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Cílem zprávy o činnosti Městského úřadu Jevíčko je poskytnout voleným 
zastupitelům města a široké veřejnosti ucelený přehled o rozsahu vybraných činností 
jednotlivých odborů úřadu a  také o činnosti volených funkcionářů, kterým je starosta a 
místostarosta. 
 
Městský úřad je organizační složkou města a je tvořen podle zákona o obcích starostou, 
místostarostou, tajemníkem městského úřadu a zaměstnanci města zařazenými do 
městského úřadu. Zaměstnanci jsou podle organizačního řádu rozčleněni podle 
vykonávaných činností do jednotlivých odborů. 
 
Městský úřad Jevíčko v rámci přenesené působnosti vykonává na svém území státní správu 
v rozsahu přiznaném „obcím s pověřeným obecním úřadem“. Obvykle tuto státní správu 
vykonává také pro ostatní obce v okolí. Obec s pověřeným obecním úřadem se někdy 
označuje jako obec II. typu nebo obec II. stupně (obcí I. stupně je každá obec, obcí III. 
stupně obec s rozšířenou působností). 
 
Pověřený obecní úřad rozhoduje v prvním stupni ve správním řízení o právech a právem 
stanovených povinnostech fyzických a právnických osob, pokud zákon nestanoví jinak. 
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O r g a n i z a č n í   s t r u k t u r a   M ě Ú   J e v í č k o  
a   j e h o   o r g a n i z a č n í c h   s l o ž e k   k   31. 12. 2017 
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P e r s o n á l n í   s l o ž e n í   M ě Ú   J e v í č k o 
a   j e h o   o r g a n i z a č n í c h   s l o ž e k   k   31. 12. 2017 

 
 

Starosta Dušan Pávek, dipl. um. 
Místostarosta Mgr. Miroslav Šafář  
Tajemník Bc. Pavel Sedlák  
 
Odbor výstavby Bc. Jindřich Beneš – vedoucí  
a územního plánování Ing. Lucie Glocová – referentka  
 
Odbor finanční Ing. Jana Bartuňková – vedoucí 
  Ing. Zuzana Mlčochová – účetní, správa hrobů 
  Eva Machálková – mzdová účetní, účetní 
  Romana Václavková – pokladní, výběr místních poplatků 
 
Odbor organizační Bc. Ondřej Jelínek – vedoucí, majetkoprávní vztahy, ŽP 
  Petra Minaříková – sekretariát starosty a tajemníka 
 Martina Zikmundová – referentka – evidence obyvatel   
                               Jaroslava Jeřábková – referentka – matrika  
 Marta Hanáková – správa a úklid 
 Dagmar Schneiderová – pracovnice TIC Jevíčko 
 Monika Braunerová – pracovnice TIC Jevíčko  
 Jitka Stejskalová – pracovnice veřejných WC  
 Jaroslava Stavinohová – pracovnice veřejných WC 
                                          Pavla Antošovská – úklid městské ubytovny, kina a synagogy 
 
      Sociální oddělení Martina Zikmundová – sociální pracovnice 
 
      Správa Domu hasičů 
      JSDH Jevíčko            Stanislav Ducháček              
 
Investiční oddělení Dalibor Šebek 
 
Pracovníci technické Stanislav Ducháček 
údržby Jaroslav Skočovský 
 Bohuslav Zatloukal 
 Rostislav Zemánek  
 Milan Stejskal 
                                          Milan Belej  
                                          Josef Preller 
                                          Petr Müller   
 
Pečovatelská služba Alena Širůčková – vedoucí pečovatelka 
  Marcela Pařilová – pečovatelka   
  Helena Badalová – řidička/pečovatelka  
 
Městská knihovna Stanislava Kavanová – vedoucí  
 Pavla Konečná – knihovnice  
 
Městská policie               Mgr. Bc. Dušan Tejkal – velitel MP 
                                          Antonín Hrabal – strážník MP 
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 Tajemník  
 
Tajemník městského úřadu je zaměstnancem města a za plnění úkolů městského úřadu 
v samostatné i přenesené působnosti je odpovědný starostovi. Tajemník řídí a kontroluje 
činnost zaměstnanců města zařazených do městského úřadu (dále jen „zaměstnanci úřadu“) 
a dále je pracovněprávně přímým nadřízeným vedoucích odborů městského úřadu.  
 
Tajemník městského úřadu plní úkoly stanovené zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (§ 110 
odst. 4) a dalšími zvláštními právními předpisy, zejména plní úkoly statutárního orgánu 
zaměstnavatele vůči zaměstnancům úřadu a zajišťuje výkon přenesené působnosti svěřené 
úřadu. Tajemník plní úkoly vedoucího úřadu podle zákona 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků. 
 
K hlavním úkolům patří: 

-  příprava materiálů a podkladů pro jednání rady a zastupitelstva města 

- pořizování zápisů o průběhu zasedání rady a zastupitelstva města včetně 
usnesení a jejich zpřístupnění pro veřejnost 

- vyřizování korespondence rady a zastupitelstva města 

- zabezpečování plnění usnesení rady a zastupitelstva města prostřednictvím 
zaměstnanců a výkonu státní správy na svěřených úsecích 

- příprava právních předpisů města a vnitřních směrnic úřadu 

- zajišťování komplexní personální agendy pracovníků úřadu a ostatních 
zaměstnanců města a zajišťování komplexní personální agendy sezonních 
pracovníků a pracovníků pracujících na dohodu o provedení práce a na 
dohodu o pracovní činnosti a koordinace praxí studentů a stážistů  

-  spolupráce s Úřadem práce ČR při zajišťování pracovní politiky města 
a zajišťování dotací z MPSV ČR 

-  vyřizování pracovních úrazů a úrazů spojených s chodem města a vyřizování 
dalších škodních a pojistných událostí  

- správa registru přijatých čestných prohlášení veřejných funkcionářů dle 
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů 

- evidence agend základních registrů 

- zpracování přestupkových podnětů bezpečnostní agenturou a předávání 
příslušným orgánům k projednání 

- zajišťování lékařských prohlídek zaměstnanců a zajišťování pracovnělékařské 
péče a služeb o zaměstnance ve spolupráci s praktickými lékaři 
a specializovaným pracovním lékařstvím  

- zajišťování školení bezpečnosti práce, požární ochrany a zajišťování školení 
řidičů referentů pro zaměstnance města 

- zajišťování pravidelných revizí (strojů, nářadí, elektro, plyn, komínů, EZS, 
hromosvodů atd…), zajišťování deratizací města  

V průběhu roku 2017 došlo na Městském úřadě v Jevíčku k níže popsaným personálním 
změnám. 
 
K doplnění technických pracovníků města byl ode dne 1. 1. 2017 přijat do pracovního 
poměru pan Josef Preller a k 1. 3. 20117 nastoupil také do pracovního poměru jako 
technický pracovník města pan Petr Müller. 
 
Další personální změnou bylo přijetí referenta Odboru výstavby a územního plánování MěÚ 
Jevíčko, a to od 1. 3. 2017. Jedná se o Ing. Lucii Glocovou, která nahradila zemřelého pana 
Ing. Víta Komárka, který na následky vážného onemocnění dne 18. 10. 2016 zemřel. Tímto 
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si dovoluji uvést vzpomínku na našeho kamaráda a spolupracovníka, který nás uvedený den 
po těžké nemoci ve věku 44 let opustil.  
 
V květnu 2017 bylo vyhlášeno výběrové řízení na místo referent/ka sociální agendy odboru 
organizačního MěÚ Jevíčko. Do výběrového řízení se přihlásilo 10 uchazečů a dne 11. 9. 
2017 proběhlo komisí otevírání obálek a hodnocení obdržených žádostí. Hodnotící komise 
po prostudování a vyhodnocení obdržených žádostí dospěla k závěru, že nejvhodnějším 
kandidátem na danou pozici je paní Martina Zikmundová. Paní Zikmundová od 1. 1. 2018 
bude zpracovávat od 1. 1. 2018 celou agendu sociální práce s pracovním úvazkem 0,8 % a 
ve zbývajícím 0,2 % úvazku bude vést evidenci obyvatel a zastupovat na matrice. 
 
Zastupitelstvo města již v roce 2016 schválilo Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2016, kterou 
se s účinností od 1. 1. 2017 zřizuje městská policie. Současně dne 29. 11. 2016 bylo 
vyhlášeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa strážník MP Jevíčko, do kterého se 
přihlásilo celkem 5 uchazečů. Po provedených pohovorech byli vybráni 2 uchazeči, kteří 
nastoupili do pracovního poměru od 1. 6. 2017. Jedná se o pana Mgr. Bc. Dušana Tejkala a 
pana Antonína Hrabala. Následně zastupitelstvo jmenovalo pana Mgr. Bc. Dušana Tejkala 
velitelem MP Jevíčko s účinností od 1. 7. 2017. 
 
Se zřízením MP Jevíčko došlo ke změně v Komisi pro projednávání přestupků. Její 
předsedkyní zůstala nadále paní JUDr. Alena Jahodová a stávající členy paní Jaroslavu 
Jeřábkovou, pana Bc. Jindřicha Beneše a pana Mgr. Miroslava Šafáře nahradili noví 
členové, kterými se stali pan Mgr. Martin Moučka a pan Mgr. Bc. Dušan Tejkal. 
 
Na sklonku roku 2017 podala paní Helena Badalová, která pracovala jako řidička-
pečovatelka ve Středisku pečovatelské služby v Jevíčku, žádost o odchod do starobního 
důchodu ke dni 8. 1. 2018. Na základě tohoto rozhodnutí bylo vyhlášeno výběrové řízení, a 
to na pozici vedoucí Střediska pečovatelské služby-pečovatelka. Do VŘ se přihlásilo 8 
uchazeček. Po provedených pohovorech byla vybrána jako vedoucí Mgr. Miroslava Čepová, 
která tuto funkci začne vykonávat od 1. 3. 2018.  
 
Na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr bylo v průběhu roku 2017 
zaměstnáno: 

 na dohodu o provedení práce 42 pracovníků 

 na dohodu o pracovní činnosti 9 pracovníků a 18 pracovníků, kteří jsou členy 
JSDH Jevíčko 
 

Na základě dohody s Úřadem práce ČR o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací (dále jen VPP), bylo v průběhu roku 2016 zaměstnáno 26 sezónních 
pracovníků, kteří velkou měrou přispěli na zvelebování města. 
 
Tyto pracovní místa v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) jsou zaměřena zejména na 
úklid a údržbu veřejných prostranství, komunikací, zeleně ve městě, s cílem zaměstnání 
obtížně umístitelných osob na volném trhu práce. Jedná se především o osoby s nižším 
vzděláním, dlouhodobou nezaměstnaností, vyšším věkem popř. se zdravotním postižením 
(omezením) apod., kterým tak bylo umožněno opět se zařadit se do pracovního procesu. 
Zaměstnavatel tj. Město Jevíčko nemá možnost klást si velké nároky na kvalifikaci těchto 
pracovníků. Pokud chceme, aby město bylo udržované a bylo hezké, jsou nám tito lidé velice 
nápomocni.  
 
Omezujícím kritériem pro přijetí sezonních pracovníků jsou jasně dané podmínky 
poskytovatele dotace – ÚP ČR, který sice umožňuje opakovanost zaměstnávání 
osvědčených pracovníků, ale až po splnění určité délky evidence na ÚP ČR (tím je doba 5 
měsíců). Proto musí být na pracovní pozice VPP vybírány osoby, kteří tato kritéria splňují, 
a to jsou právě ti pracovníci, se kterými se občané našeho města budou nyní setkávat 
a mohou sledovat i odvádění jejich práce. Pro město je možnost spolupráce s ÚP ČR a 
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možnost zaměstnávat tyto sezónní pracovníky dlouhodobě výhodná a užitečná. V roce 2017 
čerpalo město na tyto pracovníky dotaci 1.854.139 Kč. 
 
Se zřízením MP Jevíčko se naskytla městu možnost na základě dohody s Úřadem práce ČR 
vytvořit tzv. místa s názvem „Asistent prevence kriminality“ (dále jen APK). V současné době 
tuto pozici vykonávají 2 pracovníci, kteří část své pracovní doby vykonávají dohled nad 
dodržováním bezpečnosti pracovníků na pobočce ÚP ČR v Jevíčku a zbytek pracovní doby 
jsou k dispozici strážníkům MP Jevíčko. Na tyto pracovníky APK, tak jako na pracovníky 
VPP, přispívá úřad práce finančními dotacemi. 
 
V roce 2017 došlo k nahlášení 1 úrazu na chodníku (uklouznutím). Celá škodní událost bal 
zadokumentována a předána České pojišťovně, a. s. k vyřízení. Na základě prověření všech 
skutečností nedošlo však ze strany pojišťovny k plnění a bylo sděleno, že město za vznik 
způsobené škody, na základě stanoviska ČP, neodpovídá, a tato škodní událost byla 
odložena bez náhrady.   
 
Dále v průběhu roku 2017 došlo ke 2 pracovním úrazům zaměstnanců města a dalším 14 
škodním událostem 1 x poškození skleněné výplně dveří u MŠ – šetřila Policie ČR a případ 
byl objasněn, 1 x poškození vozidla při sečení trávy křovinořezem v Zadním Arnoštově, 1 x 
dopravní nehoda zaviněná řidičem městského vozidla, 2 x prasklá voda v bytovém domě na 
ul. Pivovarská a v budově ZŠ Jevíčko a 1 x poškozená střecha budovy HD na ul. Třebovská 
vlivem klimatických podmínek. Nejvíce škodních událostí bylo zaznamenáno dne 10. 8. 
2017, kdy se přes část města Jevíčka přehnala náhlá nepředvídatelná větrná smršť 
s nárazem větru nad 20,8 m/s, což je považováno již za vichřici, která způsobila škody na 
majetku města, a to zejména popadanými stromy, poškozenými střechami. Dokonce i pád 
stromu způsobil poškození osobního motorového vozidla, které bylo zaparkované na ul. 
M. Mikuláše. 
 
Vzhledem k tomu, že dne 25. 5. 2018 vstoupí v účinnost nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je jednou z povinností města, příspěvkových 
organizací města, spolků atd., kterou toto nové nařízení zavádí, povinnost správců a 
zpracovatelů osobních údajů zřídit funkci tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů 
(GDPR). Tato povinnost se přitom týká každého kraje, města i obce a některých právnických 
osob, které jsou územními samosprávnými celky zřizovány. Na základě toho je v rámci 
zavádění GDPR do praxe, vedeno intenzivní jednání. 
 
Městský úřad je stále pod neustálým tlakem současných legislativních změn, politických 
pohybů a ekonomického vývoje. Očekává se od něho flexibilní reakce na změny zákonných 
norem, přizpůsobování se požadavkům veřejnosti, rostoucí kvalita úředních úkonů a 
rozhodnutí, zlepšování způsobu jednání úředníků s občany i způsobů vedení lidí 
v samotném úřadě. Tento tlak vede k nutnosti pravidelného vzdělávání se a k vytvoření 
trvalého zvyku učit se, jakožto součásti úřední profesionality. 
 
Úředníci musí neustále reagovat na časté změny zákonů, na očekávání veřejnosti v roli 
klientů, která vyžaduje široké a podrobné znalosti uplatňovaných předpisů. Získání 
předepsané kvalifikace a následné pravidelné vzdělávání je nezbytnou součástí pracovní 
náplně úředníků. 
 
Vzdělávání úředníků a jeho jednotlivé druhy jsou upraveny zákonem č. 312/2002 Sb., 
o úřednících. Největšího rozsahu však dosahuje průběžné vzdělávání zaměřené zejména 
na legislativní změny, na získání praktických zkušeností z různých správních činností, 
na jednání s klienty, na zvyšování znalostí využívání programového vybavení a další.  
 
V roce 2017 provedl Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen KrÚ Pk) 2 kontroly týkající se 
přezkoumání hospodaření města Jevíčko bez zjištěných závad či nedostatků. 
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V měsíci březnu 2017 provedli pracovníci KrÚ Pk kontrolu na výkon sociální práce 
v přenesené působnosti a povinnosti sociálních pracovníků. Při kontrole nebyly shledány 
žádné nedostatky. 
 
V měsíci květnu proběhla kontrola z KrÚ Pk na úseku matričních agend, státního občanství a 
vidimace a legalizace bez zjištěných závad. 
 
V červenci 2017 proběhla kontrola ze strany Krajské státní veterinární správy na asanační 
činnost města. Při kontrole nebylo zjištěno žádných pochybení či nedostatků. 
 
V měsíci říjnu 2017 byla provedena kontrola ze strany Okresní správy sociálního 
zabezpečení na plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při 
odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, kde 
v rámci kontrolovaného období od 1. 6. 2014 do 30. 9. 2017 byl zjištěn nedoplatek za celé 
kontrolované období ve výši 151 Kč, které město uhradilo v říjnu 2017. 
 
Dále v měsíci říjnu 2017 byla provedena kontrola odborem vnitřních věcí MěÚ Moravská 
Třebová na výkon matriční agendy MěÚ Jevíčko, kde v rámci této kontroly nebyly zjištěny 
žádné závady, a nebylo nutné ukládat žádná opatření. 
 
 

Obor informatiky – zajišťuje pan Martin Heger, DiS. 
 
V průběhu celého roku 2017 docházelo k naplňování Registru práv a povinností. Úřad se 
přihlašoval k agendám, jejichž vykonávání je mu svěřeno zákony. 

- rozvoj software IS 

- zajištění servisu odborných hardwarových a softwarových firem 

- zajištění běhu systému CzechPoint v rámci MěÚ a řešení vzniklých problémů s provozem 
s Helpdesku CzechPointu 

- zajišťování administrování systému výpočetní techniky 

- řešení přístupových práv uživatelů 

- kontrola a zálohování databází 

- na klientských stanicích prováděny běžné údržby a odstraňování jak HW, tak i SW závad, 
aktualizace potřebných programů 

 

Investice 
Z hlediska investicí do výpočetní techniky v roce 2017 došlo k zakoupení: 

 - 3 tiskáren jako náhrada za již zastaralé a nefunkční modely  

 - 3 LCD monitorů jako náhrada za již zastaralé a nefunkční modely 

 - nákup 1 projektoru pro potřeby Zastupitelstva města 

V roce 2017 nebyl zakoupen žádný nový PC. 
 

Stav vybavení IT v roce 2017 
HW vybavení: 13 stolních PC, 3 notebooky, 1 server 

Operační systémy: Windows Vista, Windows 7, Windows 10, Windows Server 2012 
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Uživatelské aplikační programové systémy: ASPI, IS Fenix, IS Gordic, Vema, VitaSW, 
evidence odpadů-EVI, Microsoft Office, Open Office 
 

Internet 
- město v tomto roce využívalo internetové připojení od firmy Coma, s. r. o. Polička 

- administrování a správa redakčního systému, na kterém běží internetové stránky města. Na 
internetové stránky jsou umísťovány informace pro občany, usnesení rady města a 
zastupitelstva města, záměry, vyhlášky a další materiály. Aktualizace stránek probíhá 
průběžně dle potřeby. 

- pravidelné aktualizace SW vybavení serveru včetně aktualizací zabezpečující ochranu proti 
spamu. 

 

Ubytovna, ul. Soudní 51, Jevíčko – správce pan Radomil Sedlák 
 
V roce 2017 bylo na ubytovně dlouhodobě ubytováno 5 stálých nájemníků z ČR a 5 
nájemníků z Rumunska, kteří pracují v místních a okolních firmách. Dále bylo za celý rok 
2017 ubytováno na cca 160 cizinců, kteří byli zaměstnáváni v místních firmách v Jevíčku 
a okolí. Zejména pracovali pro místní firmu Rabbit, dále pak v OLÚ Jevíčko, na Domově 
mládeže atd. 
 
V roce 2017 došlo na ubytovně k zrekonstruování dvou pokojů – č. 5 a č. 8., kde bylo 
položeno nové linoleum a vymalováno.  
 
Na pokoji č. 8 došlo v únoru 2017 k politováníhodné události, kde došlo k násilnému 
trestnému činu s následkem smrti jednoho z ubytovaných. Z tohoto činu byl obviněn a 
následně odsouzen mladík, který užíval stejný pokoj s druhým ze starších nájemníků 
uvedeného pokoje. 
 
Pokoj č. 8 byl pak využíván zejména pro osoby, které pracovaly pro Město Jevíčko. Téměř 4 
měsíce tam byli ubytováni restaurátoři, kteří pracovali na budově města na ulici Třebovská.  
 
Dále proběhla výměna kuchyňské linky a průtokového ohřívače na kuchyňce v 1. patře 
ubytovny, byl zakoupen nový, bazarový nábytek na pokoj č. 8, průběžně obměňováno 
vybavení pokojů, které je mnohdy na hranici životnosti. Proběhlo i čištění odpadů, opravy na 
WC, vymalování WC, opravy dveří a zámků a další běžné údržbářské práce. Pracovalo se i 
na zkvalitnění fungování internetu a TV vysílání. 
 
V roce 2017 měla ubytovna celkové příjmy ve výši 1.053.243,46 Kč a výdaje spočívající 
zejména ve spotřebě energií, platu za správcovství, úklidu a běžných oprav ve výši 
687.405,53 Kč. Výsledkem je tedy zisk ve výši 365.837,93 Kč.  
 
 
 

V Jevíčku dne 14. 2. 2018          Bc. Pavel Sedlák 
                    tajemník MěÚ Jevíčko 
 
 
 
 
 



10/43 

 Starosta 
Kompetence starosty: 
 

 odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý 
kalendářní rok  

 může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené 
působnosti v určitých věcech  

 může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku  

 odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce  

 rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce,  

 plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních 
předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu 

 starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, 
podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání 
rady obce 

 starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo může zvolit více místostarostů a 
svěřit jim některé úkoly. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo, zastupuje starostu 
v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 73 odst. 3 
a § 79 odst. 1 zákona o obcích) 

 starosta spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce  

 v případech stanovených zvláštními zákony zřizuje starosta pro výkon přenesené 
působnosti zvláštní orgány obce, jmenuje a odvolává jejich členy. V případech 
stanovených zvláštními zákony vykonává zvláštní orgán obce s rozšířenou 
působností státní správy pro správní obvod obce s rozšířenou působností  

 starosta má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech 
závěsný odznak. Závěsný odznak má uprostřed velký státní znak a po obvodu 
odznaku je uveden název Česká republika 

 
V průběhu roku 2017 byla činnost starosty naplňována kromě výše uvedených 
základních pravomocí a povinností zejména zajišťováním podmínek pro práci a činnost 
pracovníků Městského úřadu a Města Jevíčko s cílem rozvoje infrastruktury města, 
životních podmínek občanů, životního prostředí, veřejné zeleně, chodníků, bezpečnosti, 
ekonomiky města, školství, zdravotnictví, kultury a všech dalších oblastí, které se chodu 
města dotýkají. 
 
Dále starosta společně s místostarostou a dalšími pracovníky MěÚ Jevíčko zajišťovali 
přípravu veškerých podkladů pro jednání rady, zastupitelstva a dalších orgánů města. 
 
V průběhu roku 2017 nebyl chod města narušen žádnými mimořádnými okolnostmi, které 
by zásadním způsobem ohrozily nebo omezily chod města a jeho občany. Vliv na dílčí 
chod některých částí města měly živelné události v měsících květnu lokální silné dešťové 
srážky, které rozvodnily některé místní toky a splavily terén na řadě zejména polních a 
lesních cest a lokálně zaplavily zahrady na ulici Luční. Dále se přes naše město a katastr 
přehnaly silné vichřice s bouřkami v měsících srpnu a říjnu. Škody způsobené na majetku 
města převýšily částku 100 tis. Kč a na jejich odstranění se podílela zejména JSDH 
Jevíčko a techničtí pracovníci města několik dní. Všechny způsobené škody byly hlášeny 
na Českou pojišťovnu a v rámci uzavřené pojistné smlouvy města odškodňovány. 
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Strategické úkoly, kterými se starosta v průběhu roku 2017 zabýval: 
 
- vybudování protipovodňových opatření v průmyslové zóně města v souvislosti 

s výstavbou firmy REHAU (příprava dokumentace a podkladů) 

- společně s místostarostou řešil zpracování PD na zainvestování průmyslové zóny na 
ulici Třebovské naproti Čepro a PD na výstavbu nového sběrného dvora v této 
lokalitě 

- opravou vodovodu, kanalizace a komunikace v ulici Růžová  

- společně s místostarostou vybudováním pomníku padlých v 1. světové válce a 
parkem před budovou ZŠ v Jevíčku 

- výstavba rychlostní komunikace D43 (jednání se zástupci ŘSD v rámci jednání 
svazku na podporu výstavby D43 ) 

- návštěvou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečku, ministra bez portfeje JUDr. 
Jana Chvojku, kteří navštívili Jevíčko v září 2017 

- vybudování posily VN pro město Jevíčko ze severní strany města (příprava) 

- opravou fasády MěÚ 

- realizací projektu z IROP na dodání velkokapacitní cisterny TATRA 815 pro JSDH 
Jevíčko 

- aktivní komunikací s podnikateli a společnostmi v regionu zejména v oblastí 
spolupráce s městem a sponzoringem veřejných a prospěšných projektů města 

- obnovou technického vybavení pro pracovníky města (Traktor s nakladačem, vozidlo 
Multicar, osobní automobil Škoda Fabia Combi) 

- opravou komunikace Jevíčko – Jaroměřice (příprava) 

- optimalizací ekonomiky města, dotace, optimalizace starých a nevýhodných úvěrů 
města, sledováním a využíváním aktuálních dotačních příležitostí pro město 
v různých oblastech (investice, kultura, životní prostředí, zaměstnanost, rozvoj 
regionu, …) 

- projekčním pracím na opravu kina Astra Jevíčko 

- projekčními pracemi na rekonstrukci domu Barvířská 560 pro vybudování 5 bytů 
sociálního bydlení 

- společně s místostarostou a vedoucím organizačního odboru zahájením komplexních 
pozemkových úprav v k. ú. Zadní Arnoštov 

- společně s tajemníkem MěÚ projekty ke zvýšení zaměstnanosti ve městě 
(realizováno celkem 17 pracovníků VPP)  

- společně s tajemníkem a místostarostou vytvořením vhodného prostředí pro rozjezd 
nově zřízené Městské policie Jevíčko, od 1. 6. 2017 

- jednáními se zástupci místních spolků a organizací a prohloubení vzájemné 
spolupráce 

- jednáním s Hanáckou zemědělskou společností Jevíčko ohledně směn pozemků pro 
výstavbu cyklostezky Jevíčko – Velké Opatovice a lokality pro výstavbu nových RD 
„Za hřbitovem“ a také jednání ohledně oprav obslužných cest okolo města a úklidu 
města po průjezdu zemědělské techniky městem  

- rekonstrukcí a rozšířením sítě chodníků a parkovišť města (sídliště M. Mikuláše, nový 
chodník na ulici Svitavská), rekonstrukce chodníku pracovníky města na 2. části ulice 
Slunečná a dalších drobnějších úkolů ve schůdnosti chodníků 

- zajištěním reklamační opravy zadlážděním středového průjezdu náměstí Palackého 
firmou Dlažba Vysoké Mýto, která bude realizována v květnu a červnu 2018 
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- plněním požadavků a připomínek občanů městských částí Zadní Arnoštov a Mařín 

- organizaci a spoluprací na přípravě zásadních kulturních akcí města: Městský ples, 
přehlídka sborů „Okolo Jevíčka“, kulturní program v rámci „Závodu míru 
nejmladších“, pietní akt k 72. výročí konce 2. světové války, multižánrový festival 
„Jevíčkovění“, kulturní program „Jevíčské pouti“, organizace programu 
pouťového posezení v Zadním Arnoštově, program v rámci „Dnů evropského 
dědictví“, pietní akt k výročí založení ČSR 1918, beseda radních s důchodci, 
setkání harmonikářů „Malohanácký harmonikář“, „Festival mládežnických 
dechových orchestrů“, kulturní akce v rámci adventu a vánoc v Jevíčku, 
„Novoroční přípitek“ zastupitelů s občany města 

- pracovními jednáními s hosty: JUDr. Martin Netolický, PhD. – hejtman Pardubického 
kraje (květen), Ing. Roman Línek, MBa – náměstek hejtmana Pardubického kraje 
(září), radní Pk pro rozvoj a inovace Mgr. Hanou Štěpánovou. 

 
Další pracovní úkoly starosty byly z různých oblastí a zejména požadavků občanů 
města, komisí a výborů města a nadřízených orgánů.  
 
 
 
 
V Jevíčku dne 1. 3. 2018  
 

Dušan Pávek, dipl. um.  
      starosta města 
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 Místostarosta  
 

je pověřen níže uvedenými kompetencemi (projednáno na 3. schůzi Rady města Jevíčko 
dne 13. 12. 2010): 

 činnost příspěvkových organizací města – MŠ, ZŠ, ZUŠ 
 sociální oblast a činnost pečovatelské služby 
 oblast odpadového hospodářství města a životního prostředí 
 oblast územního plánování města 
 oblast grantových a dotačních programů Města Jevíčko a Pardubického kraje 
 oblast úvěrové politiky města 
 činnost komisí rady a výborů zastupitelstva 
 spolupráce s tajemníkem Městského úřadu Jevíčko na přípravě podkladů pro jednání 

rady a zastupitelstva 
 spolupráce s tajemníkem Městského úřadu Jevíčko na přípravě vnitřních předpisů 

MěÚ a Města Jevíčka a obecně závazných vyhlášek zastupitelstva a nařízení rady 
 činnost organizační složky Městské knihovny 
 komunikace s Kabelovou televizí CZ (zajišťují pracovnice TIC Jevíčko) 
 vyřizování stížností a petic ve vztahu k Městu Jevíčku 
 předsednictví Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Jevíčko 
 spolupráce s vedením Gymnázia Jevíčko 
 členství ve školské radě ZŠ Jevíčko za zřizovatele  
 účast na zasedáních Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 a Regionu 

Moravskotřebovska a Jevíčska (v případě neúčasti starosty) 
 jednání s obyvateli místních částí Zadní Arnoštov a Mařín a vyřizování jejich podnětů 

 
Informace k vybraným oblastem: 
 
Příspěvkové organizace: 
 
1) projekt zateplení objektu MŠ 
V listopadu 2017 byla v rámci 70. výzvy na projekty pro snížení energetické náročnosti 
veřejných budov a zvýšení využití OZE podána na SFŽP žádost na projekt „Energetické 
úspory MŠ Jevíčko“ s celkovými způsobilými náklady ve výši 12,7 mil. Kč. 
 
2) inspekční činnost v ZŠ  
V termínu 11. – 15. 5. 2017 proběhla kontrola ČŠI zaměřená na školní roky 2014/2015 a 
2016/2017. Na základě kontrolních zjištění ČŠI v souladu s § 175 odst. 1 školského zákona 
ve znění pozdějších předpisů, byla přijata opatření, se kterými byl zřizovatel seznámen na 
jednání rady města. 
 
Sociální oblast a činnost pečovatelské služby 
Vyřizováním sociální agendy na MěÚ vč. zajišťování sociálního poradenství občanům byla 
v roce 2017 pověřena pracovnice organizačního odboru paní Martina Zikmundová (od 1. 1. 
2018 na pozici samostatné referentky sociální agendy). V oblasti řešení tíživé sociální 
situace občanů spolupracuje s OSV MěÚ Moravská Třebová.  
 
V roce 2017 činila dotace Pardubického kraje na provoz a činnost pečovatelské služby 
440 tis. Kč. Příjem za úhrady od klientů činil 225,8 tis. Kč, provozní dotace města činila 
563,6 tis. Kč. Počet klientů v roce 2017 byl o tři vyšší oproti roku předešlému a služba 
poskytovala více úkonů, což se projevilo v navýšení úhrad za úkony. Další činnost 
pečovatelské služby je uvedena v samostatném oddíle výroční zprávy. Pro rok 2018 bylo 
opět požádáno o dotaci MPSV přidělovanou prostřednictvím Pardubického kraje. 
 
Oblast odpadového hospodářství 
Město je aktivně zapojeno do zpětného odběru elektrozařízení v systému ASEKOL, 
ELEKTROWIN, EKOLAMP a ECOBAT. Odměna za sběr vyřazených elektrozařízení činila 
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v roce 2017 15.332 Kč. Město je provozovatelem sběrného dvora, jehož provoz je schválen 
souhlasem Krajského úřadu Pardubického kraje, který byl rozhodnutím ze dne 6. 11. 2015 
prodloužen do 31. 10. 2019. Na sběrném dvoře mohou občané města odevzdat odpady dle 
schváleného provozního řádu. Sběr tříděného odpadu probíhá prostřednictvím barevných 
kontejnerů na 21 sběrných místech ve městě (v roce 2017 zřízeno jedno nové sběrné místo) 
o celkovém počtu 89 ks (35 plast, 3 PET lahve, 30 papír, 18 sklo, 1 nápojový karton, 
3 bioodpad). Město je zapojeno do systému EKO-KOM (odměna za vytříděné množství 
odpadů v roce 2017 činila 380.266 Kč). Celkové náklady na likvidaci odpadů 2.098 tis. Kč, 
příjmy 1.1972 tis. Kč. 
 
Oblast životního prostředí 
V rámci péče o zeleň byla prováděna pravidelná údržba, nové výsadby a ořezy na základě 
odborného posouzení. V březnu 2017 proběhla výsadba záhonů u sochy sv. Anny. V květnu 
2017 proběhly bezpečnostní ořezy dvou vzrostlých lip na Komenského náměstí, následně 
byly osazeny bezpečnostní vazby. V parku u Zámečku doporučil Ing. Kolařík při jarním 
posouzení stromů provést na lípách přístrojové měření zvukovým tomografem. Podle měření 
mohou stromy v parku zůstat. Doporučil mírný ořez, který proběhl v červenci 2017. Provedl 
také měření jírovce mezi ZUŠ a ZŠ. Z důvodu dutiny ve kmeni a infekce ve větvení 
doporučuje strom pokácet.  
 
V srpnu 2017 se městem prohnala lokální vichřice, které padlo za oběť několik vzrostlých 
stromů (mj. jedna z lip u sochy sv. Jana Nepomuckého). Převážně se však jednalo o 
jehličnaté stromy, které byly na místě pracovníky města a hasiči zpracovány. Dále byl 
značně poškozen vzrostlý jírovec na hřišti U Zámečku, jehož jedna ze tří kmenových větví se 
při bouřce zlomila, tím pádem byla uvolněna jedna bezpečnostní vazba v koruně stromu, 
která strom držela pohromadě. Na kaštanu tedy zůstaly dva komínové kmeny, u kterých se 
ořezem ulomených větví projevily vyhnilé dutiny stromu. Po zhodnocení stavu stromu za 
spolupráce hasičů a vedení města bylo rozhodnuto o jeho pokácení jako nebezpečného 
stromu, zejména s ohledem na pozici u dětského hřiště. Na základě této živelné události bylo 
Ing. Kolaříkem posouzeno stromořadí na ulici A. K. Vitáka a další stromy ve městě.  
 
Proběhla realizace parkových úprav s pomníkem obětem I. sv. války u budovy zámečku dle 
odsouhlaseného návrhu firmy ARS Vavřín Litomyšl. Jedná se o záměr osazení 
pískovcového obelisku, který je doplněn mobiliářem s pítkem, cestičkami ze žulové mozaiky 
a parkovými úpravami, kostru tvoří stávající jírovce, doplněné výsadbou sakur podél 
východní hranice objektu. V rámci projektu byly vysazeny také dva půlkruhové záhony.  
 
Na Palackého náměstí byl do hloubky 2 metrů proveden geologický průzkum. Výsledek 
ukázal, že se tu nachází špatné podloží, které není schopno držet vodu. Stávající lípy na 
stanovišti neprospívají a jsou napadeny houbou, proto zde bude navržena nová vhodná 
výsadba. Na ulici Brněnské se také připravuje projekt na novou výsadbu. Největším 
problémem jsou nadzemní i podzemní sítě. Podle prvotního zkoumání by se mohlo umístění 
nových stromů povést. 
 
Město v červnu 2017 obdrželo od SFŽP rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt výsadeb 
v předprostoru hřbitova ve výši 80 % (celkové náklady 346,5 tis. Kč). Projekt bude 
realizován v roce 2018. 
 
Místostarosta se pravidelné účastní zasedání komise životního prostředí rady města. 
  
Oblast územního plánování 
16. ledna 2017 zastupitelstvo města schválilo a vydalo změnu č. 1 územního plánu sídelního 
útvaru Jevíčko. Nejdůležitějším záměrem bylo vytvoření průmyslové zóny pro výrobu lehkou 
(4,1 ha) mezi areálem HZS Jevíčko a čerpací stanicí EURO OIL. Textová a výkresová část 
změny ÚP jsou uveřejněny na webových stránkách města. Na základě rozhodnutí rady byla 
Ing. arch. Tomášem Slavíkem zpracována územní studie nové průmyslové zóny se 
zakomponovaným novým sběrným dvorem, na jejímž základě je aktuálně zpracovávána 
dokumentace pro územní rozhodnutí. 
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Oblast grantových programů města a Pardubického kraje 
V rámci grantového systému města bylo organizacím na činnost a provoz rozděleno cca 
582 tis. Kč. Dále byly poskytovány příspěvky na účastníky letních táborů a na dopravu pro 
sportovní oddíly. Kromě toho byly radou schvalovány mimořádné příspěvky v sociální oblasti. 
Město obdrželo z rozpočtu Pardubického kraje příspěvky ve výši cca 1.391 tis. Kč, z nichž 
podstatnou část činily dotace na činnost a vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Jevíčko, na činnost pečovatelské služby a projekt „Šablony MŠ“.  
 
Pro rok 2018 bylo požádáno o dotaci Pk na protipovodňová opatření v souvislosti 
s rozšířením areálu REHAU v rámci „Podpory realizace rozvojových projektů obcí 
v problémových mikroregionech Pardubického kraje“ a dále bylo požádáno o dotace v oblasti 
kulturních aktivit, podpory muzejní činnosti, rozvoje cestovního ruchu a mezinárodní 
spolupráce.  
 
Oblast úvěrové politiky města - přehled úvěrů města, dluhový raiting: 
 
Rok 2015 2016 2017
1. Příjem celkem (po konsolidaci) 60 299 419,22 60 293 884,94 71 867 755,78
2. Úroky 237 920,30 72 040,60 64 931,60
3. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 11 441 963,00 5 512 416,00 5 987 728,00
4. Dluhová služba (DS) celkem 11 679 883,30 5 584 456,60 6 052 659,60
5. Ukazatel Dluhové služby (%) 19,37 9,26 8,42
6. Stav na bankovních účtech celkem 12 681 747,30 12 857 961,94 16 903 710,29
7. Úvěry a komunální dluhopisy 9 984 701,62 8 108 103,23 9 120 375,23
8. Zadluženost celkem 9 984 701,62 8 108 103,23 9 120 375,23  
 
Oblast činnosti komisí rady města a výborů zastupitelstva města 
Ze strany představitelů města je zajištěna aktivní účast na jednáních komisí a výborů, 
v rámci kterých jsou řešeny podněty z rady a zastupitelstva a dále podněty členů a občanů. 
Se závěry z jednání jsou formou zápisů a zpráv předsedů průběžně seznamovány rada 
i zastupitelstvo. 
 
Pracovní skupina pro regeneraci MPZ Jevíčko 
Pracovní skupina na základě schválení dotace Ministerstva kultury ČR pro rok 2017 ve výši 
960 tis. Kč doporučila k realizaci akce na památkách uvedené samostatně v oddílu 
„Investiční oddělení“ výroční zprávy. Ve spolupráci místostarosty a Ing. Porketové byl 
zpracován a podán Anketní dotazník k Programu regenerace MPZ Jevíčko na rok 2018.  
 
Aktuální složení Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Jevíčko: 
Předseda: Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta města Jevíčko 
Členové: Dušan Pávek, dipl. um. – starosta města Jevíčko 
  Mgr. Michal Drkula – OŠKT KrÚ Pk, oddělení kultury a památkové péče 
  Mgr. Rudolf Beran – radní města Jevíčko, předseda komise bytové a sociální 
  Ing. Tomáš Dvořák – předseda komise stavební města Jevíčka 
  Bc. Jindřich Beneš – vedoucí OVÚP MěÚ Jevíčko, poradce pro ÚP 
  Dalibor Šebek – investiční technik MěÚ Jevíčko 
  Ing. Ivo Junek – autorizovaný inženýr pozemních staveb  
  Mgr. Helena Ulčová – správkyně městského muzea 
  Ing. Mgr. Josef Slezák – farář Římskokatolické farnosti Jevíčko 
  Mgr. Robert Jordán − středoškolský učitel historie 

 Ing. Lenka Porketová – zpracovatelka Programu regenerace MPZ Jevíčko 
2016 – 2020 
 

Pracovní skupina se v roce 2017 sešla na třech jednáních za účelem navržení akcí, které 
budou realizovány a za účelem doplnění nových akcí do anketního dotazníku na rok 2018. 
Členové pracovní skupiny se rovněž v průběhu kalendářního roku aktivně zapojovali do 
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organizace akcí, které byly spojeny s kulturními památkami na území města (celkem 7 akcí). 
Podrobnější informace o činnosti Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Jevíčko v roce 2017 
vč. fotodokumentace jsou přílohou anketního dotazníku na rok 2018 uveřejněného na 
webových stránkách města. 
 
Místní část Zadní Arnoštov a Mařín 
V únoru 2017 provedli pracovníci města údržbu náletů kolem cesty k osadě Lípa. Tradiční 
sběrová akce na objemný komunální odpad přistavením velkoobjemového kontejneru 
proběhla na začátku června 2017. Probíhalo pravidelné sečení trávy, čištění náletové zeleně 
v úseku obce a byla pokácena jedna havarijní lípa. V červnu proběhla oprava výtluků 
v komunikaci na Lípu.  

Dne 27. 7. 2017 proběhlo v kulturním domě výjezdní zasedání rady, na kterém byly řešeny 
připomínky místních občanů, tyto jsou postupně vypořádávány. Město ve spolupráci 
s Mysliveckým sdružením Jevíčko uspořádalo 26. 8. 2017 pro místní i přespolní pouťové 
posezení u kulturního domu, v rámci kterého proběhl slavnostní křest knihy PhDr. Oldřicha 
Koudelky „Malohanácké halali“.  

Pracovníky města byly opraveny kapličky na Lípě a Maříně (nové omítky).  

Státní pozemkový úřad pokračoval v řízení o komplexních pozemkových úpravách pro k. ú. 
Zadní Arnoštov, ke kterému proběhlo několik jednání sboru zástupců vlastníků, jejichž 
výstupem bude plán společných zařízení. Ten bude mimo jiného obsahovat návrh nových 
polních cest a jejich skladbu, návrh protierozních a protipovodňových opatření a návrh 
vodohospodářských staveb. Probíhaly kontrolní dny k přípravě projektu opravy silnice 
v úseku Zadní Arnoštov – Křenov, kterou připravuje Pardubický kraj (SÚS Pk). 

Kromě uvedených oblastí plní místostarosta úkoly vyplývající z jednání rady města 
a zastupitelstva města a ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
 
 
 
V Jevíčku dne 28. 2. 2018 
 
         Mgr. Miroslav Šafář 
              místostarosta 
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Č i n n o s t  o d b o r ů  a  o d d ě l e n í  M ě Ú  J e v í č k o  

Finanční odbor  
 
Rozpočet, hospodaření 
Návrh rozpočtu pro rok 2017 byl zpracován na základě zkušeností s hospodařením města 
v minulých letech, v souladu s aktuálními potřebami města. 
 
Rozpočet byl schválen v zastupitelstvu v prosinci 2016 poté, co byl řádně vyvěšen na úřední 
desce.  
 
V průběhu roku 2017 bylo schváleno celkem 11 rozpočtových opatření, díky kterým došlo 
k navýšení plánovaných příjmů o 20.625,95 tis. Kč a plánovaných výdajů o 18.698,75 tis. 
Kč. Zejména přijaté dotace, vyšší příjmy ze sdílených daní a příjmy za prodej pozemků 
určených k výstavbě rodinných domů byly důvodem navýšení rozpočtu v oblasti příjmové. 
Díky vyšším zdrojům mohly být provedeny akce částečně financované z poskytnutých dotací 
a akce, které původně v rozpočtu nebyly. Výsledek hospodaření a vývoj rozpočtu jsou 
zřejmé z následující tabulky: 
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet 
    schválený po změnách 
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 43 381 056,49 39 214 500,00 43 368 860,00 
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 957 527,89 8 030 300,00 8 938 620,00 
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 210 856,00 1 000 000,00 4 210 850,00 
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 15 318 315,40 2 965 900,00 15 318 320,00 
CELKEM PŘÍJMY 71 867 755,78 51 210 700,00 71 836 650,00 
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 46 562 122,01 37 072 370,00 46 726 720,00 
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 22 554 124,89 13 515 500,00 22 559 900,00 
CELKEM VÝDAJE 69 116 246,90 50 587 870,00 69 286 620,00 

 
Účetní agenda 
Účetnictví města se řídilo zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, který 
stanoví rozsah a způsob vedení účetnictví. Finanční odbor je zodpovědný za průběžné 
účtování veškerých případů, tedy účtování příjmů a výdajů na všech účtech zřízených 
městem, vypracovává a eviduje vydané faktury, vede evidenci došlých faktur, sleduje 
splatnost pohledávek, popř. pohledávky vymáhá.  
Na úseku pokladny byly zajišťovány veškeré pokladní služby.  
 
Informace týkající se účetnictví města jsou předávány na Centrální systém účetních 
informací státu; Město Jevíčko předává tyto informace prostřednictvím Pardubického kraje. 
Čtvrtletně byly zasílány výkazy: rozvaha, výsledovka, příloha účetní závěrky. Účetní závěrku 
za rok 2016 schválilo zastupitelstvo v červnu 2017.  
  
Město Jevíčko bylo v roce 2017 čtvrtletním plátcem DPH, pracovnice finančního odboru tedy 
průběžně připravovaly podklady pro přiznání DPH, které bylo čtvrtletně odevzdáváno 
na finanční úřad. Měsíčně bylo zasíláno kontrolní hlášení. 
 
Přiznání daní z příjmů právnických osob za město bylo vypracováno a odevzdáno v řádném 
termínu. Platební styk je zajišťován díky elektronickému bankovnictví. 
Finanční odbor vypracoval v roce 2017 závěrečný účet města za rok 2016, jehož součástí je 
také zpráva o přezkumu hospodaření města za rok 2016. Při přezkoumání hospodaření 
města za rok 2016, které provedl Pardubický kraj, nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
Závěrečný účet města byl schválen v zastupitelstvu. 
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Evidence majetku, inventarizace 
Po celý rok byla vedena evidence majetku města-dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku, drobného hmotného a nehmotného majetku, majetku předaného k hospodaření. 
Dle platných předpisů prováděl finanční odbor u dlouhodobého majetku odpisy. Odpisy byly 
prováděny měsíčně.  
 
Finanční odbor zajišťoval a koordinoval činnosti týkající se inventarizace veškerého majetku 
města. Inventarizací došlo k odsouhlasení účetní evidence majetku na fyzický stav. Kromě 
fyzické inventarizace byla provedena také dokladová inventarizace veškerých závazků a 
pohledávek. Zprávu o provedené fyzické a dokladové inventarizaci k 31. 12. 2017 schválila 
rada města. 
 
Místní poplatky 
Možnosti výběru místních poplatků jsou dány zákonem č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, v platném znění, správa místních poplatků se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., 
daňový řád v platném znění. Město Jevíčko vybírá na základě schválených obecně 
závazných vyhlášek tyto místní poplatky: poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného 
prostranství, poplatek ze vstupného a poplatek za provoz systému, shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
V roce 2017 bylo na místních poplatcích vybráno celkem 1.667,47 tis. Kč. 
 
Při vymáhání poplatků město využívalo daňovou exekuci srážkami ze mzdy a daňovou 
exekuci přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb. 
 
Mzdová agenda 
Finančním odborem byla kompletně zajišťována mzdová agenda pracovníků města. Pokud 
výplaty nebyly převáděny přímo na osobní účty zaměstnanců, vyplácely se v pokladně. 
V měsíci únoru bylo provedeno vyúčtování zálohové a srážkové daně ze závislé činnosti 
za předchozí rok. Na žádost zaměstnanců zpracovala mzdová účetní roční zúčtování daně. 
Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách byl 44. Osoby pracující 
na dohodu o provedení práce odpracovaly 3.926 hodin, osoby pracující na dohodu 
o pracovní činnosti odpracovaly 5.531 hodin. 
 
Ostatní činnosti  
Finanční odbor připravoval v průběhu celého roku podklady nutné pro rozhodování rady a 
zastupitelstva, měl na starosti agendu finančního a kontrolního výboru. Finančně byly řízeny 
volby do Poslanecké sněmovny. 
 
Dále byly zabezpečovány úkoly na úseku pohřebnictví. Byly vypracovány smlouvy 
o pronájmu hrobového místa, kolumbária. Za tyto pronájmy obdrželo v roce 2017 město 
73.848,- Kč. Finanční odbor má na starost evidenci válečných hrobů. V průběhu roku 2017 
byl na Ministerstvu obrany zaevidován nově vybudovaný Památník obětem 1. světové války. 
 
V souladu s grantovým systémem města finanční odbor vypracovával veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace a vyplácel je. Byly prováděny kontroly, zda příjemce dotace použil 
finanční prostředky v souladu s podmínkami smlouvy.  
  
Finanční odbor se významným způsobem podílel na vyúčtování přijatých dotací. V roce 2017 
získalo město dotace ze státního rozpočtu, od státních fondů, z rozpočtu Pardubického kraje 
a z rozpočtu okolních obcí v celkové výši 15.318,32 tis. Kč. Finančním odborem byly 
připravovány podklady k vyúčtování nebo vyúčtování dotací finanční odbor prováděl. 
Všechny dotace byly řádně v souladu se smlouvou použity a vyúčtovány. 
       
V Jevíčku dne 8. 2. 2018        
                                                       

   Ing. Jana Bartuňková 
                                                 vedoucí finančního odboru 
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Odbor výstavby a územního plánování  
 
 
Na odboru výstavby a územního plánování pracují 2 pracovníci, kteří zajišťují veškerou 
agendu stavebního úřadu a plní další úkoly vedení města.  
 
Odbor zajišťuje výkon státní správy podle zákona č. 183/2006Sb. (stavební zákon), pro 
celkovou plochu spravovaného území cca 15 388 ha s celkovým počtem cca 6 650 obyvatel 
pro následující katastrální území: 
 
Katastrální území        Výměra území (ha)
    
Bělá u Jevíčka, Smolná u Jevíčka, Malonín      1349         
Biskupice u Jevíčka, Zálesí u Jevíčka         1110  
Březina u M. Třebové, Šnekov               600  
Březinky          389  
Hartinkov          614  
Chornice                    2541  
Jaroměřice                    3930  
Jevíčko – město, Jevíčko – předměstí, Zadní Arnoštov               2990  
Slatina u Jevíčka              597 
Víska u Jevíčka         366  
Vrážné           529 
Vysoká u Jevíčka         373 
 
Odbor výstavby zajišťuje vydávání územních rozhodnutí na umístění staveb nebo zařízení, 
změnu využití území, dělení nebo scelování pozemků, ochranná pásma. 

Vydává územní souhlasy na stavby uvedené v § 103 stavebního zákona, souhlasy 
s ohlášenými stavbami na stavby uvedenými v § 104 stavebního zákona, územní rozhodnutí 
a stavební povolení pro ostatní typy staveb a uzavírá veřejnoprávní smlouvy na umístění 
a povolení staveb. Povoluje či souhlasí se změnou užívání stávajících staveb a povoluje či 
souhlasí s užíváním dokončených staveb, povoluje předčasné užívání staveb a zkušební 
provozy.  
 
Dále rozhoduje o opatření na sousedním pozemku nebo stavbě, provádí kontrolní prohlídky 
na stavbách, vydává potvrzení o ne/existenci staveb aj. Odbor zajišťuje šetření pro státní 
orgány za účelem zjištění stavu nemovitostí, kterými jsou zejména Katastrální úřad, Státní 
pozemkový úřad, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových atd.). 
 
Stavební úřad také zadává informace do celorepublikové databáze RÚIAN, zpracovává 
statistické hlášení pro ČSÚ a provádí řadu jiných činností. 
 
Odbor výstavby zajišťuje funkci silničního správního úřadu podle zákona 13/1997Sb. – při 
povolování zvláštního užívání místních komunikací na území města Jevíčka. 
 
 

Počet vybraných rozhodnutí a opatření v roce 2017  
Veřejnoprávní smlouva provedení stavby      1 
Veřejnoprávní smlouva pro umístění stavby  a provedení stavby   9  
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Povolení zkušebního provozu nebo předčasného užívání stavby   1  
Společná územní rozhodnutí a stavební povolení     15            
Souhlas u ohlášených staveb       17            
Vydání územního souhlasu        35        
Vydání společného souhlasu        18 
Územní rozhodnutí         28        
Stavební povolení         6         
Rozhodnutí a souhlasy se změnou užívání stavby     4       
Kolaudační souhlas         24      
Kolaudační rozhodnutí        5 
Rozhodnutí a souhlasy se změnou stavby před dokončením   4 
Kontrolní prohlídky stavby + sdělení k ne/existenci staveb, ověření pasportu 46      
Povolení a souhlas k odstranění stavby      4 
Uložení pokuty za přestupky        6  
Dodatečné povolení stavby        7 
Nařízení odstranění stavby, udržovacích prací, nezbytných úprav   1 
Povolení výjimky         2         
Kontrolní prohlídky u ohlášení užívání stavby     22 
Sdělení k dělení pozemků        33 
Zvláštní užívání pozemní komunikace – překop     6 
Usnesení o zastavení řízení dle § 66 správního řádu    6 
Zadání informací ke stavebním objektům v evidenci RÚIAN   99       
 
V roce 2017 bylo vyřízeno 337 podání od fyzických a právnických osob, u kterých bylo 
provedeno opatření pracovníky stavebního úřadu. 
 
V roce 2017 byly uzavřeny veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do 
informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), kdy OVÚP MěÚ 
Jevíčko zabezpečuje provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace 
adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění 
pozdějších předpisů, namísto orgánů obce. Tyto veřejnoprávní smlouvy jsou uzavřeny 
s obcemi Bělá u Jevíčka, Biskupice, Březina, Březinky, Hartinkov, Chornice, Jaroměřice, 
Slatina, Víska u Jevíčka, Vrážné a Vysoká.  
 
    
V Jevíčku dne 19. 2. 2018 
 
 
         Bc. Jindřich Beneš 
           vedoucí odboru výstavby a ÚP 
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Odbor organizační 
 
 
Organizační odbor tvoří úseky SEKRETARIÁT (1 pracovnice), MATRIKA, EVIDENCE 
OBYVATEL A SOCIÁLNÍ AGENDA (2 pracovnice), ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (1 pracovník), 
VEŘEJNÉ TOALETY + ÚKLID PŘÍSTAVBY MěÚ (2 pracovnice), ÚKLID MěÚ + OBSLUHA 
KOTELNY (1 pracovnice), ÚKLID MĚSTSKÉ UBYTOVNY, KINA A SYNAGOGY 
(1 pracovnice) INFORMAČNÍ CENTRUM (2 pracovnice), SPRÁVA DOMU HASIČŮ 
(1 pracovník).  

SEKRETARIÁT:  
 přijímá vnější zásilky včetně dokumentů v elektronické podobě, provádí jejich třídění  

 vede evidenci zásilek došlých a určených k odeslání podle spisového řádu, využívá 
počítačový program evidence písemností (spisová služba)  

 rozesílá podklady pro jednání Rady města a Zastupitelstva města, rozesílá zápisy 
z jednání RM a ZM 

 eviduje výkon alternativních trestů, komunikuje s probační a mediační službou a 
soudy, archivuje tuto agendu 

 vykonává agendu VHP, vydává rozhodnutí, eviduje žádosti, vede archiv celé agendy  

rozhodnutí o povolení VHP 2 
změna rozhodnutí o povolení VHP 1 

 
 projednává podmínky a ceny reklam v Jevíčském zpravodaji (v roce 2017 uveřejněno 

181 reklam v celkové částce 95.530 Kč) 

 

MATRIKA A EVIDENCE OBYVATEL: 
 vedení agendy evidence obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 

a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění 
pozdějších předpisů (např. přihlašování k trvalému pobytu, vedení evidence obyvatel, 
zpracovávání údajů) 

 na úseku matriky agenda podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a 
příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(např. vedení matričních knih), statistika matričních zápisů a její odesílání 

Statistika úkonů za rok 2017: 

K 31. 12. 2017: 2 796 obyvatel  

úmrtí v matričním obvodu Jevíčko                      40 
Narození v matričním obvodu Jevíčko                                          1 
sňatky v matričním obvodu Jevíčko                       20 
povolení uzavřít manželství mimo obřadní síň 
+ mimo dobu stanovenou radou města                                        8 
vyhotovení matričních dokladů                                 92 
dodatečné zápisy do matričních knih                     17 
doslovný výpis z matriky                                                             10 
zápisy do matričních knih – úmrtí                                               40 
                                            sňatky                                             20 
hlášení pro ČSÚ Praha                       61 
Zvláštní matrika Brno – žádosti o matriční doklady                      3 
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vydání osvědčení k církevnímu sňatku                                 5                   
rozhodnutí o změně příjmení                         1 
změna příjmení po rozvodu                         1 
určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů                    32 
úřední ověřování podpisů a opisů listin                   758 
přihlášení k trvalému pobytu                                                     130 
rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu                      11 
vydání potvrzení o trvalém pobytu                                              75  
potvrzení o občanském průkazu                                                 10 
Využití údajů z informačního systému evidence obyv.               46 
Vysvědčení o právní způsobilosti                                                 0 

 
 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: 
 státní správa v rozsahu pověřeného obecního úřadu podle příslušných zákonů na 

úseku ochrany a tvorby životního prostředí, odpadového hospodaření, ochrany 
ovzduší, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu a vodního hospodářství. 

 

Statistika úkonů za rok 2017: 

povolení kácení stromů  22 
stanovisko – zásah do VKP    2 
vyjádření k realizovaným projektům - dotace   2 
vydání rybářského lístku  40 

 
SOCIÁLNÍ AGENDA: 
Na sociálního pracovníka se může obrátit každý, kdo se ocitl v nepříznivé životní situaci a 
není schopen tuto situaci sám řešit.  
Hlavní činnost sociální práce je zaměřena na:  
 pomoc občanů při řešení hmotné nouze (pomoc při vyplňování žádostí) 
 pomoc s hledáním náhradního bydlení 
 asistence a zastupování práv klientů při jednání s organizacemi  
 poskytování informací o sociálních dávkách 
 základní sociální poradenství 
 výkon opatrovníka osobám omezených ve svéprávnosti  

Tato pomoc je poskytována osobám: 
 se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním 
 nezaměstnaným osobám s materiálními problémy  
 rodinám s dětmi   
 osobám bez přístřeší, nacházející se v nejistém či neadekvátním bydlení 
 osobám, které pečují o osoby závislé na péči jiné osoby 
 osobám ohroženým sociálním vyloučením 
 osobám omezeným ve svéprávnosti 
 obětem domácího násilí, trestné činnosti 

sociální oddělení  
 vede správní řízení v rámci rozhodování při ustanovení zvláštního příjemce důchodu pro 

občany s trvalým pobytem na území města 
 poskytuje pomoc fyzickým osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi při řešení 

nepříznivých sociálních situací 
 zajišťuje lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci podporu a pomoc 

prostřednictvím sociálních služeb 
 vyřizuje opatrovnické záležitosti osob omezených ve svéprávnosti 
 spolupracuje s ostatními subjekty při řešení nepříznivé sociální situace, nejčastěji 

s Úřadem práce ČR 
 zpracovává Standardizovaný záznam sociálního pracovníka 
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 provádí posouzení životní situace klienta 
 vyhledává a navazuje kontakt s potencionálním klientem v přirozeném prostředí 
 provádí sociální šetření v rámci výkonu agendy sociální práce úřadu   

DALŠÍ ČINNOSTI ODBORU: 
 evidence nemovitostí města 

 zveřejňování vyhlášených záměrů města podle zákona o obcích 

 příprava majetkoprávních smluv, evidence uzavřených majetkoprávních smluv 

 podávání daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí 

 registrace majetku města na katastrálním úřadě 

 spolupráce s katastrálním úřadem při úpravách v katastru 

 spolupráce při správě lesa s odborným lesním hospodářem 

 správa městské veřejné zeleně, plánování rekonstrukce a údržby veřejné zeleně 
a provádění kontroly ve věcech zajištění údržby a správy veřejné zeleně 

 povolování kulturních akcí, agenda kulturní komise, agenda SPOZu 

 zpracování agendy CZECH POINT 

 agenda voleb (příprava, organizační a technické zabezpečení voleb) – v roce 2017 
příprava voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a částečně volby Prezidenta 
ČR. 

 
CZECHPOINT: 
Statistika vyhotovených výpisů za rok 2017 
 

výpis z rejstříků trestů                                            36 
výpis z katastru nemovitostí                                                        78 
Snímek z katastrální mapy                                                         15 
výpis z obchodního rejstříku                                                         2 
výpis z živnostenského rejstříku                                                   1 
výpis z bodového hodnocení řidiče                                               1 
výpis z rejstříků trestů právnických osob                                      0 
výpis z insolvenčního rejstříku                                                      0 
výpis údajů z registru osob                                                           7 
žádost o zřízení datové schránky                                                 1 
oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových     3 
autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby           35 
autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby           20 

 
 
VEŘEJNÉ TOALETY: 
Veřejné toalety nacházející se ve dvorním traktu Městského úřadu jsou otevřeny ve všedních 
dnech od 06:00 do 17:00 h, v sobotu od 07:00 do 12:00 h. Za kalendářní rok 2017 navštívilo 
toalety 6.410 občanů. 
 
V Jevíčku dne 22. 2. 2018 
 
 

         Bc. Ondřej Jelínek 
            vedoucí organizačního odboru 
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Přestupková agenda  

Přestupkovou agendu vede JUDr. Alena Jahodová. Výkon přestupkové agendy pro Město 
Jevíčko a 11 obcí správního obvodu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou je zajišťován 
Komisí pro projednávání přestupků města Jevíčka, a to od 1. 7. 2017, kdy nabyl účinnosti 
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, kterým došlo společně 
se zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, k reformě úpravy přestupkového 
práva, v novém složení v souladu s ustanovením § 61 (Komise pro projednávání přestupků) 
a § 111 (Požadavky na oprávněnou úřední osobu) zákona č. 250/2016 Sb.  

Předsedkyní komise je JUDr. Alena Jahodová, která komisi řeší po právní stránce a 
současně zajišťuje veškerou administrativu s činností komise spojenou. Dalšími členy 
komise jsou: Mgr. Martin Moučka a Mgr. Bc. Dušan Tejkal.  

Obce, kterým zajišťuje Město Jevíčko přestupkovou agendu 
1)       Bělá u Jevíčka 
2)       Biskupice 
3)       Březina 
4)       Březinky 

      5)       Hartinkov 
6)       Chornice 

7)       Jaroměřice 
8)       Slatina 
9)       Víska u Jevíčka 
10)    Vrážné 
11)    Vysoká 

 
Počet přestupků za rok 2017  

1)       § 46 z. č. 200/1990 Sb. …… 40 přestupků 
2)       § 49 z. č. 200/1990 Sb. …… 23 přestupků 
3)       § 50 z. č. 200/1990 Sb. ……   8 přestupků 
4)       § 47 z. č. 200/1990 Sb. ……   4 přestupky 
5)       §   8 z. č. 251/2016 Sb. ……   9 přestupků 
6)       §   7 z. č. 251/2016 Sb. …… 13 přestupků 
7)       §   5 z. č. 251/2016 Sb. ……   5 přestupků 
8)       § 39/2a z. č. 167/1998 Sb. …  1 přestupek 
9)       § 53/1r z. č. 289/1995 Sb.   1 přestupek 
------------------------------------------------------------------ 

             Celkem           104 přestupků  

 
Náklady a zisky přestupkové komise  

1)     Počet uložených pokut ……………. 30 
2)      Počet a částka uhrazených pokut .. 11 …..   7.700 Kč 
3)       Počet a částka vymáhaných pokut .. 19 ….. 34.800 Kč 
4)        Bloková pokuta - MP Jevíčko ……...  2 …..   2.500 Kč 
5)      Odloženo, zastaveno ………………. 40 
6)      Vyřízeno napomenutím …………….   4 
7)        Neukončené řízení ………………… 28  
8)    Náklady řízení  ………………………………..   4.000 Kč 

Za řešení přestupků – projednané případy v rámci veřejnoprávních smluv pro obce 
správního obvodu bude obcím za kalendářní rok 2017 fakturována celková částka: 
48.000 Kč. 
Na paušálních ročních poplatcích obce uhradily celkem 33.000 Kč.  
 
 
V Jevíčku dne 22. 2. 2018 

         JUDr. Alena Jahodová 
        předseda přestupkové komise 
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Investiční oddělení 
 
Investiční oddělení má jednoho pracovníka, který zajišťuje především přípravu, cenové 
nabídky, realizaci, kontrolu a další související práce pro investiční akce, opravy a údržbu 
staveb, zařízení v majetku města. Dále zajišťuje podklady pro žádosti (dotace, granty) 
o finanční podporu z různých dotačních zdrojů, plnění podmínek realizovaných dotací 
a grantů. Řídí a koordinuje pracovníky technické údržby města (8 pracovníků), pracovníky 
VPP (22 pracovníků) a pracovníky veřejné služby (3 pracovníci) včetně vyhotovení 
měsíčních výkazů pro úřad práce. Investiční technik je členem a zapisovatelem komise 
výstavby, je členem a zapisovatelem pracovní skupiny pro program regenerace památek 
MPZ. V roce 2017 byl částečně obměněn a doplněn vozový park technické údržby města. 
 
Mimo výše uvedených hlavních akcí zajišťovalo investiční oddělení pracovníky technické 
údržby další udržovací práce, drobné opravy a práce na majetku města jako např. dláždění 
a asfaltování chodníků (byla kompletně dokončena oprava chodníku na části ul. Slunečná), 
včetně výtluků na místních komunikacích, celoroční ošetřování zeleně, úklid veřejných 
prostranství, dláždění vjezdů k RD, zimní údržbu, úklid budov v majetku města, provoz 
sběrného dvora. 

Přehled hlavních investičních akcí a oprav v roce 2017 

 lokalita akce investor realizační náklady 

1. Investiční akce 

 město  cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Jevíčko město 7 428 000,00 Kč 

 
obdržená dotace - IROP 6 685 000,00 Kč 

obdržená dotace Pardubický kraj 300 000,00 Kč 

okolní obce, jednotka SDH 186 000,00 Kč 

ul. K. H. Borovského sociální zázemí a WC pro lokalitu Panského dvora město 1 755 000,00 Kč 

  obdržená dotace - grant Pardubický kraj   950 000,00 Kč 

Palackého nám.  archív MěÚ Jevíčko - stavební práce město 328 000,00 Kč 

Palackého nám.  regálový systém v archívu MěÚ Jevíčko město 125 000,00 Kč 

ul. Křivánkova zateplení bytového domu č. p. 98 v Jevíčku město 2 664 000,00 Kč 

 
obdržená dotace - IROP   852 000,00 Kč 

ul. Růžová a Soudní výměna vodovodu, kanalizace město 3 530 000,00 Kč 

 
Svazek vodovodu Malá Haná 1 600 000,00 Kč 

ul. U zámečku chodník a park s pomníkem obětem 1. sv. války město 900 000,00 Kč 

ul. Svitavská  chodník, ul. Svitavská v Jevíčku, od č. p. 468 po č. p. 467 město 295 000,00 Kč 

ul. M. Mikuláše parkoviště v sídlišti M. Mikuláše město 803 000,00 Kč 

sídliště K. Čapka projekt parkovišť ul. K. Čapka a A. K. Vitáka město 58 000,00 Kč 

ul. M. Mikuláše projekt parkoviště M. Mikuláše město 53 000,00 Kč 

ul. K. H. Borovského projekt vzduchotechniky MŠ město 74 000,00 Kč 

ul. Třebovská projekt územní studie průmyslová zóna a sběrný dvůr město 90 000,00 Kč 

ul. Třebovská projekt sběrného dvora město 175 000,00 Kč 

ul. Třebovská projekt ÚR průmyslová zóna město 565 000,00 Kč 

ul. Třebovská inženýrsko-geologický průzkum průmyslová zóna město 522 000,00 Kč 

ul. U zámečku projekt chodník v parku u zámečku město 73 000,00 Kč 

ul. Kostelní projekt Kino (úhrada v roce 2018) město 581 000,00 Kč 

sídliště K. Čapka 
projekt a žádost na zateplení domů čp. 782 a 783 
(úhrada v roce 2018) město 599 000,00 Kč 

město  
projekt a žádost cyklostezka Jevíčko - Velké Opatovice (úhrada 
v roce 2018) město 1 470 000,00 Kč 

 
spoluúčast Město Velké Opatovice 50 % 735 000,00 Kč 
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město  traktor ZETOR 7745 s čelním nakladačem město 510 000,00 Kč 

město  vozidlo MULTICAR  město 532 000,00 Kč 

město  nástavba na zimní posyp město 184 000,00 Kč 

město  policejní vůz pro MP Dacia Duster město 409 000,00 Kč 

město  vozidlo Škoda Fabia pro technické pracovníky město 65 000,00 Kč 

CELKEM     23 788 000,00 Kč 

  z rozpočtu města   12 480 000,00 Kč 

  z rozpočtu Svazku vodovodu Malá Haná   1 600 000,00 Kč 

  spoluúčast Město Velké Opatovice 50 %   735 000,00 Kč 

  dotace    8 973 000,00 Kč 

        

2. Realizace regenerace programu MPZ Jevíčko, opravy památek 

        

ul. Třebovská obnova fasády domu č. p. 71 s výměnou otv. prvků město 1 573 000,00 Kč 

  obdržená dotace - Ministerstvo kultury ČR   451 000,00 Kč 

ul. Třebovská restaurování výkladců a dveří č. p. 71 město 511 000,00 Kč 

  obdržená dotace - Ministerstvo kultury ČR   394 000,00 Kč 

ul. Svitavská  restaurování sochy sv. Anny město 75 000,00 Kč 

  obdržená dotace - Ministerstvo kultury ČR   58 000,00 Kč 

ul. Soudní obnova fasády na vých. křídle kláštera - církevní část církev 129 000,00 Kč 

  obdržená dotace - Ministerstvo kultury ČR   57 000,00 Kč 

  město   13 000,00 Kč 

  církev   59 000,00 Kč 

ul. Soudní výměna podlahy motlitebny a kúru synagogy   145 000,00 Kč 

  obdržená dotace - grant Pardubický kraj   80 000,00 Kč 

CELKEM     2 433 000,00 Kč 

  z rozpočtu města   1 334 000,00 Kč 

  jiný investor   59 000,00 Kč 

  dotace   1 040 000,00 Kč 

3. Neinvestiční akce 

Palackého nám. obnova fasády MěÚ  město 1 201 000,00 Kč 

 
obdržená dotace - Ministerstvo kultury ČR   100 000,00 Kč 

Palackého nám. stavební úpravy terasy MěÚ  město 95 000,00 Kč 

ul. Slunečná  dokončení opravy chodníku na ul. Slunečná, Smolenské město 250 000,00 Kč 

 
dotace Region MTJ   46 500,00 Kč 

město opravy krajských komunikací v Jevíčku SÚS Pk 800 000,00 Kč 

ul. Zámečku čištění sochy Jana Ámose Komenského  město 11 500,00 Kč 

město opravy místních kom. Soudní, Horní, K. Čapka, Slunečná město 174 000,00 Kč 

polní cesty oprava výtluků město 258 000,00 Kč 

 
spoluúčast Hanácká zemědělská společnost Jevíčko 86 000,00 Kč 

CELKEM     2 789 500,00 Kč 

  z rozpočtu města   1 757 000,00 Kč 

  jiný investor   800 000,00 Kč 

  dotace, spoluúčast   232 500,00 Kč 

        

Celkové náklady za bod 1., 2., 3. 29 010 500,00 Kč 

 z rozpočtu města 15 571 000,00 Kč 

z rozpočtu svazku vodovodu Malá Haná 1 600 000,00 Kč 

jiný investor, spoluúčast Město Velké Opatovice 50 % 1 594 000,00 Kč 

obdržené dotace, granty, dary 10 245 500,00 Kč 
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SOUHRNNÝ PŘEHLED DOTACÍ NA INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2017 

POSKYTOVATEL NÁZEV AKCE ČÁSTKA  

Ministerstvo kultury ČR   obnova fasády domu č. p. 71 s výměnou otv. prvků 451 000 Kč 

regenerace kulturních památek     

Ministerstvo kultury ČR   restaurování výkladců a dveří č. p. 71 394 000 Kč 

regenerace kulturních památek     

Ministerstvo kultury ČR   restaurování sochy sv. Anny 58 000 Kč 

regenerace kulturních památek     

Ministerstvo kultury ČR   

obnova fasády na vých. křídle kláštera -církevní část 

57 000 Kč 

regenerace kulturních památek   

Pardubický kraj grant výměna podlahy motlitebny a kúru synagogy 80 000 Kč 

      

Ministerstvo kultury ČR   obnova fasády MěÚ  100 000 Kč 

regenerace kulturních památek     

IROP zateplení bytového domu č. p. 98 v Jevíčku 852 000 Kč 

      

Pardubický kraj grant sociální zázemí a WC pro lokalitu Panského dvora 950 000 Kč 

      

IROP cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Jevíčko 6 685 000 Kč 
dotace Pardubický kraj 300 000 Kč 

      
  

9 927 000 Kč CELKEM 
 
 
 
V Jevíčku dne 19. 2. 2018  
 

       
 

Dalibor Šebek 
investiční technik města 
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Č i n n o s t  o r g a n i z a č n í c h  s l o ž e k  
 

 
 
Turistické informační centrum Jevíčko   
  

Turistické informační centrum (dále jen TIC), patří od 18. 4. 2007 mezi certifikované TIC 
Pardubického kraje.  
 
Dnem 12. 6. 2013 vstoupilo TIC do ATIC – Asociace turistických informačních center, a to na 
základě předchozí kontroly členem ATIC. Pro splnění podmínek ATIC je nutné dodržovat 
daná pravidla a normy pro turistická informační centra.  Součástí členství v ATIC jsou i 
předem neohlášené kontroly, které se zaměřují na práci s klientem, přívětivost, množství 
podaných informací a splnění technických podmínek – dodržování pracovní doby, označení 
TIC apod. Tyto kontroly zatím vždy dopadly velmi dobře. Hlavní náplň TIC se nemění, 
poskytujeme informace o turistických atraktivitách, ubytování a stravování, rekreačních a 
sportovních možnostech, dopravních spojích, službách cestovního ruchu, tipech na výlet, 
kulturních, sportovních a společenských akcích. Nadále aktualizujeme data na webových 
stránkách www.vychodnicechy.info .  
 
V roce 2017 byla výše neinvestičního grantu pro TIC 38.990 Kč. 
V roce 2017 navštívilo TIC 9.845 zákazníků. 
 
Z toho:  ČR – 9.797 návštěvníků 
Ostatní země – 48 návštěvníků 
 
Návštěvnost TIC z těchto zemí:  

Počet         Procenta 
V. Británie    6    12,5 
Německo  15    31,25 
USA     1     2,08 
Polsko    6   12,5 
Slovensko    6   12,5 
Španělsko    2     4,17 
 Rusko     3     6,25 
Austrálie    3     6,25 
Francie    6   12,5 
 
TIC Jevíčko navštěvují stále častěji i místní obyvatelé, kteří u nás najdou Městský zpravodaj, 
předprodej vstupenek, informace o kulturním dění v Jevíčku, nebo nás využívají jako recepci 
Městského úřadu. Mezi požadované informace nejčastěji patří otázky ohledně dopravních 
spojů, památky a zajímavosti města Jevíčka, možnost kopírování, skenování, laminování, 
možnost využít veřejný internet – služba od 1. 11. 2015 zpoplatněna. Také hlášení 
městského rozhlasu patří mezi velice využívanou službu. 
 
Vede se jednotný přehled o kulturních akcích a využití prostor pronajímaných městem – kino, 
synagoga.  

Pracovnice TIC se podílí na přípravě kulturních akcí města, zpracování podkladů pro 
Jevíčský zpravodaj. 
 
V Jevíčku dne 24. 1. 2018                        

  
TIC Jevíčko 

Dagmar Schneiderová a Monika Braunerová 
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Správa domu hasičů, JSDH Jevíčko 
 
V roce 2017 bylo pokračováno v nasazené laťce a hlavní úsilí jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce Jevíčko bylo zaměřeno na dva hlavní úkoly z minulého roku, a to získání nové 
velkokapacitní cisterny a přestavby domu hasičů. Poctivá a časově náročná práce na 
obdržení dotačního titulu na získání nové CAS se podařila a při příležitosti svátku patrona 
hasičů sv. Floriána jevíčští hasiči přebírali zcela novou Tatru 815 – 7 CAS 30 s výbavou 
v celkové ceně přes 7.000.000 Kč. Financována byla 90 % z prostředků Evropské unie, 
zbytek částky uhradilo město Jevíčko, financemi se podílel i Sbor dobrovolných hasičů 
Jevíčko, okolní obce, okrsek Jevíčko a další dárci. Všem patří velký dík, zejména panu Mgr. 
Miroslavovi Šafářovi, místostarostovi města Jevíčko za koordinaci celého projektu. Druhým 
úkolem byly práce na výhledové přestavbě domu hasičů tak, aby splňoval požadavky dnešní 
doby, zejména zázemí pro výjezdovou jednotku. Zpracovány byly plány této rekonstrukce, 
namalován projekt a podána žádost o dotace z Evropské unie. Bohužel díky velkým 
časovým prodlevám žádost (formálně schválenou a bezchybnou) skončila na 7. místě pod 
čarou alokace této dotace, takže nezbývá než čekat, zda nějaké finanční prostředky zbydou. 
Částka v projektu na přestavbu domu hasičů vychází kolem 11.000.000 Kč. 
 
Co se týká vlastní činností jednotky v uplynulém roce. V roce 2017 se poprvé v historii 
jevíčských hasičů překročila magická hranice počtu výjezdů – jednotka vyjela celkem k 108 
událostem, z toho k 14 dopravním nehodám, k 18 požárům, na 1 taktické cvičení, k 50 
technickým pomocem, k 3 únikům nebezpečné látky, ke 2 ostatním pomocem, k 1 technické 
havárii, ke 2 planým poplachům a k 17 různým činnostem jednotky. Měsíční přehledy 
výjezdů jednotky jsou zveřejňovány na městských stránkách. V uplynulém roce do statistik 
zcela jistě promluvily dvě vichřice neboli větrné smrště, které se dvakrát prohnaly Jevíčkem a 
okolím. Poprvé 10. 8. 2017 a 11. 8. 2017, kdy při odstraňování jejich následků vyjela 
jednotka k 16 událostem a druhá 29. 10. 2017 a 30. 10. 2017, kdy bylo zasahováno u 17 
případů. K tomuto výčtu událostí se musí vyzdvihnout vynikající spolupráce s Městskou 
policií v Jevíčku. Se strážníky se stále častěji JSDH potkává a spolupracuje u různých 
událostí. Nejvíce výjezdů absolvovali v minulém roce tito členové JSDH Jevíčko: František 
Skácel – 84, Stanislav Ducháček – 72, Petr Müller – 65, Karel Skácel – 29. 
 
Jednotka je typu JPO II/1, což znamená, že je povinna zajistit výjezd jednoho požárního 
družstva v počtu 1 + 3 do pěti minut. Je mimo jiné předurčena k výjezdům na dopravní 
nehody. Disponuje technikou obce, určitými technickými prostředky a vybavením, jejím 
prvořadým úkolem je provádění hasebních a záchranných prací při mimořádných 
událostech. S tím souvisí i další úkoly při přípravě techniky, materiálu a přípravě na řešení 
mimořádných situací – školení a výcviku. Jednotka SDH obce Jevíčko používá ke své 
činnosti tyto vozidla:  RENAULT  Midlum CAS 20, TATRA T 815 – 7 CAS 30, Fiat Ducato, 
Peugeot BOXER, Avia A 30 NA, Škoda Octavia. V roce 2017 měla jednotka 20 členů, 
k dnešnímu dni pak 17 členů, všichni s pracovním poměrem k obci. Z tohoto počtu je 1 velitel 
jednotky, 5 velitelů družstev, dále 2 strojníci a 9 hasičů. Její členové mají způsobilost 
k používání dýchací techniky, 8 členů pak odbornou způsobilost k obsluze ruční motorové 
řetězové pily, více než polovina členů má kurz základy zdravotnických znalostí, certifikát 
absolvování kurzu neodkladné resuscitace s použitím AED. Nadpoloviční většina členů 
absolvovala kurz vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Pro udržení odbornosti se 
pravidelně zajišťuje cyklické školení. Ostatní školení probíhají zpravidla jednou měsíčně 
v rámci jednotky. Pro členy JSDH bylo v minulém roce zajištěno 10 školení a výcviků 
v rozsahu 40 hodin, potřebných k prohloubení a udržení odborné způsobilosti. Dále proběhla 
základní odborná příprava nových členů jednotky, taktéž v rozsahu 40 hodin. 
 
Město Jevíčko vynakládá již dlouhodobě na činnost v požární ochraně každoročně částku 
přesahující 1.000.000 Kč. Mnoho dalších finančních prostředků je sehnáno z nejrůznějších 
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dotačních titulů, státních a krajských dotací, náhrad za zásahy u dopravních nehod, v roce 
2017 to byla pro zajímavost částka 140.000 Kč. 

 
Velitel jednotky zpracovává pro město každoročně plán preventivně výchovné činnosti 
v požární ochraně a členové jednotky a sboru podle něho pracují. Průběžně je doplňována a 
aktualizována dokumentace požární ochrany města a jednotky, v roce 2017 byla provedena 
aktualizace zdrojů požární vody a rozšíření sítě požárních hydrantů v obci. Byla zajištěna 
pravidelná údržba a technické prohlídky veškeré techniky a věcných prostředků, včetně jejich 
inventarizace a revizí. Po organizačních změnách pracuje letos jednotka v počtu 17 členů, 
posílena poprvé za 10 let o mladé členy. Do práce jednotky se pokouší zapojit i dorostenci 
SDH Jevíčko. Byly zpracovány plány na přestavbu domu hasičů, byla pořízena nová CAS 30 
s novou výbavou včetně radiostanic, technických prostředků, motorové pily a pěnidla. 
Zakoupeny byly 4 kusy nových kombinovaných proudnic Debikador. Jednotka se zúčastnila 
mistrovství České republiky dobrovolných jednotek ve vyprošťování osob z havarovaných 
vozidel, kde obsadila 12. místo a jako úplný nováček v soutěžích tohoto typu získali 
ohromnou zkušenost. Přihlásila se také do soutěže dobrovolní hasiči roku 2017, kde v oblasti 
sever a východ Čech obsadila 4. místo. Do dalšího období je potřeba poctivě pracovat na 
udržení současného stavu, pokračovat ve snaze uskutečnit přestavbu domu hasičů, získávat 
nové členy pro práci v jednotce, což by mělo být hlavní náplní každého člena SH ČMS a 
věnovat pozornost obměně ochranných prostředků.  

 
Závěrem by chtěl velitel JSDH Jevíčko poděkovat, jak jménem svým, tak i jménem jednotky 
sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko všem, kteří se aktivně podíleli na zabezpečování 
požární ochrany obce a širokého okolí a na činnosti jednotky v minulém roce, za jejich 
záslužnou, obětavou a mnohokrát nedoceněnou práci. Tuto práci veřejnost totiž vnímá jako 
samozřejmost a nevidí, že v případech členů dobrovolných jednotek je tato práce vždy na 
úkor jejich osobního života, hlavně když ji vykonávají poctivě a zodpovědně. Dále pak děkuje 
městu Jevíčku a jeho statutárním zástupcům za přízeň a finanční podporu a děkuje všem 
ostatním, kterým není činnost jednotky lhostejná a má jejich, alespoň drobnou podporu. Také 
velký dík patří manželkám a rodinám jevíčských hasičů, členů jednotky, bez jejichž podpory 
by nebylo možné tuto práci v takovém rozsahu vykonávat. 

 
 
V Jevíčku 25. 1. 2018                        
               
 
 

Stanislav Ducháček 
                  velitel JSDH Jevíčko 
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Středisko pečovatelské služby 
 
Prostřednictvím této výroční zprávy informujeme veřejnost o činnosti pečovatelské služby ve 
městě Jevíčko, o její práci a také o tom jak se v roce 2017 dařilo naplňovat poslání a 
přispívat ke spokojenosti uživatelů. 
 
Obyvatelům města Jevíčka a okolním obcím je poskytována terénní pečovatelská služba, 
která se provádí v jejich domácím prostředí při zachování úzkých vazeb na rodinné 
příslušníky. 

 
Pečovatelská služba Jevíčko v roce 2017 obdržela od Pardubického kraje dotace ve výši 
440.000 Kč, které byly využity na provoz a platy pečovatelské služby. 

 
Cílová skupina klientů: 

● osoby se zdravotním postižením 
● senioři 
 

Věková kategorie uživatelů: 

● od  27 - 65 let     6 uživatelů 
● od  66 - 75 let   22 uživatelů 
● od  76 - 85 let   28 uživatelů 
● od  86 - 95 let   12 uživatelů 
 

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby:    

      ● pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu 
● pomoc při osobní hygieně 
● poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy 
● pomoc při zajištění chodu domácnosti 
● praní a žehlení prádla 
● zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
● fakultativní činnost při poskytování pečovatelské služby 
 

Středisko pečovatelské služby Jevíčko v roce 2017 poskytovalo služby 68 uživatelům. Z toho 
bylo 10 uživatelů z okolních obcí a 58 uživatelů z města Jevíčka. 

 
Velké Opatovice      Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, běžný a 

sezónní úklid domácnosti, nákupy, úklid společných prostor. 
                                
Křenov                     Osobní hygiena v domácnosti. 
                                 
Bělá u Jevíčka         Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. 
                                                         
Jaroměřice               Odvoz a dovoz do SOH Jevíčko, běžný úklid domácnosti, nákupy, 

pochůzky. 
 

Základní činnosti pečovatelské služby: 

● nákupy a pochůzky 140 hodin 
● pomoc při zajištění chodu domácnosti 243 hodin 
● odvoz a dovoz, přeprava uživatele z okolí Jevíčka, doprava 136 hodin 
● zprostředkování kontaktů se společenským prostředím 37 hodin 
● úklidy společných prostor 163 hodin 
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● pomoc při osobní hygieně 181 hodin 
● pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 347 hodin 
● praní a žehlení prádla 81 kg 
● dovoz obědů 862 hodin 
● v roce 2017 uzavřelo smlouvu s pečovatelskou službou Jevíčko 15 uživatelů 
● v roce 2017 zemřelo 6 uživatelů 4 uživatelé odešli do domova důchodců 
● v roce 2017 bylo ujeto služebním autem 11.796 km 
● v roce 2017 příjmy za služby od uživatelů činily 223.872 Kč 

 
 
V Jevíčku dne 19. 2. 2018     

 
 
              Alena Širůčková 
       vedoucí Střediska pečovatelské služby  
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Městská knihovna Jevíčko 
 
Městská knihovna Jevíčko je knihovnou základní ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o 
knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb.  
 
Knihovna je součástí systému knihoven vykonávajících informační, kulturní a vzdělávací 
činnost. Usnesením Vlády České Republiky ze dne 23. 11. 2016 o Koncepci rozvoje 
knihoven české republice na léta 2017 - 2020, je pro nás tato koncepce závazná. 
 
V roce 2011 byl přijat nový Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu 
veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými nebo 
provozovanými obcemi a kraji na území České republiky. 
 
1. vytváření a posilování čtenářských návyků od raného dětství 
2. podpora samostatného sebevzdělávání i všech stupňů školského vzdělávání 
3. poskytování příležitosti pro osobní tvůrčí rozvoj 
4. povzbuzování imaginace a kreativity dětí a mládeže 
5. podpora uvědomělého přístupu ke kulturnímu dědictví a k hodnotám umění a pokroku 
    vědy 
6. zajišťování přístupu ke všem kulturním formám prezentace reprodukčního umění  
7. podpora dialogu mezi kulturami a kulturní rozmanitosti  
8. podpora tradice lidové slovesnosti 
9. zpřístupňování všech druhů obecních informací 
10. poskytování informačních služeb místním podnikům, sdružením a zájmovým skupinám 
11. podpora rozvoje informační a počítačové gramotnosti 
12. podpora a podíl na všech akcích a programech zabývajících se odstraňováním 
      negramotnosti, resp. – je-li to třeba – podněcování takových aktivit  
 
Standard knihovnických služeb vymezuje následující kategorie a v nich indikátory (kritéria), 
ze kterých jsou v knihovnách poskytovány služby uživatelům.  
 
 tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů 
 umístění knihovny v obci 
 plocha knihovny určená pro uživatele 
 studijní místa pro uživatele knihovny 
 přístup k internetu a informačním technologiím 
 webová prezentace knihovny 
 elektronický katalog knihovny na internetu 
 pracovníci knihovny a jejich vzdělávání 
 měření spokojenosti uživatelů knihovny 
 
Půjčovní doba knihovny 
Pondělí  12.30 – 18.00 
Úterý 8.00 – 11.00 12.30 – 16.00 
Středa 8.00 – 11.00 12.30 – 16.00 
Čtvrtek 8.00 – 11.00 12.30 – 17.00 
Pátek   
Sobota 8.00 – 11.00  
 
Celkový počet výpůjčních hodin je 29 hodin týdně.  
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Připojení k internetu 
Městská knihovna má k dispozici 3 internetové stanice pro veřejnost a wifi připojení 
v půjčovně. Internetové služby využívají všichni uživatelé bez ohledu na to, zda jsou čtenáři 
knihovny. V roce 2017 navštívilo veřejné internety 4.120 občanů. Bezplatný internet slouží 
k vyhledávání informací, pomáháme s orientací na stránkách zdravotnických zařízení, úřadů 
a vyřizování různých forem občanských záležitostí. Vzhledem k tomu, že přibývá on-line 
možností vyřízení úředních záležitostí je poznat i na počtu návštěvníků internetu tento trend. 
 
Počet studijních míst v Městské knihovně v Jevíčku je 19.  
 
Knihovní fond 31 034 
Počet výpůjček 22 359 
Počet návštěvníků knihovny 17 014 
z toho počet návštěvníků akcí 5 722 
počet čtenářů knihovny 769 
z toho - počet čtenářů knihovny do 15 let 296 
Počet akcí knihovny 90 
Vzdělávací akce  60 
 
Na webových stránkách knihovny http://www.knihovna-jevicko.cz/ najdete informace 
o akcích knihovny, katalog knihovny, dokumenty. Na webových stránkách knihovny si 
uživatelé mohou zadat svoji emailovou adresu a automaticky je jim zasílána pozvánka na 
akce knihovny. On-line služby knihovny umožňují rezervace knih z domova, prodlužování 
knih, čtenáři mohou na knihy psát recenze a doporučovat tituly ostatním. Administraci 
webových stránek knihovny zajišťuje Stanislava Kavanová. Informace o knihovně lze najít 
také na Facebooku https://www.facebook.com/KnihovnaJevicko  
 
Městská knihovna v Jevíčku zajišťuje  
- akce na podporu čtenářství pro Mateřskou školu, Základní školu a Gymnázium  
- společné akce pro děti a jejich rodiče - přednášky a kurzy pro seniory  
- donáškovou službu pro všechny hendikepované obyvatele města 
- v rámci celoživotního vzdělávání  
- vzdělávací akce /práce na počítači, vyhledávání informací, jazykové kurzy 
- rovný přístup k informacím, přístup k internetu, možnost připojení na wi-fi 29/31 
- všechny aktivity knihovny jsou určeny široké veřejnosti a nejsou vázány pouze na čtenáře 
   knihovny  
- informační vzdělávání pro školy  
 
Jazykové kurzy 
Angličtina pro mírně pokročilé  
Němčina pro pokročilé 
Španělština pro začátečníky pro mírně pokročilé 
 
Kurzy tréninku paměti 
V rámci vzdělávacích programů probíhají v knihovně kurzy Tréninku paměti. Kurzy vede 
certifikovaná lektorka Tréninku paměti druhého stupně paní Pavla Konečná. Lektorka 
navázala spolupráci s Gymnáziem a Základní školou v Jevíčku a studenti navštěvují lekce na 
zámečku.  
 
Témata kurzů se zaměřují na práci s textem, procvičují a usnadňují proces uchování 
informací v paměti. V roce 2017 byla rozvinuta spolupráce s Gymnáziem Jevíčko a tréninky 
paměti mají svoje místo na adaptačních kurzech gymnázia. 
 
Regionální funkce 
Výkon regionálních funkcí Městská knihovna v Jevíčku je na základě smlouvy pověřena 
výkonem regionálních funkcí pro region Jevíčsko. Pod metodickou činnost knihovny spadá 
11 obcí regionu: Bělá u Jevíčka, Biskupce, Březina, Březinky, Hartinkov, Chornice, 
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Jaroměřice, Slatina, Víska u Jevíčka, Vrážné a Vysoká. Knihovna pro region zajišťuje 
veškerou metodickou pomoc spjatou s automatizací knihovního systému, zajišťováním 
knihovnických služeb v obci a pomoci se získáváním grantů. Nakupuje, zpracovává 
a distribuuje knihy pro knihovny regionu. Všechny náklady spojené s výkonem regionálních 
funkcí jsou Městské knihovně hrazeny. 
 

 
 
Knihovna je zapojená do celostátních akcí  
Spisovatelé do knihoven – deset knihoven z celé ČR v kterých se čeští současní spisovatelé 
mohli setkat se svými fanoušky. Projekt je na podporu české literatuty. 
 
Listování – scénické čtení, které je skvělou formou propagace čtenářství 
 
Městskou knihovnou ve Svitavách. Městská knihovna v Jevíčku je členem: SKIP – Sdružení 
knihovníků a informačních pracovníků Skat – Sdružení uživatelů knihovního systému 
LANius. 
 
Pasování dětí na čtenáře  
Týden knihoven  
Čtenář roku  
Pracovnice knihovny jsou zapojeny do celoživotního vzdělávání v rámci SDUK – Sdružení 
knihoven ČR.  
 
 
 
V Jevíčku dne 20. 2. 2018     Stanislava Kavanová  

vedoucí Městské knihovny v Jevíčku 
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Městské muzeum Jevíčko 
 
Práce v muzeu pokračuje podle předem stanoveného plánu a dle pokynů zřizovatele, který 
se zajímá o práci v muzeu a podporuje ji. Komunikace s veřejností probíhá v rámci prohlídek 
v muzeu a případně na e-mailových stránkách. Otevírací doba je stále ve středu odpoledne, 
dle předchozí dohody je možno navštívit muzeum i v jiné dny a stanovený čas, hlavně 
v letních měsících. 

V roce 2017 bylo muzeum pro veřejnost otevřeno celkem 71 dní z toho: 
- Jevíčkovění: 1 den (sobota)  
- Jevíčská pouť: 2 dny (sobota, neděle) 
- Dny evropského dědictví: 5 dní v měsíci září 

Uspořádané výstavy: k „Jevíčkovění“ – výstavní panely s fotokopiemi obrazů s tématikou 
kláštera, kostela, staré fotografie rovněž se stejnou tématikou, historická zobrazení těchto 
památek Místo konání – ambit kláštera a atrium. Součástí byl kulturní program pod vedením 
Mgr. Rudolfa Berana 
                                   : zapůjčená výstava z NPÚ Pardubice, téma města Pardubického 
kraje, která jsou prohlášena za města s památkovými zónami. Výstava byla doplněna o 
zapůjčené archeologické sbírky z RM Litomyšl – získané záchranným archeologickým 
výzkumem Palackého náměstí při jeho revitalizaci. Doplnění o sbírkové předměty – 
restaurované bronzy a keramické kachle z depozitáře muzea. Místo konání – synagoga. Na 
zahájení výstavy byla vernisáž. 
                                    : po návratu zapůjčené výstavy do NPÚ Pardubice byla část výstavy 
upravena a probíhala ještě několik dní v budově synagogy. 
                                    : pro Dny evropského dědictví – na téma „Památky a příroda“ bylo 
vytvořeno za za přispění fotografií pana Zdeňka Šustra, osobních fotografií správkyně muzea 
a foto z městského archívu, výstavu fotografií památek, na kterých byly ztvárněny rostlinné 
motivy. Instalace výstavy byla provedena v sýpce. Nezvyklá instalace zvětšených fotografií 
byla na konstrukci z napnutých šňůr a na síti. Na zahájení výstavy byla vernisáž. 
Počet návštěvníků v muzeu a na výstavách je pouze orientační – cca 550. Pravidelně je 
muzeum navštíveno dětmi třetích tříd. ZŠ v Jevíčku. 

Pro rok 2017 byl získán grant Pardubického kraje ve výši 50 tis. Kč, sponzorský dar 30 tis. 
Kč od firmy Mars a 1 tis. Kč od p. Koukalové. Za uvedené prostředky včetně příspěvku 
Města byly pořízeny dvě výstavní pultové vitríny včetně osvětlení (vitríny byly použity na 
výstavy v synagoze). 

Byly restaurovány bronzové sbírkové předměty z depozitáře muzea (5 tis. Kč) a byla 
zhotovena replika bronzového meče (5 tis. Kč). Jinak probíhá shromažďování různých 
informací pro články do Zpravodaje a Iniciál, nebo podklady pro žádost o grant. Účast na 
projednávání přípravy prostor v bývalé kuchyni na prostory muzea. 

Spolupráce: s Regionálním muzeem Litomyšl, s Muzeem Boskovicka, Archeologickým 
ústavem ČSAV v Brně, Muzeem v Letovicích (nově zřízené), s VŠ v Opavě – Doc. Janák. 
Spolupráce probíhá i s jednotlivými archeology (PhDr. Štrofem, D. Víchem, doc. 
Droberjarem).  

Společně se se zástupci města se účastní porad pořádaných Pardubickým krajem nebo 
výstav pořádaných okolními muzei. 

V měsíci březnu (2,5 víkendu) za pomoci archeologů byly očištěny, zhodnoceny a očíslovány 
staré archeologické nálezy z muzejního depozitáře. 
 
V Jevíčku dne 31. 1. 2018 

  Mgr. Helena Ulčová 
správce Městského muzea v Jevíčku 
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Městská policie Jevíčko 
 

 
1. Úvod, předmět činnosti, působnost 
Městská policie Jevíčko byla zřízena usnesením zastupitelstva města, obecně závaznou 
vyhláškou č. 3/2016 ze dne 14. 11. 2016 a je výkonným orgánem města, který primárně 
zajišťuje a zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti svého 
města a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon. Městská policie 
Jevíčko (dále jen „MP“) oficiálně zahájila svoji činnost dne 1. 6. 2017.  
 
Městskou policii řídí starosta města a pověřený strážník – velitel MP. Strážníci se řídí 
zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Činnost Městské 
policie Jevíčko byla v předmětném roce zajišťována dvěma strážníky městské policie (dále 
jen „strážníky MP“), dvěma pracovníky zařazenými k městské policii – asistenty prevence 
kriminality (dále jen „APK“) a jedním pracovníkem bezpečnostní agentury ARAGON Security, 
s. r. o., (dále jen „pracovník BA“).  
 
Hlavní úkoly: 
Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a při plnění 
dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona:  
- přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku, 
- dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,  
- dohlíží na dodržování závazných vyhlášek a nařízení obce (města),  
- podílí se, v rozsahu stanoveném zákonem o obecní polici nebo zvláštním zákonem, na 

dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu na pozemních komunikacích,  
- podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku - a v rozsahu 

svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním 
zákonem tak činí opatření k jeho obnovení,  

- podílí se na prevenci kriminality v obci (městě), 
- provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci (městě),  
- odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce 

(města),  
- poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje 

o obecní policii. 

Rozsah úkolů obecní policie je taxativně vymezen příslušným zákonem. Z logiky věci však 
plyne, že strážníci MP budou plnit i některé další úkoly, které nejsou výše specifikovány, ale 
právě vyplývají přímo či nepřímo ze zákona o obecní policii nebo zvláštních zákonů. 
Můžeme zde hovořit o úkolech, které mají podpůrnou úlohu ve vztahu k jiným orgánům a 
institucím - například může jít o zajišťování místa trestného činu proti vstupu nepovolaných 
osob, předvádění osob na žádost orgánů obce, doručování písemností pro orgány obce ve 
správním řízení, atd.  

Místní – územní (katastrální) působnost: 
Činnost MP Jevíčko je tedy koncipována jako činnost veřejně prospěšná, jejímž 
prostřednictvím obec zajišťuje klid a pořádek ve městě v rozsahu své působnosti. Z důvodu 
nízkého počtu strážníků není činnost MP Jevíčko zajišťována v nepřetržitém provozu, ale 
primárně v době úředních dní a víkendových nocí. Tato činnost je vykonávána v katastrálním 
území města Jevíčka, do kterého spadají i přidružené obce (místní části) Zadní Arnoštov, 
Mařín a osada Lípa.  
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Na základě uzavřených dvou veřejnoprávních smluv, které byly odsouhlaseny Krajským 
úřadem Pardubického kraje, vykonává MP Jevíčko činnost i na katastrálním území obce 
Jaroměřice a přidružené obce Nový Dvůr, a dále pak i na katastrálním území obce Víska u 
Jevíčka (pozn.: od 1. 1. 2018). 
 
2. Přestupky 
Dle ustanovení § 5 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, je 
přestupek definován jako společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za 
přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný 
čin. Pachatelem přestupku může být jak fyzická osoba, tak i právnická osoba.  

K odpovědnosti fyzické osoby za přestupek se vyžaduje zavinění. Nestanoví-li zákon 
výslovně, že je třeba úmyslného zavinění, postačí zavinění z nedbalosti (§ 15 cit. zákona). 

Oblast odhalování, zjišťování, řešení a oznamování přestupků, patří mezi hlavní činnost 
strážníků, kteří tyto přestupky mohou řešit v příkazním řízení, a to uložením napomenutí 
nebo udělením pokuty (na místě zaplacené či na místě nezaplacené) nebo je oznamují 
příslušným orgánům (dle § 10 zák. č. 551/1991 Sb., o obecní policii).  

Za období od 1. 7. 2017 – do 31. 12. 2017, bylo strážníky MP Jevíčko zjištěno a 
zadokumentováno celkem 280 přestupků. Nejčastěji se jednalo o dopravní přestupky 
v počtu 249 skutků. Poté následovaly přestupky proti veřejnému pořádku v počtu 19 skutků, 
dále přestupky na úseku pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní 
samosprávě (porušení vyhlášek a nařízení města) v počtu 7 skutků. Nejméně zjištěných a 
zadokumentovaných přestupkových jednání bylo v oblasti přestupků proti majetku, a to 
celkem v 5 případech.  
 
2.1. Dopravní přestupky 
Statisticky je podloženo, že nejvíce je tedy pácháno přestupků na úseku dopravy. Přestupky 
jsou páchány neukázněnými řidiči, kdy tito řidiči jednají v rozporu se svými povinnostmi, 
které jim ukládá zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. K nejčastějším dopravním 
přestupkům dochází v centru města, a jeho přilehlých ulicích, zejména na místech zákazu 
stání či zastavení.  

V roce 2017 bylo zaznamenáno celkem 249 přestupků. 
 
2.2. Ostatní přestupky 
Do kategorie „ostatní přestupky“ zahrnujeme všechny další přestupky, které nejsou spojené 
s dopravou. Řadíme sem např.: 
přestupky na úseku pořádku ve stání správě a přestupky proti pořádku v územní 
samosprávě - § 4 zák. č. 251/2016 Sb. 
- přestupky proti veřejnému pořádku - § 5 zák. č. 251/2016 Sb. 
- přestupky proti občanskému soužití - § 7 zák. č. 251/2016 Sb. 
- přestupky proti majetku - § 8 zák. č. 251/2016 Sb. 
 
2.2.1. Přestupky na úseku pořádku ve stání správě a přestupky proti pořádku v územní 
samosprávě  
Strážníci MP Jevíčko dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek města (OZV). Jedná 
se zejména o vyhlášky č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, 
č. 1/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, vyhláška 
č. 2/2013 kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, 
vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu, vyhláška č. 2/2017 o stanovení podmínek pro pořádání, 
průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků ve venkovních prostorech 
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, vyhláška č. 3/2017 o regulaci hlučných 
činností, vyhláška č. 4/2017 o regulaci používání zábavní pyrotechniky a Nařízení města 
č. 1-T/2016, Tržní řád.  
V rozhodném období v roce 2017 bylo zaznamenáno celkem 7 případů. 
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2.2.2. Přestupky na úseku veřejného pořádku 
V rámci řešení přestupků na úseku veřejného pořádku řešili strážníci MP nejčastěji rušení 
nočního klidu. Dalšími řešenými přestupky na úseku veřejného pořádku byly – veřejné 
pohoršení, neuposlechnutí výzvy úřední osoby, znevážení postavení úřední osoby při 
výkonu její pravomoci či veřejné pohoršení. 

V roce 2017 bylo zadokumentováno celkem 19 těchto případů. 
 
2.2.3. Přestupky proti občanskému soužití 
V dané oblasti, tj. v oblasti dohlížení nad dodržováním pravidel občanského soužití, strážníci 
MP prověřují zejména oznámení občanů, neboť se jedná většinou o ublížení na cti, drobné 
ublížení na zdraví či vyhrožování nižší intenzity a dalších různých forem narušení 
občanského soužití v podobě schválností či jiných hrubých jednání. Ve většině případů se 
jedná o přestupky návrhové, které v rámci řešení nespadají do naší kompetence. Přestupky 
byly podle konkrétní situace řešeny na místě, předány k došetření PČR OOP Moravská 
Třebová.  

V dalších případech byla MP Jevíčko spíše takovým konzultantem či osobním poradcem 
oznamovatelů – poškozených, kteří si nevědí rady se svými osobními či rodinnými problémy. 
Je třeba však zdůraznit, že tato konzultační (poradenská) činnost je pro místní občany velmi 
důležitým mezníkem v jejich rozhodování a pohledu na danou situaci, a to zejména proto, že 
se zde všichni znají a oni sami mají obavy z možných budoucích pomluv či ostudy, což by 
pro ně mohlo v jejich očích znamenat ponížení, osobní prohru nebo dokonce hlubší rodinné 
problémy.  

V roce 2017 byl zadokumentován pouze 1 případ, který byl následně kvalifikován jako 
trestní čin (viz níže). 
 
2.2.4. Přestupky proti majetku 
V roce 2017 bylo strážníky projednáno (vyřešeno příkazem na místě – uložením pokuty na 
místě zaplacené – nezaplacené, předáno k prošetření na PČR OOP Moravská Třebová nebo 
oznámeno správnímu orgánu) celkem 5 přestupků na úseku majetku podle § 8 zákona 
č. 251/2016 Sb.  

Jednalo se jak o drobné krádeže, tak i poškození věci. V rámci krádeží se jednalo o krádeže 
prosté – na veřejných prostranstvích, ale také o drobné krádeže v prodejnách. 
 
2.3. Dohled nad dodržováním zákazu podávání alkoholických nápojů, včetně kontrol 
dle zákona č. 65/2017 Sb. 
V rámci své činnosti prováděli strážnici preventivní kontroly v rámci zákona č. 65/2017 Sb., o 
ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, se zaměřením na dodržování 
zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým osobám v provozovnách, kde dochází 
k podávání alkoholicích nápojů a dále na přítomnosti dětí v provozovnách, kde jsou umístěny 
výherní hrací automaty. Činnost byla zaměřena i na zákaz kouření ve veřejnosti přístupném 
vnitřním prostoru, na nástupišti, v přístřešku a čekárnách veřejné dopravy apod. Vzhledem 
k tomu, že se jednalo o zcela nový zákon, byli lidé upozorňováni na tyto zákazy a ze strany 
MP se jednalo o preventivní činnost. 
 
2.4. Řešení přestupků 
Jak již bylo uvedeno výše, řešení zjištěných přestupků ze strany MP je několik. Při řešení 
přestupkového jednání příkazem na místě, je možné udělit napomenutí, pokutu na místě 
zaplacenou či pokutu na místě nezaplacenou. V případě, že přestupce nesouhlasí 
s přestupkem nebo výší pokuty, je přestupkové jednání administrativně zpracováno a 
postoupeno místně a věcně příslušnému úřadu k rozhodnutí. 
 
Za rok 2017 bylo uděleno celkem: 
- 147x …… napomenutí  
-   69x …… bloková pokuta na místě zaplacená – v celkové výši: 15.800 Kč 
-     7x …… bloková pokuta na místě nezaplacená – v celkové výši: 8.200 Kč 
-   57x …… oznámení (postoupení) věci + věci (přestupky) k dořešení 
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V rámci administrativy bylo zpracováno celkem 117 čísel jednacích (ČJ).  
 
3. Trestné činy 
Strážníci MP Jevíčko v roce 2017 zjistili celkem 4 trestné činy. Jednalo se o následující 
trestné činy: poškození cizí věci - § 228 tr. zákoníku – (sprejerství), ublížení na zdraví - § 146 
tr. zákoníku – (fyzické napadení), ohrožení pod vlivem návykové látky - § 274 tr. zákoníku – 
(spočívající v řízení vozidla pod vlivem alkoholu a drog).  
 
V prvním případě se jednalo o neznámého pachatele. Ve věci ublížení na zdraví byl tento 
skutek překvalifikován z přestupku na trestný čin. V posledních případech se jednalo o 
pachatele – řidiče vozidel, kteří byli zadrženi (zajištěni) na místě a předáni hlídce PČR OOP 
Moravská Třebová.  
 
Dále pak strážníci MP Jevíčko úzce spolupracovali s pracovníky služby kriminální policie a 
vyšetřování, kterým bylo předáno několik podmětů týkající se možné trestné činnosti ve 
městě.  
 
4. Ostatní činnost 
Mezi ostatní činnost strážníků MP Jevíčko za dané období, tj. za období druhé poloviny 
2017, jsme zařadili vybrané činnosti MP Jevíčko, a to: odchyt zvířat, spolupráce se složkami 
IZS, preventivní – přednáškovou činnost, účast na akcích konaných ve městě a evidenci 
ztrát a nálezů. Jednotlivé tyto činnosti jsou popsány níže. Je třeba upřesnit, že se nejedná o 
všechny činnosti MP, ale pouze o výběr určitých činností, které byly vykonávány ve větším 
rozsahu.  
 
4.1. Odchyty zvířat 
V roce 2017 odchytli či jinak zajistili strážníci MP celkem 16 volně pobíhajících psů, které 
následně předali majitelům, případně převezli do útulku pro psy v Čechách pod Kosířem 
nebo do „Zeleného Vendolí“.  
 
V rámci odchytu zvířat pak strážníci zajistili nebo od občanů převzali několik toulavých koček 
(koťat), kterým se následně podařil zajistit nový domov v případě, že se o ně jejich majitel 
nepřihlásil. Jednalo se řádově o dvě desítky případů. 
V této souvislosti je třeba zmínit výbornou spolupráci s veterinární lékařkou MVDr. Evou 
KOUŘILOVOU, ale také s pracovnicemi TIC Jevíčko, které se aktivně podílely na 
vyhlašování informací o zajištěných zvířatech. 
 
V této souvislosti je třeba zdůraznit, že v rámci své činnosti se MP zaměřuje i na sběr 
kadáverů uhynulých zvířat, kterých bylo za dané období v počtu tří kusů. MP tato uhynulá 
zvířata odborně odstranila a zajistila jejich převoz do spalovny. 
 
4.2. Spolupráce se složkami IZS 
V roce 2017 spolupracovali strážníci MP Jevíčko se složkami IZS, a to jak se složkami 
základními, tak i se složkami ostatními. Největší podíl spolupráce byl v téměř každodenním 
služebním styku s Policií ČR. Dále MP velice úzce spolupracovala s Jednotkou SDH 
Jevíčko a následně se HZS a ZZS.  
 
K velice časté spolupráce s Jednotkou SDH Jevíčko patřila asistence MP Jevíčko při 
vzniklých mimořádných událostech, kterých bylo v roce 2017 velmi mnoho (viz zpráva 
velitele JSDH). Jednalo se o dopravní nehody, překážky na silnici či rizikové kácení, kdy 
asistence spočívala v zajištění místa, řízení provozu apod.  
 
4.3. Preventivní – přednášková činnost 
Preventivní - přednášková činnost byla primárně zaměřena na představení se Městské 
policie Jevíčko široké veřejnosti, a to vzhledem k tomu, že se jednalo o nově zřízenou složku 
(města), která zde zahájila svoji činnost.  
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Z obecného hlediska se jednalo převážně o přiblížení a sdělení všem občanům, jakým 
způsobem byla zřízena MP Jevíčko, jaká jsou oprávnění strážníků MP a jejich povinnosti, a 
dále informace o sídle MP a kontaktech na jednotlivé strážníky. Dále pak byla široká 
veřejnost seznámena s prací městské policie, a to vše prostřednictvím informací 
zveřejněných v Jevíčském zpravodaji, ale také při osobním setkání se strážníky samotnými.  
 
4.3.1. Přednášky na základních školách  
Hned na začátku svého působení, navštívili strážníci MP Jevíčko Mateřskou školu Jevíčko, 
kde dětem všech tříd představili služební vozidlo a další služební pomůcky.  
 
Po domluvě s Mgr. Janou Junkovou proběhla beseda se žáky 5. třídy ZŠ Jevíčko, kterým 
byla přiblížena práce MP a Policie ČR, byli jim zdůrazněny rozdíly mezi jednotlivými složkami 
policie a vhledem k věku přednáška směřovala na téma dodržování předpisů na úseku 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Okrajově byla nastíněna kriminalita mladistvých 
(krádeže, alkohol, drogy a šikana). Po přednášce byla dětem umožněna prohlídka 
služebního vozidla a služebních pomůcek. Přednáška byla ukončena prohlídkou služebny 
MP Jevíčko.  
 
4.3.2. Přednášky v rámci spolků  
V rámci spolků či sdružení se MP Jevíčko představila jednotlivým představitelům a členům 
postupně (v průběhu výkonu služby).  
 
Preventivě a výchovně působili strážníci MP v rámci své činnosti – při kontrolách 
příměstských táborů, kdy úzce spolupracovali s vedoucími táborů a na jejich žádost byly 
prováděny besedy. V některých případech byla dětem umožněna návštěva služebny MP 
Jevíčko.  
 
4.3.3. Přednášky pro seniory 
V rámci přednášek pro seniory se MP Jevíčko s těmito sešla při setkání seniorů se zástupci 
města, při jejich plánovaných besedách – v Jevíčku a Zadním Arnoštově. Při této příležitosti 
byla přítomným občanům představena Městská policie Jevíčko jako celek, včetně promítání 
prezentace, kde byla detailně představena věcná a místní příslušnost MP a také oprávnění a 
povinnosti strážníků.  
 
V samostatných besedách se seniory – se zaměřením na jejich bezpečnosti, bude MP 
Jevíčko pokračovat i dalších letech. 
 
4.4. Účast na akcích konaných ve městě 
V této části zprávy o činnosti je opět na místě podotknout, že se jedná o období od 1. 6. 
2017 – do 31. 12. 2017. V tomto období se MP Jevíčko významným podílem podílela na 
zajištění bezpečnosti při významných akcích pořádaných MěÚ Jevíčko, případně jinými 
institucemi na území města. Jednalo se především o zajištění bezpečnosti v době konání 
akcí: 
 
TRADIČNÍ JEVÍČSKÁ POUŤ 2017 
GYMNÁZIUM JEVÍČKO 1879 – 2017 – oslavy 120. výročí založení gymnázia 
PARLAMENTNÍ VOLBY – 2017 
PRVNÍ ADVENTNÍ ZASTAVENÍ – dárečková neděle + rozsvícení vánočního stromu 
VÁNOČNÍ JARMARK – 2017 
TRADIČNÍ NOVOROČNÍ PŘÍPITEK 

U těchto akcí prováděla Městská policie Jevíčko dohled nad dodržováním veřejného pořádku 
a úzce spolupracovala s pořadatelskou službou. Všechny akce proběhly bez větších 
problémů a stížností z řad veřejnosti.  
 
Nejen v této souvislosti, ale také v souvislosti s odchytem zvířat či problematiky ztrát a 
nálezů, je mou povinností zmínit velice kvalitní spolupráci s pracovnicemi TIC, které vždy 
včasně, ochotně a aktivně spolupracují v rámci vyhlášení jednotlivých případů a oznámení, 
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zejména v případech zatoulaných či odhozených zvířat. Jejich profesionalita a pracovitost je 
patrná z každodenní činnosti, ale zvláště při pořádání pouti a jarmarku.  
 
4.5. Ztráty a nálezy 
V rámci své činnosti spravuje Městská policie Jevíčko evidenci a úschovu nalezených věcí, 
předaných na MěÚ Jevíčko (TIC, MP, atd.). MP Jevíčko provádí patřičnou evidenci nálezů 
plynoucí ze zákona, a dále v této souvislosti činí další kroky ke zjištění jejich majitelů. Jedná 
se zejména o pořízení fotografií a jejich následné umisťování na webové stránky MP či MěÚ. 
Ve spolupráci s pracovnicemi TIC pak zajišťuje vyhlášení relace pomocí městského 
rozhlasu. V této činnosti s MP úzce spolupracuje pan Martin HEGER, DiS., který zajišťuje 
technickou podporu.  

V roce 2017 eviduje MP Jevíčko celkem 36 ztrát (nálezů). Jedná se o nálezy. 
 
5. Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) 
Městský kamerový dohlížecí systém (dále jen „MKDS“) je provozován v souladu se zákonem 
č. 553/1991 Sb. o obecní policii, resp. se zákonem č. 273/2008 Sb. o Policii ČR a zákonem 
č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. 
Režim dispečerského stanoviště musí bát zajištěn tak, aby manipulaci s příslušnou technikou 
prováděla výhradně kompetentní a vyškolená obsluha a je zde zabráněno vstupu 
nepovolaných osob. K pořízeným záznamům mají přístup pouze příslušné orgány (městská 
policie, Policie ČR) a činnost obsluhy MKDS musí být důsledně kontrolována. 
 
Primární (základní) charakteristikou provozování a využívání městského kamerového 
dohlížecího systému je jejich preventivní funkce. Za pomocí MKDS se vytvářejí tzv. 
bezpečné zóny.  V exponovaných lokalitách je MKDS instalován v místech, kde se nejčastěji 
pohybují obyvatelé a návštěvníci měst, kde jsou koncentrovány kulturní, komerční a 
společenské instituce a kde jsou dopravní uzly měst. MKDS slouží k dohledu v místních 
záležitostech veřejného pořádku, k předcházení pouliční protiprávní činnosti (trestné činy – 
přestupky), ale jsou vhodným prostředkem, který se dá využít pro aktuální koordinaci 
postupu složek IZS - bezpečnostních složek, hasičů, zdravotní služby apod. při závažnějším 
ohrožení bezpečnosti občanů. 
 
V rámci realizace MKDS Jevíčko, byly v roce 2017 započaty počáteční, tzv. „projektové“ 
kroky směřující k vybudování MKDS a ustanovení bodů vhodných k umístění jednotlivých 
kamer a k umístění záznamového a dohlížecího centra. Jako nejvhodnější místo k umístění 
takového centra je nepochybně služebna MP Jevíčko. V následujících letech se bude MKDS 
rozvíjet v podobě navýšení jednotlivých kamerových bodů. Doporučení rozšířit kamerový 
systém bude vytvořeno samostatně v projektu, který se touto konkrétní záležitostí bude 
zabývat hlouběji. 
 
Kamery se zaměřují především na: 

 pouliční trestnou činnost (kapesní krádeže, krádeže jízdních kol, zavazadel) 
 výtržnictví, fyzické napadání osob 
 ochranu obecního majetku i majetku dalších institucí (bank, obchodních společností, 

drobných provozoven) 
 ochranu majetku soukromých osob 
 ochranu zaparkovaných vozidel před zcizením a krádežím věcí z vozidel 
 projevy vandalismu, poškozování veřejně prospěšných zařízení, sprejerství, 

vylepování plakátů 
 nedovolené parkování 
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6. Závěr 
Závěrem hodnocení činnosti Městské policie Jevíčko je třeba zdůraznit nejen to, že se 
předmětné hodnocení týká období od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2017, ale také skutečnosti, že 
první měsíce činnosti MP byly věnovány všem důležitým záležitostem souvisejícím 
s administrativním a skutečným provozem této nově vzniklé složky města.  

Jak jsem již citoval v úvodu této zprávy, od začátku roku 2018 rozšířila MP Jevíčko svoji 
působnost i na katastrální území obce Víska u Jevíčka, a to na základě veřejnoprávní 
smlouvy, která byla schválena Krajským úřadem Pardubického kraje.  

V roce 2018 čeká Městskou policii Jevíčko podstatná změna spočívající v tom, že dojde 
k navýšení počtů strážníků o jednoho strážníka. Důvodem je skutečnost, že Město Jevíčko, 
ukončí (neprodlouží) dosavadní smlouvu s bezpečnostní agenturou ARAGON Security, 
s. r. o., jejíž zaměstnanci v Jevíčku působili 4 roky před založením samotné městské policie, 
ale také zde působí ještě v současné době, kdy doplňují početní stav strážníku MP. Dalším a 
velmi podstatným důvodem, proč vedení města k tomuto kroku přistoupilo je fakt, že na 
rozdíl od pravomocí strážníka MP nejsou pravomoci pracovníka BA ARAGON Security téměř 
žádné a jejich „samostatná“ činnost spočívá pouze v dohledu nad vzniklou situací, kdy 
v drtivé většině případu takový pracovník zastává pozici prostého diváka.   

Za tímto účelem bylo vypsáno výběrové řízení na pozici strážník Městské policie Jevíčko, do 
kterého se přihlásili celkem 4 uchazeči. V současné době předmětné výběrové řízení stále 
probíhá. 

Další výrazné změny MP Jevíčko v roce 2018 neplánuje a nadále se budeme zaměřovat na 
plnění všech úkolů a činností MP jak tomu bylo i v roce 2017. Skutečnosti, které vyvstanou 
v průběhu této činnosti a budou si žádat určité změny v činnosti MP, se budou řešit 
operativně (ad hoc). Veškerou naši činnost budeme vykonávat tak, abychom uspokojili nejen 
vedení Města Jevíčka, ale také všechny slušné občany, kteří si toto zcela jistě a právem 
zaslouží.  

V rámci výkonu služby se i v roce 2018 zaměří strážníci na preventivní a osvětovou činnost, 
která bude realizována formou různých přednášek, besed či seminářů, a bude zaměřená na 
celé spektrum bezpečnosti (fyzická bezpečnost – aktivní i pasivní, bezpečnost v dopravě, 
prevence kriminality – krádeže, alkohol, drogy, šikana atd.). Výběr problematiky budu 
samozřejmě záviset a bude koncipován dle různých cílových skupin – děti, dospělí, senioři 
apod.  

Velitel MP Jevíčko se domnívám, že i přes takto krátkou dobu, která je nyní na hodnocení 
činnosti MP „poskytnuta“, je třeba hodnotit činnost MP velice pozitivně.  
 
 
 
V Jevíčku dne 28. 2. 2017 

Mgr. Bc. Dušan Tejkal 
                          velitel MP Jevíčko 


