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V souladu se schváleným plánem práce Rady města Tišnova a Zastupitelstva města Tišnova
na rok 2019 předkládám Zprávu o komunálních službách za rok 2018. Obsahem tohoto
materiálu je samotná zpráva v textové podobě popisující jednotlivé komunální služby ve
městě.

Zpráva o komunálních službách za rok 2018
Níže uvedené komunální služby ve městě zajišťuje Odbor správy majetku a komunálních služeb.
Popisované agendy zajišťují 4 pracovníci odboru.

1. Odpady
Služby v odpadovém hospodářství zajišťuje pro město
Tišnov již 7 let společnost KTS EKOLOGIE s.r.o.
V roce 2018 byly celkové náklady na odpadové
hospodářství města Tišnova bez investičních prostředků
6 594 146,10 Kč. V porovnání s rokem předešlým došlo
k nárůstu o 91 666,70 Kč. Nárůst nákladů je zapříčiněn
navýšením ceny za nakládání s plasty, které je způsobeno
především nárůstem ceny za jeho recyklaci.

Tříděný odpad
V r. 2018 bylo vytříděno 521 tun separovaného odpadu (plasty, papír, sklo), což je o 26 t více
než v roce 2017.
Ve městě je rozmístěno celkem 189 ks kontejnerů na tříděný odpad, přičemž 59 z nich slouží na
papír (svoz týdně), 66 na plasty + nápojové kartony (svoz týdně), 44 na směsné sklo (svoz 1x za
4 týdny) a 20 na bílé sklo (svoz 1x za 4 týdny). Stejně jako v roce předešlém, bylo v druhé
polovině roku vyměněno 20 vybraných kontejnerů na papír a plast za nové od společnosti EKOKOM, která nám tímto poskytuje bezplatnou výpůjčku těchto kontejnerů. Také došlo k posílení
vybraných sběrných míst o další kontejnery.
Již 8 let se mohou občané registrovat do motivačního systému pytlového sběru plastů. Prozatím
se zaregistrovalo 984 rodin, z nichž se 707 domácností zapojilo. Celková úleva z poplatku za
odpad činí u zúčastněných občanů za vytříděné množství 93 726 Kč. Společnost EKO-KOM, a.s.
vyplatila městu za rok 2018 odměnu 1 088 518 Kč za vykázané množství tříděného odpadu, což
je téměř shodné s odměnou v roce předešlém. Město Tišnov vynaložilo za svoz tříděného
odpadu 1 178 849 Kč, což je o 141 849 Kč více než v roce předešlém.
Již jedenáct let třídíme v Tišnově bioodpad ve vilové zástavbě města. Na podzim v roce 2017
bylo v rámci projektu rozšíření systému sběru bioodpadu pořízeno 110 nádob na bioodpad o
objemu 770 l a 500 litrů, určených prioritně do sídlištních zástaveb. Část kontejnerů bylo
rozmístěno do sídlišť již na konci roku 2017. Zbylé množství nádob bylo rozmístěno na jaře
v roce 2018. V průběhu podzimu proběhlo vydláždění ploch na nové kontejnery na bioodpad a
dodláždění vybraných sběrných míst na tříděný odpad. Celkem bylo vytříděno do nádob na
bioodpad a na sběrném dvoře 481 tun bioodpadu, což je o 133 tun více než v roce 2017.
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Dalších 147 tun bioodpadu, převážně z údržby veřejné zeleně, bylo zpracováno na kompostárně
na sběrném dvoře.
Ve spolupráci se společností KTS Ekologie s.r.o. a Diecézní charitou Brno probíhá na sběrném
dvoře 2x ročně humanitární sběr textilu a ošacení. V létě byly rozmístěny čtyři nové nádoby na
textil. Za rok 2018 bylo do 13 kontejnerů na textil, bezplatně zapůjčených od společnosti
TextilEco a.s., uloženo celkem 44,9 tun textilu, což je o více jak 4 tuny více jak v roce 2017.
V květnu byla uzavřena smlouva o svozu jedlých olejů s novou společností EKO-PF s.r.o.
Současně byly rozmístěny 4 nové nádoby na olej. Celkem je tedy sváženo dvanáct nádob na
jedlý olej.

Směsný komunální odpad
Množství směsného komunálního odpadu z domovního svozu a ze sběrného dvora oproti roku
2017 narostlo pouze o 7 tun. Příjem z poplatků za komunální odpad činil 4 841 347 Kč, což je o
téměř 265 tis. korun více než v roce předešlém. Místní poplatek „za odpad“ pro rok 2018 činí
stále 500 Kč/osobu. Četnost svozu odpadkových košů je 3x týdně, v zimních měsících pouze 2x.
Svoz zajišťují pracovníci organizační složky „Úklid a údržba města Tišnova“.

Zpětný odběr, nebezpečné odpady
Sběrný dvůr města je místem zpětného odběru elektrozařízení. Místo zpětného odběru slouží
nejenom pro občany Tišnova. Drobná elektrozařízení a tužkové baterie lze uložit i do
stacionárních červených kontejnerů
umístěných na stanovištích po městě.
Na území města je takto rozmístěno
6 kontejnerů. Drobná elektrozařízení
a tužkové baterie je možné předat i
do E-boxu umístěného při vstupu do
budovy Polikliniky. Tužkové baterie je
možné odevzdat také v rohové
budově MěÚ do válcového boxu.
V roce 2018 bylo městu za zpětný
odběr elektroodpadu vyplaceno
celkem 82 722 Kč, což je o téměř 20 tisíc více než v roce 2017.
Stále jsou v budově radnice zdarma k dispozici papírové krabičky Ecocheese pro shromažďování
baterií v domácnostech. Plné krabičky je pak možné odnést například a sběrný dvůr nebo
vhodit do červených kontejnerů.
V roce 2018 byl na sběrném dvoře postupně omezen příjem pneumatik. Obyvatelé byli
nasměrováni s pneumatikami do vybraných pneuservisů, kde mohou pneumatiku odevzdat
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zdarma a bez vazby na službu. Pneumatiky podléhají zpětnému odběru, stejně jako je tomu u
elektroodpadu. Za jejich recyklaci občané platí již při zakoupení. Na rozdíl od těchto
pneuservisů, které mají smlouvu se společností zajišťující zpětný odběr pneumatik, však město
za jejich zpětný odběr platí. Město tak ušetřilo, dle trendu z předešlých let, cca 75 tis. korun. Za
likvidaci nebezpečného odpadu bylo vynaloženo 252 956,-, což je o 25 411 korun více než v roce
2017.

2. Komunikace
Město Tišnov je správcem místních komunikací a
chodníků. Prostřednictvím organizační složky „Úklid a
údržba města Tišnova“ udržuje při zimní i letní údržbě
celkem 27,9 km místních komunikací a 33,5 km
chodníků. Po zimní údržbě bylo brzy na jaře provedeno
kompletní zametení chodníků a komunikací, byla
provedena obnova nátěrů přechodů pro chodce a
obnova vodorovného dopravního značení. V letních
měsících bylo provedeno čištění dešťových vpustí
částečně dodavatelsky.
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.
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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.
Na likvidaci plevele v chodnících bylo vynaloženo více než 50 tis. Kč. Na podzim byl pořízen stroj
na likvidaci plevele horkou vodou.
Velmi dobře se osvědčili parkovací automaty na náměstí Míru, řidiči si tak mohou kdykoliv
zaparkovat, uhradit symbolický poplatek a vyřídit záležitosti u lékaře, na úřadech apod.
Všechny zjištěné autovraky byly vyřešeny a odstraněny.

3. Veřejné osvětlení
Prostřednictvím služby, která umožňuje nahlášení poruchy veřejného osvětlení na webu města,
bylo v roce 2018 učiněno několik desítek oznámení.
V letních měsících bylo při rekonstrukci chodníku na ulici Bezručově kompletně
zrekonstruováno veřejné osvětlení s novými LED svítidly.

4. Veřejná zeleň / veřejné prostranství
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.
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V Tišnově se udržuje 23 ha parkové trávy v různých svažitostech v četnosti sečení 6-8x za rok a
8 ha luční trávy v různých svažitostech v četnosti 1-2x za rok. Sečení cca 75 % travnatých ploch a
částečně i údržbu keřů zajišťuje organizační složka „Úklid a údržba“. Za účelem zajištění
optimální četnosti sečení bylo na ¼ travnatých ploch ve východní části města zajištěno sečení
dodavatelsky. Nejvýhodnější nabídku předložil Stanislav Réman z Předklášteří.
Kromě sečení provádí organizační složka „Úklid a údržba“ většinu zahradnických prací: kácení
stromů, některé řezy stromů, řez živých plotů, zakládání a rekonstrukce travnatých ploch a
výsadby okrasných keřů.
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 500ti stromů
vysazených během posledních 4 let.

Na konci roku jsme dokončili úpravu prostranství před letním kinem, byla vybudována
lukostřelnice, dětské hřiště a vysazeny stromy.
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 strom Gingo biloba (jinan
dvoulaločnatý) 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 tedy podél cesty k Hradčanskému nádraží. Výsadby lip na nově
rekonstruované ulici Brněnské pak na konci roku doplnily vzrostlé lípy a akáty.
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5. Dětská hřiště, sportoviště
Ve městě je nyní 15 dětských hřišť, další 2 jsou
v Jamném a Hajánkách. V jarních měsících
proběhla tradiční pravidelná výměna písku v
pískovištích a před sezónou byly potřebné herní
prvky opraveny. Na jaře proběhla povinná roční
kontrola hřišť a sportovišť certifikovaným
odborníkem.
V průběhu roku proběhlo postupné rozmístění
provozních řádů na dětských hřištích v Tišnově.
V dubnu byla na dětském hřišti Polní opravena část
herního prvku, v listopadu byla následně opravena
část dopadové plochy. Ve stejném měsíci pak bylo
hřiště Halasova doplněno o dva nové herní prvky.
Během léta bylo vybudováno nové dětské hřiště pro
dětskou skupinu Potůček a hřiště v areálu Letního
kina, jehož celkové náklady na realizaci činily 178
465 Kč.
V říjnu bylo zrealizováno také dětské hřiště na ul. Mánesova, jehož náklady na realizaci činily
138 442,-. V průběhu roku proběhlo postupné rozmístění provozních řádů na dětských hřištích
v Tišnově.

Během roku 2018 byly na sportovišti ZŠ nám. 28. října vyměněny ochranné sítě a na sportovišti
Smíškova byla vyměněna část oplocení. V podzimních měsících se uskutečnila pravidelná roční
údržba tzv. BMX dráhy v Šatanech, která činila 17 787 Kč.
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6. Úklid a údržba veřejného prostranství
Významnou a velmi nákladnou komunální službou je pravidelný úklid veřejného prostranství od
drobných odhozených odpadků a psích exkrementů, který zajišťuje kompletně organizační
složka „Úklid a údržba města Tišnova“, a to nadále denně v centru (nádraží náměstí a okolí
kostela), 3x týdně v širším centru města a 2x týdně v ostatních částech města (včetně sídlišť).
Odpadkové koše, v některých částech města i se zásobníky se sáčky na psí exkrementy, jsou
průběžně během roku doplňovány na vhodná vytipovaná místa.
Ve městě je zaveden pro majitele psů systém sběru psích exkrementů pomocí sáčků.

7. 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).
Jarní trhová slavnost se uskutečnila 21.
dubna. Děti z mateřských školek a místních
zájmových
organizací
vystoupily
s nacvičenými hudebními a pohybovými
čísly. Program doplnila výstava živých
hospodářských
zvířat,
komentovaná
místními chovateli.
Velkou akcí byla 28. července Letní trhová
slavnost k 100. výročí založení republiky.
Bohatý celodenní program se odehrával na
náměstí Míru a dále průvod pokračoval
městem až do parku u nemocnice, kde byly
oslavy zakončeny koncertem.
Poslední trhová slavnost byla adventní,
která se již tradičně konala první adventní
neděli.
Proběhlo
pásmo
kulturních
vystoupení a závěrem byl za doprovodu
vánočních skladeb rozsvícen strom na
náměstí.
Všechny trhové slavnosti byly podpořeny
velkou účastí veřejnosti.
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V rámci Tišnovských trhů jsou dále pořádány jarní a podzimní bleší trhy, na jejichž organizaci se
podílí spolek Za sebevědomé Tišnovsko.
Cílem Tišnovských trhů je pravidelná nabídka řemeslných výrobků a přebytků ze zahrad
z regionu.
Sezóna v roce 2018 byla zahájena 31. 3. a poté se trhy konaly na náměstí Míru každou sobotu
dopoledne až do 3. 11.
Z rozpočtu města byly v roce 2018 nakoupeny pouze latě na opravu stánků za 1 440 Kč.
Přistavování a úklid stánků, stavění podií a přípravy technického zázemí pro pořádání trhů a
trhových slavností zabezpečují pracovníci organizační složky „Úklid a údržba města Tišnova“.
Poplatky za užívání veřejného prostranství a nájem stánků vybírají přímo na sobotních trzích
referenti OSMKS.
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 prostranství

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

8. Pohřebnictví
V roce 2018 činily rozpočtové výdaje na pohřebnictví celkem 146 258 Kč. Ke snížení nákladů
přispělo, že objížďkovou kontrolní a klíčovou službu obou tišnovských hřbitovů zajišťuje
Městská policie Tišnov. Pouze ve státní svátky a večerní zamykání o víkendech bylo objednáno
u dodavatele Michala Klimeše, ostraha osob a majetku. Tato praxe se osvědčila a stejně tak
navážeme i letos.
Rozplánovaná hrobová místa na novém hřbitově v Šatanech se postupně zaplňují, proto bude
třeba rozměřit další volné plochy. Nová hrobová místa byla v loňském roce smluvní společností
DAMA system, s.r.o. zaměřena a doplněna do pasportu hřbitova. Taktéž zájem o kolumbární
schránky roste, z celkového počtu 138 schránek jsou volné pouze 3.
V loňském roce bylo pořízeno 5 kusů nových laviček, které jsme doplnili do míst nově
vznikajících hrobů. Také byla provedena potřebná redukce poléhavé zeleně a likvidace
přerostlých jehličnanů, což je mezi hroby vždy velmi rizikové. Úklidové práce, sečení, zimní
údržbu, drobné opravy a zednické práce na hřbitovech zajišťují pracovníci organizační složky
Úklid a údržba města Tišnova.
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Přehled vykonaných administrativních služeb v pohřebnictví:
Pohřebnictví

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Počet nájemních smluv

200

232

213

249

208

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

Příjmy celkem

276 962 Kč 335 178 Kč 308 821 Kč 379 189 Kč 253 532 Kč

9. 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 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. Na žádost městské policie byla
pořízena čtečka mikročipů, která urychlí
identifikaci očipovaných toulavých psů.
Strážníci městské policie odchytávali v loňském roce v Tišnově cca 45 toulavých či opuštěných
psů. Převážně se jedná o opakované tuláky nebo o označené psy, kteří se vrací k chovatelům
takřka hned. V ostatních případech zveřejňujeme foto psa s výzvou. Zpětnou vazbou zjišťujeme,
že nejúčinnějším prostředkem při hledání majitelů je v dnešní době sociální síť Facebook, díky
němuž se většina chovatelů či náhradních zájemců ozývá do několika hodin. Žádný případ
nebylo nutné řešit převozem do útulku.
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10. 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, což je o 9 více než v roce 2017. Z tohoto počtu bylo 30 požárů, 8
technických pomocí, 11 planých poplachů, 2 taktická cvičení a 1x vyhlášení pohotovosti při
výpomoci profesionální jednotce na místní stanici. Ke složitějším zásahům lze zařadit požár
skladové haly na ulici Olbrachtova v Tišnově, kde hořely uskladněné klimatizační jednotky. První
den se hasebních prací zúčastnilo 15 členů a druhý den při dohašování skrytých ohnisek
pracovalo 7 členů jednotky. V dubnu, při požáru lesa v Drásově, došlo kvůli špatným
příjezdovým podmínkám k poškození obou cisteren. Na CAS 32 byl poškozen pravý přední
blatník a u novější cisterny byla třeba oprava kropící lišty a elektrického ovládání navijáku.
Jelikož k poškození došlo při požáru mimo katastr Tišnova, náklady na opravy byly refundovány
z dotace Jihomoravského kraje.
Celkově při zásazích členové odpracovali 715 hodin. Školení a výcviku bylo věnováno přes 750
hodin. Povinným tématům se specializací pro strojníky, velitele, dýchací techniku, obsluhu
motorových pil aj., se členové věnují v rámci pravidelných úterních schůzek v nové klubovně na
stanici a také na každoročním třídenním soustředění v městském středisku na Brumově. Velkým
přínosem pro jednotku byl praktický výcvik na zvládání kritických situací, který proběhl
v listopadu pod dozorem profesionálních instruktorů HZS JMK.
Jednotka také aktivně vypomáhala při mistrovství v poskytování první pomoci profesionálních
jednotek Hasičského záchranného sboru České republiky na soutěžních stanovištích v Tišnově a
jeho blízkém okolí. Technické pomoci byly zaměřeny na likvidaci hromadné dopravní nehody a
na záchranu osob z hloubky (studny). Mistrovství probíhalo ve dnech 11. a 12. 10. 2018. Na tuto
akci město Tišnov přispělo finančním darem 10.000 Kč.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Tišnova má k dispozici 3 zásahová vozidla:
 CAS 20 na podvozku T-815 Terno pořízené v roce 2008. Vozidlo je v dobrém stavu, vybavené
pro veškeré nejběžnější zásahy,
 CAS 32 na podvozku T-148 se letos dožívá 47 let. Vozidlo je udržováno provozuschopném
stavu, ovšem náhradní díly bývají těžce dostupné a údržba a opravy se prodražují. Snahou i
nadále zůstává pořízení nového či repasovaného automobilu, který se díky své konstrukci
dostane do těžce přístupných lokalit,
 Iveco je dopravní automobil z roku 2013, je vybavený přenosným čerpadlem, výkonnou
elektrocentrálou, dýchacími přístroji, osvětlovacími stativy a prostředky pro zásahy na vodu.
Na činnost jednotky město Tišnov ze svého rozpočtu použilo v loňském roce celkem 415.831 Kč.
Prostředky byly použity převážně na běžné provozní výdaje, opravy zásahových automobilů,
pohonné hmoty, ochranné pomůcky členům jednotky, věcné vybavení aj.
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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.

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