérie a laku osobního automobilu při sečení
- úderem blesku poškozený rozvaděč a čerpadla na sběrném dvoře
- okno Muzea na ulici Jungmannova poškozené při pokusu o vloupání
- vlivem přepětí při bouřce poškozený frekvenční měnič výtahu na nám. Míru 346
- automobilem poškozená dopravní značka
- automobilem poškozené veřejné osvětlení
- rozbité skleněné dveře traktoru John Deere
- rozbitá skleněná výplň vchodových dveří služebny Městské policie
- poškozené vitríny v muzeu na ulici Jungmannova
Pojistné události (nedořešené v roce 2018):
- poškozené parkovací automaty – podklady na pojišťovnu zaslány, čeká se pouze na
vystavení faktury za opravu, na základě které bude škoda pojišťovnou uhrazena
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-

dvě malé dopravní nehody osobních automobilů ve vlastnictví města Tišnova – podklady
zaslány, čeká se pouze na vyjádření pojišťovny
automobilem poškozené veřejné osvětlení – podklady zaslány, čeká se pouze na
vystavení faktury za opravu, na základě které bude škoda pojišťovnou uhrazena
čtyři osobní automobily poškozené posypovým vozem – podklady zaslány, čeká se pouze
na vystavení faktur za opravu, na základě kterých bude škoda pojišťovnou uhrazena

ÚSEK KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB
Odpady
Služby v odpadovém hospodářství vykonává pro město již devátým rokem společnost
KTS EKOLOGIE s.r.o. Náklady na odpadové hospodářství byly v průběhu roku zvýšeny. Nárůst
nákladů byl zapříčiněn navýšením ceny za nakládání s plasty, což je způsobeno především
nárůstem ceny za jeho recyklaci.
Po rekonstrukci areálu sběrného dvora proběhla již
třetí sezóna kompostování na nové zpevněné ploše.
Podařilo se zkompostovat 147 tun bioodpadu z údržby
veřejné zeleně (tráva, listí, štěpka).
V druhé polovině roku jsme od společnosti EKO-KOM
získali bezplatným zapůjčením 20 nových nádob na
třídění plastu a papíru. Kontejnery byly použity
k výměně vybraných, především starých, nádob na
tříděný odpad. Na konci léta byla vydlážděna místa na
nové i stávající nádoby na tříděný odpad, především
pro nové kontejnery na bioodpad.

Na podzim získali občané města Tišnova
certifikát za 1. místo v soutěži měst a obcí „My
třídíme nejlépe“ v kategorii sběru vysloužilých
elektrozařízení. Město Tišnov převzalo certifikát
na 18 000 korun za 1. místo v soutěži měst a
obcí
v
kategorii
sběru
vysloužilých
elektrozařízení, města do 10 000 obyvatel.
Vyhlašovatelem této soutěže je za podpory JmK
společnost Asekol a.s.

V soutěži byl hodnocen sběr drobného elektrozařízení ze sběrných dvorů a červených nádob na
drobné elektro, rozmístěných po městě, a to za období 4. Q 2017 až 3. Q 2018.
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Komunikace a chodníky
Zimní údržbu chodníků a místních komunikací zajistili opět pracovníci organizační složky Úklid a
údržba vlastními silami a mechanizací.
Nově byla spuštěna služba SENIOR TAXI, která se těší vysoké oblibě v řadách seniorů a pomáhá
jim v dopravě na úřady, poštu či k lékaři.
Průběžně je prováděna oprava poškozených chodníků,
dopravních značek a informačního systému. Na mnoha
místech bylo obnoveno vodorovné dopravní značení. V
jarních měsících byla provedena oprava komunikací
tryskovou metodou v hodnotě 302 tis. Kč.
V první polovině roku byly provedeny plošné opravy
komunikací s pokládkou mikrokoberců v ulicích Halasova
(ke garážím), Mánesova, Hřbitovní a Drbalova v celkové
částce 1,56 mil. Kč.
V letních měsících byly opraveny chodníky na ulicích
Nádražní (u Penny), Bezručova a Osvobození v celkových
nákladech 1,15 mil. Kč.
Na konci roku se ještě podařilo dokončit plánované rekonstrukce 2 lávek přes potok Závistka za
301 tis. Kč. Taktéž byl pořízen nový měřič rychlosti, který slouží je preventivním opatřením a
současně slouží ke sběru dat.

Veřejná zeleň a ostatní služby
Začátek roku byl opět ve znamení kácení
provozně nebezpečných stromů.
Mnohem veselejší byl příchod jara, kdy na
několika místech vykvetly na podzim
vysazené cibule 6000 ks narcisů. Tento
nádherný jarní efekt ještě umocní na
podzim realizovaná výsadba dalších 3000 ks
narcisů.
Za účelem zajištění optimální četnosti
sečení bylo na ¼ města zajištěno sečení
travnatých ploch dodavatelsky. Ostatní
travnaté
plochy realizují naši pracovníci organizační složky.
Ještě v první polovině roku byla převzata kontrola nad
nedodělky a následnou péčí investiční akce Park pod kostelem.
V létě bylo opět nutné se kromě výsadeb v Parku pod kostelem
aktivně věnovat zálivce bezmála 500 stromů vysazených
během posledních 4 let.
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V roce 2018 byl vysazen ve městě pravděpodobně historicky rekordní počet stromů, celkem 197
ks! Ani při dotované Regeneraci zeleně před 4mi roky se více stromů nevysadilo. V jarních
měsících to byly především výsadby stromů v parku.
Na podzim pokračovali výsadby stromů
v ulicích Bezručova, Jamborova, Červený
Mlýn aj. K výročí republiky byly vysazeny lípy
v Tišnově, Hájku a Jamném. Brďata pak
k výročí vysadila Gingo (jinan) před ZŠ
Smíškova. Stín přinesou v parném létě nově
vysazené javory na koupališti. Nový sad
z různých ovocných druhů byl vysazen za
garážemi na Trnci a alej třešní poroste na
ulici
Na
Nové
podél
příchodu
k Hradčanskému nádraží. Výsadby lip pak
doplnily stávající stromy na nově
rekonstruované ulici Brněnské.
V letních měsících při rekonstrukci chodníku bylo kompletně zrekonstruováno veřejné osvětlení
s novými LED svítidly.
Dětská hřiště
Kromě běžných pravidelných oprav byly doplněny herní prvky na dětském hřišti na ul. Halasova.
Především však vznikla 3 nová hřiště, a to hřiště u zázemí dětské skupiny Potůček, krásné přírodní
hřiště pod lipami v areálu letního kina a těšit se mohou z nového hřiště
i maminky s dětmi na ul. Mánesova.
Vybrané finanční prostředky v rámci působnosti odboru
Příjem za:

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Palivové dřevo z veř.
zeleně

47 850 Kč

20 050 Kč

2 900 Kč

22 000 Kč

20 625 Kč

Prodej použité dlažby

18 660 Kč

8 497 Kč

9 780 Kč

9 630 Kč

5 400 Kč

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

211 751 Kč

Užívání veř. prostranství

Tišnovské trhy
Pořadatelem Tišnovských trhů je město Tišnov. V rámci trhů
pořádá Městské kulturní středisko Tišnov ve spolupráci s
Podhoráckým muzeem v Předklášteří a INSPIREM střediskem
volného času trhové slavnosti (jarní, letní a adventní). Na
organizaci jarních a podzimních bleších trhů se podílí spolek Za
sebevědomé Tišnovsko.
Cílem Tišnovských trhů je pravidelná nabídka řemeslných
výrobků a přebytků ze zahrad z regionu.
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Sezóna v roce 2018 byla zahájena 31. 3. a poté se trhy konaly na náměstí Míru každou sobotu
dopoledne až do 3. 11. Poslední dva trhy proběhly při zahájení adventu a rozsvícení vánočního
stromu o víkendu 1. a 2. 12. 2018.
Srovnání údajů za posledních 5 roků:
Tišnovské trhy:

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Počet trhů

32

33

33

31

32

Počet prodejců

638

720

637

583

453

Vybráno za užívání prostr.

35 520 Kč

53 115 Kč

48 355 Kč

40 090 Kč

33 430 Kč

Vybráno za nájem stánků

44 010 Kč

48 800 Kč

45 350 Kč

37 650 Kč

31 650 Kč

2 485 Kč

3 088 Kč

2 840 Kč

2 508 Kč

2 034 Kč

Průměr za 1 trh

Pohřebnictví
Pohřebnictví:
Počet nájemních smluv

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

200

232

213

249

208

379 189 Kč

253 532 Kč

Příjmy celkem

276 962 Kč

Počet pohřbů

18

25

20

27

20

Počet sociálních pohřbů

1

0

2

2

1

Počet zaevidovaných uren

47

72

51

57

77

Počet provedených vsypů

2

0

5

3

2

335 178 Kč

308 821 Kč

Organizační složka Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Tišnova
V roce 2018 bylo v Jednotce sboru dobrovolných hasičů města Tišnova vedeno 25 členů. Jednotka
byla za loňský rok vyslána Krajským operačním a informačním střediskem HZS JMK celkem k 52
zásahům (z toho 30 požárů, 8 technických pomocí, 11 planých poplachů,
2 taktická cvičení a 1x vyhlášení pohotovosti při výpomoci profesionální jednotce na stanici). Na
činnost jednotky město ze svého rozpočtu použilo celkem 415.831 Kč. Prostředky byly použity
převážně na běžné provozní výdaje, opravy zásahových automobilů, pohonné hmoty, ochranné
pomůcky členům jednotky, věcné vybavení aj. Město Tišnov využilo dotaci Jihomoravského kraje
na odbornou přípravu, věcné vybavení a na výdaje za uskutečněné zásahy jednotky mimo její
územní obvod. Dotace byla vyčerpána v plné výši 93.207 Kč.
Toulavá a opuštěná zvířata
Odchyty toulavých a opuštěných zvířat v katastrálním území města zajišťují vyškolení strážníci
Městské policie Tišnov. Z rozpočtu města bylo v roce 2018 na tuto oblast použito celkem
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43.315 Kč. Nakoupeny byly dva nové kotce a dvě zateplené psí boudy, které v případě potřeby
slouží k přechodnému umístění odchycených psů na sběrném dvoře.
S platností od 1. května 2018 byl Radou města Tišnova schválen ceník za odchyt a služby spojené
s umístěním a pobytem v záchytných kotcích. Celkem bylo od chovatelů při předání psů vybráno
2.030 Kč.
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA ÚKLID A ÚDRŽBA
V části organizační složky „Úklid a údržba“, která zajišťuje komunální služby ve městě, bylo
k 31. 12. 2018 zaměstnáno 16 zaměstnanců. Sezóna sečení zdárně proběhla i bez výrazné pomoci
brigádníků v letních měsících. Sečení východní části města zajistila dodavatelská firma.
Pracovníci zajišťují kromě sečení travnatých ploch, zimní údržbu a úklid města. Jako vedoucí
pracovník organizační složky působí třetím rokem pan Ivan Ivanisko. Úklid budov úřadu a
polikliniky zajišťuje 5 uklízeček (6. vypomáhá), správu našich budov a dalších nebytových prostor
vč. koupaliště, kluziště a RZ Brumov celkem čtyři správci (údržbáři) + jeden na základě externí
smlouvy.
 Zajímavosti z odboru:
Za rok 2018 odbor připravil několik stovek materiálů pro jednání Rady města a několik desítek
materiálů pro jednání Zastupitelstva města.
Naši údržbáři realizovali svépomocí rekonstrukci společných prostor polikliniky.
 Zhodnocení odboru:
K úspěchům odboru v roce 2018 patří:
- realizace velkého množství významný oprav (chodníky, mikrokoberce, oprava budovy
Restaurace na terase a minipivovaru, Rekonstrukce bytů a zdravotechniky v bytovém
domě Bezručova 35, výtah na Poliklinice, prostory dětské skupiny Potůček aj.)
- opětovně výborná sezóna koupaliště – příprava, provoz
- zavedení SENIOR TAXI
- zajištění provozu Rekreačního střediska Brumov a udržení kvality Tišnovských trhů
- provoz kluziště
 Úkoly na rok 2019:
-

Dokončení opravy bytů v bytovém domě na ul. Bezručova
Dokončení zateplení a rekonstrukce terasy u Restaurace na terase
Realizace Přírodního hřiště na zahradě MŠ U Humpolky, pracoviště Květnická
Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení po realizaci nového vedení NN na ulici
Dvořákova, Majorova a Chodníček
realizace oprav a údržby dalšího majetku dle schváleného rozpočtu, spolupráce při
realizaci investičních akcí města nebo jejich samotná realizace,
příprava rekreačního střediska Brumov, koupaliště a kluziště na sezónu 2019.
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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

816

eva.jelinkova(zavináč)tisnov.cz

Ing. Košťál Zbyněk

855

zbynek.kostal(zavináč)tisnov.cz

Ing. Gottwaldová Barbora

853

barbora.gottwaldova(zavináč)tisnov.cz

Ing. Jiří Fiala

856

jiri.fiala(zavináč)tisnov.cz

referenti investic

Ing. Konečná Elena Lenka
projektová kancelář

lenka.konecna(zavináč)tisnov.cz

Ing. Švecová Eva

854

eva.svecova(zavináč)tisnov.cz

Sabina Dvořáková

857

sabina.dvorakova(zavináč)tisnov.cz

 Personální záležitosti:
Ke dni 31. 3. 2018 ukončil pracovní poměr investiční referent Ing. Jiří Fiala, který byl přijat na
dobu určitou po dobu rodičovské dovolené za Ing. Veroniku Šebkovou. Vzhledem
k trvání rodičovské dovolené Ing. Šebkové, ke dni 1. 10. 2018 nastoupila na toto místo Ing. Elena
Lenka Konečná. V říjnu 2018 podala Ing. Barbora Gottwaldová výpověď s dvouměsíční výpovědní
lhůtou, k 31. 12. 2018 ukončila pracovní poměr vedoucí odboru Ing. Eva Jelínková.
 Členění odboru dle agend, vč. fotodokumentace:
Odbor investic a projektové podpory zajišťuje činnosti na úseku investic města a činnosti spojené
s projektovým řízením a kompletní agendou dotací.
INVESTICE v r. 2018 byly realizovány investiční akce za bezmála 48,5 mil. Kč. Všechny akce se
podařilo dokončit v termínu a v dobré kvalitě.
Investiční akce realizované v r. 2018:

Rekonstrukce ulice Kvapilova, II. etapa
89

Rekonstrukce ulice Brněnská (dokončení v roce 2019)

Cyklostezka Subterra – koupaliště

Cyklostezka Ostrovec – část „Oplocení“ (samotná cyklostezka se bude realizovat v r. 2019)
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Oprava uliční fasády hotelu Květnice

Klimatizace kinosálu (kino Svratka)

Rekonstrukce hygienických zařízení ZŠ Tišnov, nám. 28. října 1708, IV. etapa (investice příspěvkové
organizace)
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Rekonstrukce hygienických zařízení ZŠ Tišnov, nám. 28. října 1708, IV. etapa (investice příspěvkové
organizace)

Revitalizace parku pod kostelem

Revitalizace parku pod kostelem
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Sanace skalního svahu – zabezpečení cyklostezky v Tišnově

Dále byly realizovány tyto investiční akce:
Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ U Humpolky – investice příspěvkové organizace města.
Autobusová zastávka Trnec – proběhla veřejná zakázka na dodavatele stavby, která však byla
zrušena z důvodu vysoké nabídkové ceny. Realizace investiční akce byla odložena.
Mobilní buňky krizového bydlení – uzavřena smlouva o dílo, zpracována dílenská dokumentace.
Realizace investice proběhne v roce 2019.
V roce 2018 jsme se věnovali i přípravě investičních akcí na následující roky, a to zejména:
stavba smuteční síně na novém hřbitově, rekonstrukce ulice Riegrova a Černohorská,
rekonstrukce bytového domu Na Mlékárně, vybudování parkoviště a veřejného osvětlení u
nádraží, výstavba cyklostezky Ostrovec, prodloužení kanalizace v ulici Na Mlékárně, stavební
úpravy a modernizace kuchyně ZŠ nám. 28. října, rekonstrukce elektroinstalace na poliklinice,
výstavba mateřské školy Hony za Kukýrnou, vybudování parku u mateřské školy Hony za
Kukýrnou, suchý polder v lokalitě Hony.
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
V loňském roce byly podány žádosti o dotace na společný pás pro chodce a cyklisty v ulici
Brněnské, sečení okrajů cyklostezek a přiléhajících pásů zeleně, přírodní hřiště MŠ U Humpolky –
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pracoviště Květnická, zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici Brněnské, na veřejnou wifi, zvonici
v parku pod kostelem, na komunální vozidlo (elektromobil), na opravu uliční fasády hotelu
Květnice a na rekonstrukci bytového domu v ulici Na Mlékárně č.p. 255.
Přiděleny byly dotace v celkové výši 15,8 mil. Kč a přislíbena dotace z Ministerstva financí 8,542
mil. Kč na stavební úpravy a modernizaci kuchyně ZŠ nám. 28. října 1708, která bude rozhodnutím
přidělena po podpisu smlouvy o dílo. Podpořeny byly projekty: společný pás pro chodce a cyklisty
v ul. Brněnské, přírodní hřiště MŠ U Humpolky – pracoviště Květnická, II/379 Tišnov – zvýšení
bezpečnosti dopravy v ul. Brněnské, zřízení veřejné wifi, oprava uliční fasády hotelu Květnice,
rekonstrukce bytového domu v ul. Na Mlékárně č. p. 255, zvonice v parku pod kostelem, nákup
elektromobilu pro komunální využití, sečení okrajů cyklostezek a přiléhajících pásů zeleně.
Na úseku projektového řízení se práce soustředily zejména na projekt revitalizace náměstí Míru
- byly shromažďovány podklady pro vyhlášení architektonické soutěže na revitalizaci náměstí.
 Zajímavosti z odboru:
Ke dni 18. 10. 2018 byla ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek zavedena povinná elektronizace veřejných zakázek, což si vyžádalo pořízení
odpovídajícího softwarového vybavení a proškolení vybraných zaměstnanců odboru.
Grafické znázornění investičních výdajů a investičních dotací v letech:
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 Zhodnocení odboru:
V roce 2018 se odbor potýkal s personálními změnami a dlouhodobou nemocností, veškeré
pracovní povinnosti však byly plněny v termínu dle stanoveného harmonogramu a v dobré
kvalitě.
 Úkoly na rok 2019:
Jedním z mnoha úkolů je dokončení příprav rekonstrukce ulic Riegrova a Černohorská. Tato
investice by měla proběhnout ve spolupráci s Jihomoravským krajem a je tedy závislá na úzké
spolupráci a koordinaci prací se SÚS JmK. Dalším důležitým úkolem je započetí prací na výstavbě
smuteční síně v areálu nového hřbitova.
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Pracoviště Kancelář tajemnice
 Personálního rozložení odboru:
Kancelář tajemnice (pracoviště)

tel.

e-mail

Tajemnice

Mgr. Dvořáčková Iva

712

iva.dvorackova(zavináč)tisnov.cz

Personalistka
Asistentka tajemnice

Bc. Ormston Kristina, DiS.

715

kristina.ormston(zavináč)tisnov.cz

Personalistka

Bc. Suchánková Libuše

718

libuse.suchankova(zavináč)tisnov.cz

Právnička

Mgr. Trtílková Kateřina

713

katerina.trtilkova(zavináč)tisnov.cz

 Personální záležitosti:
Samostatné pracoviště - Kancelář tajemnice - tvoří 2 personalistky a právnička na úseku
přenesené působnosti. Obě personalistky jsou na vysoké profesionální úrovni s několikaletou
praxí v oboru. Právnička zajišťující právní poradenství na úseku přenesené působnosti napříč
celým úřadem je současně specialistkou na přestupkové řízení, dále se stala pověřencem na
ochranu osobních údajů, tzv. GDPR, protikorupční specialistkou a specialistkou na vyvlastňovací
řízení v působnosti ORP Tišnov.
 Členění dle agend, vč. statistiky:
PERSONÁLNÍ AGENDA
Obsáhlá a časově 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 422 ks DPP a 26 ks DPČ za
rok 2018, tj. celkem 448 ks (včetně projektu MAP).
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
17 ks uskutečněných výběrových řízení za rok 2018.
Výběrová řízení na MěÚ Tišnov
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AGENDA ZABEZPEČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
- dle zákona č. 312/2006 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů – jedná se o vstupní školení, průběžné školení, školení vedoucích úředníků,
včetně zkoušek zvláštní odborné způsobilosti,
- agenda obsahuje zejména sestavování plánů vzdělávání, výběr, přihlášení, proplacení a
evidenci jednotlivých školení - absolvováno 813 ks školení za rok 2018. Z toho 301 školení
bylo realizováno v rámci 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.
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Teambuilding vedoucích - v termínu 11. -11. 5. 2018

Teambuilding celý úřad - v termínu 14. -15. 6. 2018

Absolvovaná školení zaměstnanců 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). Do auditorského týmu byly
zařazeny pracovnice vnitřní kontroly Ing. Gabriela Nováková a Ing. Daniela 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.
Přehled počtů použitých hodnocení v rámci jednotlivých dílčích auditů, a to v období od jara
2011 do podzimu 2018.
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
Jaro 2018
Podzim 2018

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

21
40
42
36
24
22
23
41
36
32
48
70
47
47
49

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 2018: 37 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.
Počet jednání RM a zasedání ZM
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Celkový počet předložených materiálů na jednání RM a zasedání ZM

RM - počet materiálů
ZM - počet materiálů

2013

2014

2015

2016

2017

2018

682
125

697
160

684
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138
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Celkový počet předložených materiálů
na jednání RM a zasedání ZM
789

800
700

682

697

684

713

684

600

RM - počet
materiálů

500
400

ZM - počet
materiálů

300
200

160

170
149

125

138

154

100
0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kancelář tajemnice plní rovněž funkci tzv. správce registru, dle novely zákona č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmu. Pracovnice kanceláře aktivně spolupracují s Odborem správních a vnitřních věcí
na úseku voleb – kdy v roce 2018 se konaly dvoje volby – volby prezidentské a volby do
zastupitelstev obcí.
PRÁVNÍ AGENDA KANCELÁŘE TAJEMNICE
Obsáhlá právní agenda této nově zřízení pozice je nastavena následovně:
- komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR),
- výkon právních činností v oboru státní správy nebo samosprávy se zaměřením na
přenesenou působnost,
- právní poradenství v záležitostech, které se vztahují k činnosti úřadu (zejména správní
trestání a správní řízení),
- přestupky v rámci přenesené působnosti; metodik přestupkové agendy,
- zpracování návrhů vnitřních předpisů (řídících aktů), s výjimkou předpisů vztahujících se
k finančnímu hospodaření, pokud starosta města nebo tajemník MěÚ neurčí
zpracovatelem jiný útvar,
- agenda vyvlastnění,
- právní poradenství v jednoduchých právních záležitostech, které se vztahují k činnosti
úřadu (zejména - správní řízení, zákon o obcích a krajích),
- protikorupční specialista – v roce 2018 nebyla v rámci MěÚ Tišnov zaznamenána žádná
korupční jednání.
100

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 2018
evidováno 10 podaných stížností, kdy 9 stížností nebylo shledáno důvodnými, 1 stížnost
byla shledána jako důvodná (na OSVV – stížnost ohledně nahlížení do spisu).
- vydávání a aktualizace vnitřních předpisů a pravidel úřadu a města, vč. návrhů na další
právní předpisy – v roce 2018:
 Pracovní řád MěÚ Tišnov – účinný od 1.4.2018;
 Organizační řád MěÚ Tišnov - účinný od 1.5.2018;
 Bezpečnostní směrnice pro zaměstnance na pracovištích IS RŽP – účinná od
1.5.2018;
 Vnitřní platový předpis - účinný od 1.6.2018;
 Pravidla tvorby a poskytování finančních prostředků ze Sociálního fondu města
Tišnova – účinná od 1.4.2018 a od 1.1.2019;
 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – účinné od 1.1.2019;
 Spisový řád Městského úřadu Tišnov – účinný od 1.1.2019.
- vydávání pokynů tajemnice:
 Pokyn č. 1/2018 o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv;
 Pokyn č. 2/2018 - Pravidla používání výpočetní techniky a zásady informační
bezpečnosti při užívání technických zařízení a vnitřní počítačové sítě MěÚ Tišnov;
 Pokyn č. 3/2018 k ochraně osobních údajů fyzických osob;
 Pokyn č. 4/2018 - Pravidla pro nakládání s podněty obsahující protikorupční
jednání;
 Pokyn č. 5/2018, o přidělování a užívání doplňkových SIM karet.
Do Rady města Tišnova předložila tajemnice v roce 2018 celkem 50 materiálů do rady města a
do zastupitelstva města 16 materiálů.
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 dvoudenní
celoúřadový teambuilding pro zaměstnance města.
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 Zajímavosti napříč úřadem:
Rada města Tišnova schválila na své únorové schůzi roku 2018 Protikorupční strategii města
Tišnova a následně schválila na zastupitelstvu města i nový Etický kodex člena Zastupitelstva
města Tišnova a následně vznikl i nový protikorupční portál, který je součástí webových stránek
města Tišnova.
V dubnu 2018 se naplno rozběhl projekt pod názvem Profesionalizace Městského úřadu
v Tišnově. Projekt je financován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost pod
registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002911, prioritní osa číslo 03.4, Efektivní
veřejná správa.
Projekt má dvě pomyslné části. Větší část
projektu podporuje vzdělávání zaměstnanců
Městského úřadu Tišnov a tím tak přispívá
zejména ke zkvalitnění rozvoje lidských
zdrojů, zavádí nové nástroje řízení ve veřejné
správě, zvyšuje znalosti a dovedností
pracovníků úřadu a současně rozvíjí moderní
metody řízení.

Další částí projektu je tvorba nového strategického
dokumentu města s názvem Strategický plán města
Tišnova pro období 2021 – 2025. Celkový objem
finančních prostředků celého projektu činí 3 832
250,25 Kč, přičemž dotace je 95 % těchto výdajů, což
představuje 3 640 637,73 Kč.

Rovněž v dubnu 2018 získal Tišnov prestižní Cenu hejtmana Jihomoravského kraje za
společenskou odpovědnost a to 1. místo v kategorii Veřejný sektor, obce s rozšířenou
působností. Smyslem soutěže bylo veřejně ocenit úsilí organizací, které se společenskou
odpovědností aktivně a nad rámec svých zákonných povinností zabývají.
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1. místo v kategorii Veřejný sektor, obce
s rozšířenou působností převzal starosta města
Tišnova Jiří Dospíšil s tajemnicí MěÚ Tišnov
Ivou Dvořáčkovou.

V květnu 2018 se opětovně, již po dvanácté,
uskutečnily závody horských kol v Tišnově, pod
názvem Memoriál Ivo Medka, které pořádá
Město
Tišnov
ve
spolupráci
se
svojí příspěvkovou organizací INSPIRO střediskem volného času.

V červnu 2018 se uskutečnil v pořadí již 24. ročník Mezinárodního
hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae, který opět nabídl
posluchačům příležitost propojit jedinečné hudební zážitky klasické
hudby s návštěvou malebných měst Jižní Moravy a Vysočiny, mezi
které se řadí i město Tišnov. Městský úřad Tišnov tradičně tento
festival organizačně zajišťuje.

Na samém konci listopadu 2018 se uskutečnila
tradiční sportovně - společenské akce
„Vánoční šipka 2018“, což je společné setkání
zastupitelek a zastupitelů s pracovnicemi a
pracovníky města Tišnova, tentokrát pod
záštitou Odboru stavebního řádu a Odboru
územního plánování.
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V neděli 2. prosince 2018 v rámci Adventní
trhové
slavnosti
spojená
s rozsvícením vánočního stromu mohli
návštěvníci vidět i první originální Tišnovský
betlém a zúčastnit se s dětmi nové akce
s názvem Adventní cesta radnicí, kterou
připravilo Město Tišnov ve spolupráci s
INSPIRO - střediskem volného času.

Mezi zajímavosti městského 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 78 % zaměstnanců v rámci Městského úřadu Tišnov.

Nejvyšší dosažené vzdělání
zaměstnanců MěÚ
VŠ
VOŠ
SŠ

Vyváženost muži x ženy

52
5
30

ženy
muži

68
19

muži; 19;
22%

SŠ; 30;
34%
VŠ; 52;
60%

ženy; 68;
78%

VOŠ; 5;
6%
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ZHODNOCENÍ ÚŘADU
Na Městském úřadě Tišnov proběhlo celkem 10 rozsáhlých kontrol, většinou na výkon přenesené
působnosti – viz podrobně v tabulce níže.

KONTROLY 2018
kontrolovaný
odbor
Krajský úřad JmK
Odbor sociálních věcí

Krajský úřad JmK
Odbor dopravy

Krajský úřad JmK
Odbor sociálních věcí

Krajský úřad JmK
Odbor správní a Krajský
živnostenský úřad

OSV

ODŽÚ

OSV

ODŽÚ

předmět
výsledek
kontroly
kontroly
- koordinace poskytování soc. služeb a nebyly zjištěny
odborného soc. poradenství osobám nedostatky
ohroženým soc. vyloučením dle z. č.
108/2006 Sb.
- přestupky a správní delikty dle z.č.
361/2000 Sb., dle z.č. 168/1999 Sb.,
řízení dle z.č. 361/2000 Sb., vedení
agendy dle z.č. 247/2000 Sb., z.č.
56/2001 Sb., z.č. 111/1994 Sb. a z.č.
13/1997 Sb.

nebyly zjištěny
zásadní
nedostatky pouze dáno
doporučení
navýšení
kontrol stanic
měření emisí
nebyly zjištěny
nedostatky

- dodržování povinnosti řídit se při
výkonu sociálně-právní ochrany
- standardy kvality sociálně-právní
ochrany v souladu se z.č. 359/1999
Sb.
- správnost postupu OŽÚ při vydávání, nebyly zjištěny
změnách a rušení živnostenských
nedostatky
oprávnění; při provádění transformací
živností; ve vedených spr. řízeních; při
vyřizování žádostí o poskytování
informací dle z.č. 106/1999 Sb.;
činnost centrálních registračních míst;
- správnost postupu OŽÚ při výkonu
kontroly a dozoru v rámci dodržování
povinností vyplývajících ze
živnostenského zákona
- naplňování "Dohody o koordinaci
výkonu kontrolní činnosti" s ČOI
- správnost postupu OŽÚ při výkonu
dalších činností souvisejících s
agendou OŽÚ.

105

datum
kontroly
17.4.2018

19.4.2018

23.4.2018

24.4.2018

Krajský úřad JmK
Odbor správní a Krajský
živnostenský úřad

OSVV

- výkon přenesené působnosti na
úseku matrik, užívání a změny jména
a příjmení
- výkon agendy vidimace a legalizace
- kontrola agendy poskytování
informací dle z.č. 106/1999 Sb.

nebyly zjištěny
nedostatky

7.6.2018

Okresní správa
sociálního zabezpečení
Brno-venkov

OF

- plnění povinností v nemocenském
nebyly zjištěny
pojištění, v důchodovém pojištění a
nedostatky
při odvodu pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na st.politiku
zaměstnanosti

Krajský úřad JmK
Odbor životního
prostředí

OŽP

- kontrola žádosti č. 286/102484/18
o poskytnutí finančních příspěvků na
hospodaření v lesích a na vybrané
myslivecké činnosti

nebyly zjištěny
nedostatky

Hasičský záchranný
sbor Jihomoravského
kraje

OKSVV

- dodržování krizového zákona a
předpisů vydaných k jeho provedení,
zejména zajištění připravenosti
správního obvodu ORP na řešení
krizových situací

nebyly zjištěny 30.10.2018
zásadní
nedostatky pouze dáno
doporučení
ohledně
navýšení počtu
zasedání
Bezpečnostní
rady ORP

Krajský úřad JmK
Odbor kancelář ředitele

OKSVV

- výkon st. správy v přenesené
působnosti dle z. 241/2000 Sb.,
o hospodářských opatřeních pro
krizové stavy, dále z. č. 222/1999 Sb.,
o zajišťování obrany ČR a z.č.
585/2004 Sb., o branné povinnosti

nebyly zjištěny 31.10.2018
zásadní
nedostatky pouze dáno
drobné
doporučení
ohledně
dopracování
Plánu
nezbytných
dodávek ORP
Tišnov

Krajský úřad JmK
Odbor územního
plánování a stavebního
řádu

OÚP

27.6.-28.6.
2018

4.9.2018

- výkon státní správy na úseku
nebyly zjištěny 15.11.2018
územního plánování
nedostatky
- splnění kvalifikačních požadavků pro
výkon územně plánovací činnosti
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Organizační struktura úřadu se v roce 2018 nikterak zásadně nezměnila. Personální
obsazení na jednotlivých postech je na vysoké profesionální úrovni, což je klíčové
u každé organizace. Pracovníci městského úřadu odvádějí mnoho kvalitní práce, jak
vyplývá i z přiložených tabulek a grafů napříč touto zprávou o činnosti. Ne vše je však dle
našich představ. Z hlediska bezproblémového fungování úřadu nás omezuje a doslova
brzdí neustále se měnící legislativa, která od nás požaduje stále se navyšující byrokratické
postupy, vyjádření či nejrůznější stanoviska.
V roce 2018 se nám společně podařilo:
 personálně stabilizovat úřad a to i době nejnižší nezaměstnanosti (na konci roku 2018 se
bohužel vzdaly funkce dva vedoucí odborů a to v rámci samostatné působnosti. Jednalo
se o Ing. Evu Jelínkovou a Mgr. Romana Skřepka. Tyto pozice budou vyřešeny začátkem
roku 2019);
 navýšit o 2 pracovníky v rámci přenesené působnosti na Odboru stavebního řádu
a Odboru územního plánování MěÚ Tišnov s ohledem na novelu stavebního zákona;
 zavádět nové formy motivace lidských zdrojů a to efektivním a hospodárným vzděláním
zaměstnanců (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;
 zrealizovat systémovému nastavení požadavků na vnitřní bezpečnost a ochranu osobních
údajů v souvislosti s GDPR v rámci MěÚ Tišnov;
 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;
 modernizovat jednotlivá pracoviště městského úřadu, např. vybudováním nových
prostor v rámci pracoviště řidičských průkazů, nová zabezpečení napříč úřadem ohledně
GDPR, výmalby a nové vybavení kancelářských prostor, postupná klimatizace kanceláří
aj.;
 zajistit zdárný průběh voleb 2018 - Prezident České republiky a zastupitelstva obcí v ORP;
 budovat aktivní komunikaci napříč úřadem - aktivní přenos informací;
 zrealizovat 2 x ročně interní audit v rámci úřadu.
Pracovníci úřadu se i roce 2018 rovněž aktivně zapojovali do spolupráce s partnerskými městy,
do příprav projektu pro středoškolskou mládež „Můžeš to změnit“, dále do příprav akcí Sportovec
města Tišnova, příprav oslav Dne vítězství, akce Magister optimus (nejlepší učitel), Concentus
Moraviae, Václavské hody, oslav 100 let republiky spojené s udělováním Cen města a čestného
občanství, příprav oslav 17. listopadu, vánoční setkání s řediteli příspěvkových organizací
„Vánočka“, Adventní cesta radnicí a další. Jedná se o akce nad rámec pracovních náplní, ale i nad
rámec pracovní doby a to více si našich pracovníků vážíme.
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 Úkoly napříč úřadem pro rok 2019:
 personálně stabilizovat úřad i v roce 2019 (zřídit agendu participativního rozpočtu);
 zlepšit prezentaci města, ale i úřadu směrem k veřejnosti;
 dokončit realizaci Strategického plánu města Tišnova pro roky 2021-2025 v rámci
projektu výzvy č. 33 „Profesionalizace Městského úřadu v Tišnově ;
 dokončit realizaci vzdělávání v rámci projektu výzvy č. 33 „Profesionalizace Městského
úřadu v Tišnově“;
 dokončit implementaci projektu z IROP výzvy č. 28 „Specifické informační a komunikační
systémy a infrastruktura II“;
 zajistit zdárný průběh voleb do Evropského parlamentu;
 realizovat kontroly zaměřené na vyúčtování získaných dotací, včetně vykazování publicity
u příjemců dotací, vnitřní kontroly napříč úřadem, vč. pokladen a kontroly příspěvkových
organizací města;
 pokračovat v zajištění fyzické bezpečnosti zaměstnanců úřadu, zejména v souvislosti se
zpracovanou Analýzou bezpečnostních rizik;
 aktivně se podílet na organizaci akcí pořádaných nebo spolupořádaných Městem Tišnov
(Sportovec roku 2019, XIII. ročník Memoriálu Ivo Medka, Concentus Moraviae, Magister
Optimus, oslavy státních svátků a výročí aj.);
 i nadále modernizovat pracoviště městského úřadu (zrealizovat rekonstrukci podatelny
úřadu, vybavit kanceláře na Odboru dopravy a živnostenský úřad - kancelář vedoucí,
registr vozidel, dopravní přestupky, rekonstrukci kanceláře starosty a sekretariátu,
pokračovat v klimatizaci kanceláří);
 pokračovat v aktualizaci zřizovacích listin městských příspěvkových organizací (MěKS,
CSS);
 realizovat plánované investice, opravy a údržby městského majetku, dle schváleného
rozpočtu;
 realizovat interní audity v rámci úřadu;
 neustále zvyšovat profesní způsobilost zaměstnanců v rámci svěřených agend jak na
úrovni referentů, tak i vedoucích pracovníků.

Děkuji touto cestou všem zaměstnancům, kteří svoji práci denně odvádí kvalitně a efektivně.

Zpracovali zástupci jednotlivých odborů, asistentka tajemnice a tajemnice MěÚ Tišnov.
Foto: archiv MěÚ Tišnov
V Tišnově 25.3.2019
Za správnost Mgr. Iva Dvořáčková, tajemnice MěÚ Tišnov.
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