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Zpracoval:  Bc. Pavel Sedlák – tajemník MěÚ Jevíčko 
 z podkladů vedoucích odborů a pracovníků  
 organizačních složek 

 
 
V Jevíčku dne 14. 3. 2019 
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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 a jeho organizačních složek. Zaměstnanci jsou podle organizačního řádu 
rozčleněni podle vykonávaných činností do jednotlivých odborů a oddělení. 
 

 

Charakteristika orgánů města  
 
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 
Zastupitelstvo města vykonává svěřené nejdůležitější pravomoci v oblasti samostatné 
působnosti obce podle zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. 
Jako nejvyšší samosprávný orgán si může vyhradit rozhodování i o dalších věcech 
samostatné působnosti města, mimo pravomocí vyhrazených radě města. Na druhé straně 
však nemůže svoje pravomoci svěřené zákonem přenést na jiné orgány obecní správy. 
Usnesení ze zastupitelstva města jsou zveřejňována na internetové adrese města 
www.jevicko.cz . 
 
 

Dušan Pávek, dipl. um. Mgr. Jiří Janeček Ing. František Bušina
starosta zastupitel, člen finančního výboru zastupitel, předseda kontrolního 

výboru

Mgr. Miroslav Šafář Ing. Aneta Pávková Mgr. Jana Junková
místostarosta zastupitelka, členka finančního 

výboru

zastupitelka, předsedkyně sboru pro 

občanské záležitosti, členka komise 

pro výchovu a vzdělávání, mládeže a 

sportu

Mgr. Rudolf Beran Bc. Jan Finsterle Mgr. Petr Votroubek
člen rady města, předseda komise 

bytové a sociální

zastupitel, člen finančního výboru zastupitel, předseda komise pro 

výchovu a vzdělávání, mládeže a 

sportu

Mgr. Miloslav Parolek Marek Káňa Ing. Roman Müller
člen rady města, člen komise 

životního prostředí

zastupitel, člen finančního výboru zastupitel

Ing. Pavel Vykydal Ing. Jaroslav Zezula Mgr. Petr Jedlinský
člen rady města, předseda komise 

životního prostředí

zastupitel, předseda finančního 

výboru

zastupitel, člen komise pro výchovu a 

vzdělávání, mládeže a sportu

 ZASTUPITELSTVO MĚSTA JEVÍČKO

 

 
 

VÝBORY ZASTUPITELSTVA MĚSTA JEVÍČKO 
Zastupitelstvo zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory, které mu předkládají svá 
stanoviska, návrhy a jsou mu odpovědny. Výbory jednají podle jednacího řádu a ve své práci 
vycházejí ze schváleného pracovního plánu. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva 
města. 

http://www.jevicko.cz/
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Výbory na volební období 2018 - 2022 

Finanční výbor 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kontrolní výbor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RADA MĚSTA 
Rada města má 5 členů a je tvořena starostou, místostarostou a dalšími radními. Rada 
města Jevíčka je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti a za její výkon 
odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města 
rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Ztratí-li člen zastupitelstva svůj mandát, přestává být i 
členem rady města. Jestliže je starosta města nebo místostarosta odvolán z funkce, nebo na 
tuto funkci rezignoval, přestává být i členem rady města. Usnesení z rady města jsou 
zveřejňována na internetové adrese města www.jevicko.cz . 
 
Složení rady města 2018 - 2022: 
 

Starosta:  Dušan Pávek, dipl. um. 

Místostarosta:  Mgr. Miroslav Šafář 

Členové rady města:  Mgr. Rudolf Beran 

   Mgr. Miloslav Parolek 

   Ing. Pavel Vykydal 

 
 
Rada města Jevíčko zřídila dle § 102 odst. 2 písm. h) a § 122 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích v platném znění pro volební období 2018 - 2022 tyto komise: 
- komise stavební 
- komise životního prostředí 
- komise bytová a sociální 
- komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu 
- komise kulturní, cestovního ruchu a regionálního rozvoje 
- komise pro dopravu, dopravní obslužnost a bezpečnost 
- sbor pro občanské záležitosti 
  

předseda: Ing. Jaroslav Zezula (Naše Jevíčko 2018) 

    

členové: 
 
 
 
 
 
 
  

Marek Káňa (Společně pro Jevíčko) 
Bc. Jan Finsterle (Společně pro Jevíčko) 
Bc. Magda Bubeníková (Naše Jevíčko 2018) 
Dita Mlčochová (Naše Jevíčko 2018) 
Ing. Petr Vojtěchovský (Jednotné Jevíčko) 
Stanislav Dokoupil (Jednotné Jevíčko) 
Ing. Aneta Pávková (Město lidem, lidé městu) 
Mgr. Jiří Janeček (Město lidem, lidé městu) 

předseda: Ing. František Bušina (Naše Jevíčko 2018) 

    

členové: 
 
 
 
  

Radomil Sedlák (Naše Jevíčko 2018) 
Martin Korbel, DiS. (Jednotné Jevíčko) 
Tomáš Prchal (Jednotné Jevíčko) 
Pavel Komárek (Společně pro Jevíčko) 
Aleš Přikryl (Město lidem, lidé městu) 

http://www.jevicko.cz/
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komise stavební 
 

předseda: Ing. Tomáš Dvořák 

    

členové: 
 
  

 
 
 
 
 
  

Stanislav Dokoupil 
Ing. Marie Zezulová 
Ing. Tomáš Vybral 
Ing. Ivo Junek 
Petr Krejčí 
Petr Rozbořil 
Tomáš Hanzal 
Petr Kalandra 
Ladislav Hňoupek 
Dobroslav Crha 

 
 

 

komise životního prostředí 
 

předseda: Ing. Pavel Vykydal 

    

členové: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Daniel Pávek 
Pavel Komárek 
Bc. David Plech 
Petr Dokoupil 
Lucie Němečková, DiS. 
Mgr. Miloslav Parolek 
Ing. Zdena Jirásková 
Ing. Lenka Bojanovská 
Aleš Ertl 
Petr Rozbořil 

 
 
 
komise bytová a sociální 

 

předseda: Mgr. Rudolf Beran 

    

členové: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Marta Pocsaiová 
Bc. Lenka Sedláková 
Bc. Magda Bubeníková 
Mgr. Miroslava Čepová 
Mgr. Zdeněk Klein 
Milena Zezulová 
Martin Korbel, DiS. 
Petr Nárožný 
MUDr. Mamadou Dia 
Bc. Romana Trávníčková 
Martina Zikmundová 
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komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu 
 

předseda: Mgr. Petr Votroubek 

    

členové: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Radomil Sedlák 
Mgr. Jana Junková 
Mgr. Jitka Budigová 
Radek Vymětal 
Zdeněk Ambroz 
Jiří Bidmon 
Mgr. Radka Jelínková 
Ing. Michal Khýr 
Marie Kochová 
Martin Říha 
Kamil Finsterle 
Mgr. Petr Jedlinský 

 
 
 

komise kulturní, cestovního ruchu a regionálního rozvoje 
 

předseda: Pavla Konečná 

    

členové: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

Miroslav Horký 
Dagmar Schneiderová 
Mgr. Helena Ulčová 
Mgr. Jan Valíček 
Stanislava Kavanová 
Mgr. Kateřina Konečná 
Mgr. Petr Pávek 
Jana Martínková 
Kateřina Hofmanová 
Michaela Zádrapová 
Zdeněk Biberle 
Milena Zezulová 

 
 
 

komise pro dopravu, dopravní obslužnost a bezpečnost 
 

předseda: Antonín Dostál 

    

členové: 
 
 
 
  
 
 
 
  

Stanislav Ducháček 
Jaroslav Pospíšil 
Ing. Antonín Staněk 
Mgr. Dita Šponerová 
Mgr. Bc. Dušan Tejkal 
Antonín Hrabal 
Tomáš Prchal 
Petr Rozbořil 
Milan Bombera st. 
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sbor pro občanské záležitosti 
 

předseda: Mgr. Jana Junková 

    

členové: 
 
 
  
 
  

Vladimíra Hotařová 
Marcela Pařilová 
Mgr. Miroslava Čepová 
Ilona Letovská 
Emílie Hrušková 
Jiřina Foretová 
 
 

 
 

 
Zřizovatelská funkce vůči příspěvkovým organizacím 
 

Mateřská škola 
Jevíčko 

K. H. Borovského 586 
 

IČ: 70944601 
příspěvková 
organizace 

Základní škola 
Jevíčko 

U Zámečku 784 
  

IČ: 70996814  
příspěvková 
organizace 

Základní umělecká 
škola Jevíčko 

U Zámečku 451 
 

IČ: 72068141 
příspěvková 
organizace 

Podnik bytového 
hospodářství 

Palackého nám. 1 
 

IČ: 13582704 
příspěvková 
organizace 

 
 
 

ZVLÁŠTNÍ ORGÁNY MĚSTA 
V případech stanovených zákonem zřizuje starosta zvláštní orgány města pro výkon 
přenesené působnosti, jmenuje a odvolává jejich členy při respektování zákonných 
odborných požadavků. Pokud jsou do zvláštního orgánu zařazení zaměstnanci města, 
vztahují se na ně pracovněprávní povinnosti a omezení jako na zaměstnance zařazené do 
městského úřadu. 
 
Komise k projednávání přestupků 
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. 
 
Složení komise pro projednávání přestupků 

JUDr. Alena Jahodová - předsedkyně 

Mgr. Bc. Dušan Tejkal - místopředseda 

Mgr. Martin Moučka - člen 

 
 
Povodňová komise města 
Povodňový orgán města Jevíčka zabezpečuje řízení ochrany před povodněmi na území 
města Jevíčka, které zahrnuje především přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a 
kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně ve své územní působnosti a v období 
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následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činností 
ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Svolání povodňové komise v případě 
povodňové situace se oznámí správci vodního toku (Lesy České republiky, s. p., Povodí 
Moravy, s. p.) a povodňovému orgánu ORP Moravská Třebová. Hlásná služba bude 
informovat správce vodního toku o vývoji povodňové situace. Předsedou komise je Dušan 
Pávek, dipl. um. 
 
Složení povodňové komise: 

Dušan Pávek dipl. um., starosta - předseda 

Jan Doležel, vedoucí VH provozu VHOS - místopředseda 

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta - člen 

Stanislav Ducháček, velitel JSDH - člen 

Karel Jeřábek, zaměstnanec VHOS - člen 

Petr Kadlec, majitel společnosti KERAX - člen 

 
 
Komise pro mimořádné události 
Na základě doporučení město zrušilo statut „Krizového štábu“ a nahradilo jej „Komisí pro 
mimořádné události“, což má velký vliv na zákonné povinnosti města v oblasti krizového 
řízení a využívání technických prostředků města k provádění záchranných a 
zabezpečovacích prací při povodni, požáru a jiných mimořádných událostech s dostupnou 
techniku JSDH města Jevíčka, která je využitelná při provádění záchranných a 
zabezpečovacích pracích při povodni a požáru a jiných mimořádných událostech. Předsedou 
komise pro mimořádné události je Dušan Pávek, dipl. um.  
 
 
Složení komise pro mimořádné události: 

Dušan Pávek dipl. um., starosta - předseda 

Stanislav Ducháček, velitel JSDH - místopředseda 

Bc. Pavel Sedlák, tajemník MěÚ Jevíčko - člen 

Mgr. Dušan Tejkal, velitel MP Jevíčko - člen 

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta - člen 

 
 
Počet občanů: 

ke dni 1. 1. 2019 Jevíčko 2739 obyvatel 

  Zadní Arnoštov 59 obyvatel 

celkem   2798 obyvatel  

  

ke dni 1. 1. 2018 Jevíčko 2736 obyvatel 

  Zadní Arnoštov 60 obyvatel 

celkem   2796 obyvatel  

 
 
Po roce 1989 došlo ke zrušení soustavy národních výborů a k obnovení samosprávy na 
úrovni obcí. Jedním ze základních zákonů, jímž byla v České republice v návaznosti na 
celostátní úpravu realizována reforma místní správy, byl i zákon č. 367/1990 Sb., o obcích. 
Ten byl dále zrušen a v roce 2000 nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění. 
 
Město provozuje svoji činnost za podmínek stanovených zákonem č. 128/2000 Sb., a 
v souladu se zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány 
k jejich provedení. Rozhodujícím principem fungování města je princip samosprávy - město 
spravuje své záležitosti zcela samostatně v rozsahu stanoveném výše uvedeným zákonem a 
v souladu se svými potřebami. Město vykonává na svém území státní správu ve věcech, 
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jejichž výkon mu byl zákonem svěřen. Působnost v těchto věcech je přenesenou působností 
města. 
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Městský úřad Jevíčko je jedním z orgánů města Jevíčko 

 

Právnickou osobou je město Jevíčko 

 

IČ města: 00276791 

 

DIČ města: CZ00276791 

 
Činnost města a městského úřadu vymezuje zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

 
 

Identifikační údaje 

Městský úřad Jevíčko 

 

Adresa města: Palackého nám. 1, Jevíčko, PSČ: 569 43 

 

Adresa městského úřadu: Palackého nám. 1, Jevíčko, PSČ: 569 43 

 

Telefon – ústředna: 464 620 511 

 

E-mail: jevicko@jevicko.cz 

 

Elektronické stránky města: www.jevicko.cz 

 

Datová schránka: behbdug 

 

Typ schránky: Orgán veřejné moci 

 

Okres: Svitavy 

 

Kraj: Pardubický 
 
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. 
 
Počet obcí ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu: 11 
 

mailto:jevicko@jevicko.cz
http://www.jevicko.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99enesen%C3%A1_p%C5%AFsobnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_spr%C3%A1va
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99enou_p%C5%AFsobnost%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spr%C3%A1vn%C3%AD_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
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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. 2018 

 
                 

  

Městský úřad Jevíčko 
  

   
  

   
  

    
 

    
   

Městská policie       Investiční  
 

velitel + 2   Starosta   oddělení (1) 
 

 
            

 
Pečovatelská  

 
  

  
Pracovníci technické 

 

služba  
 

      údržby (9) 
 

vedoucí + 2       
 

    
 

    Místostarosta 
    

Městská      
    

knihovna  
      

  
  

vedoucí + 1 
  

  
 

    
   

 
    

   

  
  Tajemník 

   

  
    

   

   
  

    

  
        

  

        
 

      
 

        
 

Odbor výstavby a územního     Odbor finanční 
 

plánování     vedoucí + 3 
 

vedoucí + 1       
 

   
  

 
  

  

 

            
 

 

  Odbor organizační   
 

 

  vedoucí + 10   
 

  

          
 

   
      

  

 
            

 

 
Majetkoprávní vztahy Matrika Sekretariát   

  Životní prostředí 
Evidence obyvatel 

Správa a úklid MÚ 
  

Sociální oddělení   

 
Veřejné  Přestupková  Správa Domu hasičů   

 
WC řízení Informační centrum   

 

 



10/64 

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. 2018 

 

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 

                               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 / evidence obyvatel 

 

      Správa Domu hasičů 

      JSDH Jevíčko            Stanislav Ducháček              

 

Investiční oddělení Dalibor Šebek – po dobu nemoci zástup Stanislav Ducháček 

 

Pracovníci technické      Stanislav Ducháček 

údržby Petr Müller    

 Jaroslav Skočovský 

 Josef Preller 

                                          Milan Belej  

                                          František Čapka 

                                          Rostislav Zemánek 

                                          Jana Vaculová     

                                          Vlastimil Dvořák     

 

Pečovatelská služba Mgr. Miroslava Čepová – vedoucí pečovatelka 

  Alena Širůčková – pečovatelka  

  Marcela Pařilová – pečovatelka / řidička 

 

Městská knihovna Stanislava Kavanová – vedoucí  

 Pavla Konečná – knihovnice  

 

Městská policie               Mgr. Bc. Dušan Tejkal – velitel MP 

                                          Antonín Hrabal – strážník MP 

                                          Bc. Miroslav Zemánek – 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 č. 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 

- zabezpečování 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  

- jako podpůrný orgán provádí zapisování veřejných funkcionářů vykonávající 
funkci do Centrálního registru oznámení dle novely zákona o střetu zájmů, 
která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 112/2018 a nabyla účinnosti 
dnem 30. 6. 2018 

- evidence agend základních registrů 

-  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 2018 došlo na Městském úřadě v Jevíčku k níže popsaným personálním 
změnám. 
 
U technických pracovníků města došlo k následujícím posunům týkající se přijetím nových 
pracovníků a odchodem stávajícího pracovníka: 
- od 1. 1. 2018 přijata do pracovního poměru paní Jana Pokorná (nyní Vaculová); 
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- od 31. 3. 2018 odchod na vlastní žádost pracovníka pana Bohuslava Zatloukala; 
- od 3. 4. 2018 přijat do pracovního poměru pan František Čapka; 
- od 14. 5. 2018 přijat do pracovního poměru pan Vlastimil Dvořák. 
 
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 začala vykonávat od 1. 3. 2018.  
 
Od 5. 3. 2018 nastoupil na investiční oddělení MěÚ pan Vítězslav Bartuněk, se kterým byla 
uzavřena pracovní smlouva na dobu určitou, a to po dobu nemoci pana Dalibora Šebka, 
který nastoupil na dlouhodobou pracovní neschopnost. Pan Šebek se vrátil z PN dne 25. 10. 
2018 a na investičním oddělení, vzhledem pozvolnému zatěžování organismu, byli 
ponecháni oba jmenovaní s tím, že pan Šebek plánovaně nastoupí opět do dlouhodobé 
pracovní neschopnosti od ledna 2019. Na konci listopadu však onemocněl i pan Bartuněk, 
který je do současné doby také v dlouhodobé pracovní neschopnosti, a proto bylo nutné opět 
vybrat odpovědnou a erudovanou osobu, která by opět zastoupila investičního technika. 
Výkonem práce na investičním oddělení byl pověřen a v současné době stále tuto práci 
vykonává pan Stanislav Ducháček.  
 
Zastupitelstvo města již v roce 2016 schválilo Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2016, kterou 
se s účinností od 1. 1. 2017 zřizuje městská policie. Od 1. 7. 2017 působili dva strážníci MP 
Jevíčko, a to velitel Mgr. Bc. Dušan Tejkal a strážník Antonín Hrabal. Pro posílení 
bezpečnosti bylo v lednu 2018 vyhlášeno VŘ na strážníka MP Jevíčko. Do tohoto VŘ se 
přihlásili 4 (čtyři) uchazeči. Po provedených pohovorech a s nástupem od 1. 7. 2018 byl jako 
další strážník MP Jevíčko vybrán pan Bc. Miroslav Zemánek, který byl bývalým policistou ČR 
a působil před nástupem do Jevíčka jako strážník MP v obci Březová nad Svitavou. 
 
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 (Štefan Gabaš a Jaroslav Krénar), kteří část své pracovní 
doby vykonávají dohledem nad dodržováním bezpečnosti pracovníků na pobočce ÚP ČR 
v Jevíčku a zbytek pracovní doby jsou k dispozici strážníkům MP Jevíčko, a také jejich 
služby jsou využívány Základní školou v Jevíčku. Na tyto pracovníky APK, tak jako na 
pracovníky VPP, přispívá úřad práce finančními dotacemi. 
 
Na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr bylo v průběhu roku 2018 
zaměstnáno i opakovaně: 

 na dohodu o provedení práce 49 pracovníků 

 na dohodu o pracovní činnosti 6 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 2018 zaměstnáno 10 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.  
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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 
možnost zaměstnávat tyto sezónní pracovníky dlouhodobě výhodná a užitečná. V roce 2018 
čerpalo město na tyto pracovníky dotaci ve výši 1.573.084,-- Kč. 
 
V roce 2018 došlo k nahlášení 2 úrazů na chodníku (1 x uklouznutím, 1 x zakopnutí). Obě 
škodní události byly zadokumentovány a předány 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 tyto 
škodní události byly odloženy bez náhrady plnění.   
 
Dále v průběhu roku 2018 došlo ke 2 pracovním úrazům zaměstnanců města a dalším 12 
škodním událostem: 

- oba výše zmíněné pracovní úrazy byly řešeny bezpečnostním technikem zabezpečující pro 
  město BOZP, likvidovány byly pojišťovnou a nahlášeny na Všeobecnou zdravotní
 pojišťovnu a Inspektorát bezpečnosti práce; 

- prasklá voda v bytovém domě na ul. Pivovarská 812 – nenastala žádná škoda, bez plnění; 

- poškození služebního vozidla MP Jevíčko – pojistné plnění pojišťovnou + úhrada 
 spoluúčasti strážníkem MP; 

- poškození párty stanu silným větrem na Žlíbkách – bez plnění pojišťovny, neboť pojištění
 se nevztahuje na poškození nebo zničení pojištěné věci, jestliže škoda nastala přímo nebo 
  nepřímo na věcech nalézajících se na volném prostranství; 

- poškození služebního vozidla pečovatelské služby – pojistné plnění pojišťovnou + úhrada 
 spoluúčasti pracovnicí pečovatelské služby; 

- poškození herního prvku na dětském hřišti na sídlišti K. Čapka – bez plnění pojišťovny,
 neboť nebylo zjištěno úmyslné jednání poškodit houpadlo; 

- poškození vozidla na stavbě při rekonstrukci ul. Okružní IV – bez plnění pojišťovny
 z pojistné smlouvy města, ale plnění vyplaceno z pojistné smlouvy stavební firmy realizující 
  rekonstrukci uvedené ulice; 

- prasklá voda v bytovém domě č. p. 782 na K. Čapka – pojistné plnění pojišťovnou 

- nezaviněné poškození služebního vozidla hasičů – plnění pojišťovnou z povinného ručení
 druhého vozidla; 

- poškození služebního vozidla – pojistné plnění pojišťovnou + úhrada spoluúčasti
 pracovníkem technických pracovníků města; 

- poškození sochy sv. Norberta vozidlem – pojistné plnění pojišťovnou; 

- poškození vozidla sanitky vlivem povětrnostních podmínek zařízením města – pojistné
 plnění pojišťovnou poškozené organizaci; 

- poškození služebního vozidla MP Jevíčko druhou osobou – pojistné plnění pojišťovnou vč.
 úhrady spoluúčasti viníkem. Věc byla šetřena Policií ČR. 
 
Vzhledem k tomu, že dne 25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 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), bylo 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). 
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Správce, tzn. „Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko“ jmenoval pověřence pro 
ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“). Funkci pověřence pro 
ochranu osobních údajů pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s. r. o., 
IČ: 04223748. Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing. et Ing. Roman 
Ondrýsek, Ph.D., MBA. 
Kontaktními údaji pověřence jsou: 
1. ID datové schránky: 5b36car 
2. adresa sídla:   Palackého 150/8, 796 01 Prostějov 
3. telefonní číslo:   732 657 386, 733 281 378, 732 464 854 
4. e-mail:    poverenec@gdprdoskol.cz 
 
Výše uvedené informace týkající se „pověřence“, byly předány na Úřad pro ochranu 
osobních údajů v Praze, zpracována směrnice a prohlášení, které jsou uveřejněny na 
webových stránkách města v sekci GDPR. 
 
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 2018 provedl Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen KrÚ Pk) 2 kontroly týkající se 
přezkoumání hospodaření města Jevíčko bez zjištěných závad či nedostatků. 
 
V prosinci 2018 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. 
 
Dále v prosinci 2018 proběhla kontrola ze strany Finančního úřadu pro Pardubický kraj, 
oddělením kontroly zvláštních činností II, kdy v rámci provedené daňové kontroly správce 
daně nezjistil žádné porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
v platném znění.  
 
Taktéž v prosinci 2018 proběhla kontrola nahrazující interní audit ve smyslu § 29/6 zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě kontrolním orgánem Bc. Petrem 
Moučkou, zastupující firmu ATEC, Velké Opatovice, kdy kontrolou nebyly zjištěny nedostatky 
s řádně vykonávanou řídící kontrolou. 
 
V měsíci lednu 2018 MěÚ zajišťoval přípravu, organizační a technické zabezpečení pro 
volby prezidenta ČR konané ve dnech 12. - 13. 1. 2018 a 26. - 27. 1. 2018 a v měsíci říjnu 
2018 MěÚ zabezpečoval vše pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. 10. 
2018 a do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 5. a 6. 10. 2018 a 13. a 14. 10. 2018. O 
volbách více informací od pana starosty a vedoucího organizačního odboru. 
 

mailto:poverenec@gdprdoskol.cz
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Přehled právních předpisů města 

            
 

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY, SMĚRNICE a NAŘÍZENÍ MĚSTA JEVÍČKO 

           

Číslo Předmět Účinnost 

4/2011 OZV o místním poplatku ze vstupného 01.07.2011 

3/2011 OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 01.07.2011 

2/2011 OZV o místním poplatku ze psů 01.07.2011 

1/2012 OZV- požární řád města Jevíčko 01.07.2012 

1/2013 
OZV o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje 
bydlení 

06.05.2013 

2/2013 
OZV, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na 
veřejných prostranstvích 

01.10.2013 

3/2013 OZV o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 01.01.2014 

2/2015 OZV o ochraně veřejné zeleně 01.01.2016 

1/2015 
OZV, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných 
prostranství 

01.01.2016 

1/2016 
Nařízení města Jevíčko o stanovení rozsahu způsobu a lhůtách 
odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací 
a průjezdních úseků silnic 

15.02.2016 

1/2016 
OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území města Jevíčko 

01.01.2017 

3/2016 OZV o zřízení městské policie 01.01.2017 

1/2017 OZV o nočním klidu 30.06.2017 

2/2017 
OZV o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení 
veřejnosti přístupných kulturních podniků ve venkovních prostorech 
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku 

30.06.2017 

3/2017 OZV o regulaci hlučných činností 30.06.2017 

4/2017 OZV o regulaci používání zábavní pyrotechniky 30.06.2017 

5/2017 OZV, kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ 06.11.2017 

1-T/2018 Nařízení města - Tržní řád 01.04.2018 

1/2018 
OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

01.01.2019 

 
Uvedený přehled naleznete na webových stránkách města 

https://www.jevicko.cz/soubory/ozv2018_prehled2.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jevicko.cz/soubory/ozv2018_prehled2.pdf
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 Obor informatiky – zajišťuje pan Martin Heger, DiS. 
 
V průběhu celého roku 2018 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: 

 - 1 tiskárny jako náhrada za zastaralý a nefunkční model  

 - 1 LCD monitoru jako náhrada za zastaralý a nefunkční model 

 - nákup 2 PC včetně licencí Windows 10 + Office 
 
Stav vybavení IT v roce 2018 
HW vybavení: 13 stolních PC, 3 notebooky, 1 server 

Operační systémy: Windows 7 Pro, Windows 10 Pro, Windows Server 2012 

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. 
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 Ubytovna, ul. Soudní 51, Jevíčko – správce pan Radomil Sedlák 
 
V roce 2018 bylo na ubytovně dlouhodobě ubytováno 6 stálých nájemníků z ČR a 5 
nájemníků z Rumunska, kteří pracují, nebo pracovali v místních a okolních firmách.  
 
Dále bylo za celý rok 2018 ubytováno na cca 200 cizinců, kteří byli zaměstnáváni v místních 
firmách v Jevíčku a okolí. Zejména pracovali pro místní firmu Rabbit, dále pak v OLÚ 
Jevíčko, nebo pro společnost Rehau atd. 
 
V roce 2018 se na ubytovně zrekonstruovali další dva pokoje, pokoj č. 7 a č. 11., kde bylo 
položeno nové linoleum a vymalováno. Pokoj č. 8 byl pak využíván zejména pro osoby, které 
pracovaly pro Město Jevíčko a osoby české národnosti, které hledaly ubytování. 
 
Průběžně bylo obměňováno vybavení pokojů, které je mnohdy na hranici životnosti. 
Proběhlo i čištění odpadů firmou CHEMWORK, Petr Türk, Borotín, opravy na WC, výměna 
plynového ohřívače vody v kotelně, opravy dveří a zámků a další běžné údržbářské práce.  
 
Každoročně jsou prováděny revize elektrických spotřebičů, revize požárního zařízení, revize 
komínu. Postupně je dokupováno a obměňováno i ložní prádlo. Pracovalo se i na zkvalitnění 
fungování internetu a TV vysílání. 
 
V roce 2018 měla ubytovna celkové příjmy ve výši 1.230.511,17 Kč a výdaje spočívající 
zejména ve spotřebě energií, platu za správcovství, úklidu a běžných oprav ve výši 
873.002,01 Kč. Výsledkem je tedy zisk ve výši 357.509,16 Kč.  
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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 2018 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 2018 nebyl chod města narušen žádnými mimořádnými okolnostmi, které 
by zásadním způsobem ohrozily nebo omezily chod města a jeho občany. 
 
V roce 2018 proběhly komunální volby. V Jevíčku kandidovali zástupci celkem pěti 
volebních sdružení, viz výsledky níže. 
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Výsledky voleb – Obec Jevíčko – souhrnné informace 

Počet 

volených 

členů 

zastupitelstva 

Počet 

volebních 

obvodů 

Okrsky 
Voliči 

v 

seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v 

% 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy 
celkem zpr. v % 

15 1 3 3 100,00 2 279 1 232 54,06 1 228 16 827 

Výsledky voleb – Obec Jevíčko 

Kandidátní listina Hlasy 

Počet 

kandidátů 

Přepočtený 

základ 

dle počtu 

kandidátů 

Přepočtené 

% 

platných 

hlasů 

Počet 

mandátů 

Podíly 

hlasů 
číslo název abs. v % 

1 Město lidem, lidé 

městu 

3 222 19,15 15 16 827,00 19,14 3 X 

2 JEVIČÁCI 1 774 10,54 15 16 827,00 10,54 1 X 

3 JEDNOTNÉ 

JEVÍČKO 

1 706 10,14 15 16 827,00 10,13 1 X 

4 SDRUŽENÍ NAŠE 

JEVÍČKO 2018 

6 534 38,83 15 16 827,00 38,83 7 X 

5 SPOLEČNĚ PRO 

JEVÍČKO 

3 591 21,34 15 16 827,00 21,34 3 X 

 
Níže uveden jmenný seznam zastupitelů zvolených v komunálních volbách 2018: 
 

Všechny kandidátní listiny 

Kandidátní listina Kandidát 
Navrhující 

strana 

Politická 

příslušnost 

Hlasy 
Pořadí 

zvolení 
číslo název 

poř. 

číslo 

příjmení, 

jméno, tituly 
věk abs. v % 

1 Město lidem, lidé 

městu 

1 Parolek 

Miloslav Mgr. 

49 NK ODS 496 15,39 1 

1 Město lidem, lidé 

městu 

5 Janeček Jiří 

Mgr. 

60 NK BEZPP 389 12,07 2 

1 Město lidem, lidé 

městu 

7 Pávková Aneta 

Ing. 

32 NK BEZPP 302 9,37 3 

2 JEVIČÁCI 1 Müller Roman 

Ing. 

54 ČSSD ČSSD 328 18,48 1 

3 JEDNOTNÉ 

JEVÍČKO 

3 Jedlinský Petr 

Mgr. 

30 NK BEZPP 202 11,84 1 

4 SDRUŽENÍ NAŠE 

JEVÍČKO 2018 

1 Pávek Dušan 

dipl. um. 

39 KDU-ČSL KDU-ČSL 800 12,24 1 

https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=5303&xobec=578193&xstrana=902&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv11121?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=5303&xobec=578193&xstrana=902&xstat=0
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=5303&xobec=578193&xstrana=371&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv11121?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=5303&xobec=578193&xstrana=371&xstat=0
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=5303&xobec=578193&xstrana=901&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv11121?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=5303&xobec=578193&xstrana=901&xstat=0
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=5303&xobec=578193&xstrana=355&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv11121?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=5303&xobec=578193&xstrana=355&xstat=0
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=5303&xobec=578193&xstrana=470&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv11121?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=5303&xobec=578193&xstrana=470&xstat=0
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4 SDRUŽENÍ NAŠE 

JEVÍČKO 2018 

5 Vykydal Pavel 

Ing. 

44 NK BEZPP 513 7,85 2 

4 SDRUŽENÍ NAŠE 

JEVÍČKO 2018 

2 Šafář Miroslav 

Mgr. 

42 KDU-ČSL BEZPP 483 7,39 3 

4 SDRUŽENÍ NAŠE 

JEVÍČKO 2018 

3 Zezula 

Jaroslav Ing. 

53 KDU-ČSL BEZPP 415 6,35 4 

4 SDRUŽENÍ NAŠE 

JEVÍČKO 2018 

4 Junková Jana 

Mgr. 

50 NK BEZPP 383 5,86 5 

4 SDRUŽENÍ NAŠE 

JEVÍČKO 2018 

6 Votroubek Petr 

Mgr. 

47 KDU-ČSL KDU-ČSL 449 6,87 6 

4 SDRUŽENÍ NAŠE 

JEVÍČKO 2018 

7 Bušina 

František Ing. 

54 KDU-ČSL BEZPP 401 6,13 7 

5 SPOLEČNĚ PRO 

JEVÍČKO 

2 Beran Rudolf 

Mgr. 

52 NK BEZPP 528 14,70 1 

5 SPOLEČNĚ PRO 

JEVÍČKO 

1 Finsterle Jan 

Bc. 

46 STAN BEZPP 440 12,25 2 

5 SPOLEČNĚ PRO 

JEVÍČKO 

3 Káňa Marek 49 NK BEZPP 208 5,79 3 

 
 
Strategické úkoly, kterými se starosta v průběhu roku 2018 zabýval: 

- společně s místostarostou výstavbě protipovodňových opatření v průmyslové zóně 
města v souvislosti s výstavbou firmy REHAU 

- 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, VO, chodníků a komunikace v ulici Okružní IV 

- dokončení rekonstrukce ulice Růžové 

- opravou ½ hřbitovní zdi u Kostelíčku sv. Bartoloměje 

- společně s místostarostou projektu zateplení MŠ Jevíčko 

- finalizací projektu na celkovou rekonstrukci budovy kina Astra v Jevíčku na 
multifunkční sál 

- zlepšením dopravní situace zejména v oblasti bezpečnosti a parkování, vybudování 
chodníku na ulici Svitavské od domu hasičů po Okružní IV, v části Okružní I od ulice 
Třebovské a výstavbou parkovišť na ulici K. Čapka a A. K. Vitáka  

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

- společně s místostarostou, kulturní komisí a městským muzeem přípravě a průběhu 
oslav 760. výročí povýšení Jevíčka na město královské, v rámci oslav proběhla celá 
řada kulturních akcí v průběhu roku, výstavy, koncerty, vydání knihy „Jevíčko“ autora 
PhDr. Oldřicha Koudelky, osazení kamenné desky se znakem města na fasádu MěÚ 
Jevíčko 

- jednání pro obnovení diabetologické ambulance v Jevíčku, kterou v minulosti 
navštěvovalo až 800 pacientů a byla uzavřena od 1. 1. 2018 
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- opravou střechy nad tělocvičnami ZŠ Jevíčko 

- realizací reklamační opravy dlažby středového průjezdu Palackého náměstí, kterou 
realizovala v roce 2010 společnost Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o. 

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

- 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, …) 

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

- přípravě projektové dokumentace a jednání se zástupci Města Velké Opatovice pro 
výstavbu cyklostezky Jevíčko – Velké Opatovice 

- společně s tajemníkem MěÚ projekty ke zvýšení zaměstnanosti ve městě 
(realizováno celkem 11 pracovníků VPP)  

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

- jednání 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  

- 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 73. 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 spojeným se zasazením stromu 
republiky realizovaným skautskými oddíly Jevíčko pod vedením Mgr. Petra 
Votroubka, 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 se zástupci Pardubického kraje a Poslanecké 
sněmovny PČR 

Další pracovní úkoly starosty byly z různých oblastí a zejména požadavků občanů 
města, komisí a výborů města a nadřízených orgánů.  
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 Místostarosta  
 

je pověřen níže uvedenými kompetencemi 

 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 
(viz informace tajemníka) 

 činnost organizační složky Městské knihovny 

 komunikace s Kabelovou televizí CZ (zajišťují pracovnice TIC Jevíčko) 

 vyřizování stížností a petic ve vztahu k Městu Jevíčku (v roce 2018 nebyla podána 
petice ani stížnost) 

 předsednictví Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Jevíčko 

 spolupráce s vedením Gymnázia Jevíčko (členství v SRPSŠ) 

 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 viz níže v textu: 
 
Příspěvkové organizace 

1) Projekt zateplení objektu MŠ Jevíčko 

V listopadu 2018 byla dokončena realizace projektu „Energetické úspory MŠ Jevíčko“. 
Projekt řešil zateplení pláště všech budov v areálu, výměnu a zateplení střešního pláště, 
výměnu oken a dveří v hospodářském pavilonu a pavilonu školky, kde byla podmínkou 
dotace výměna stávajících plastových oken za okna s izolačním trojsklem. Pavilon MŠ 
nesplňoval výrazně potřebné hodnoty dotace v závislosti na vnitřní teplotě a geometrii 
budovy, resp. velké ploše podlahy na zemině a stávajících již vyměněných oknech. 
Podmínkou projektu bylo též osazení systému nuceného větrání ve třídách MŠ a ZŠ 
praktické a výměnu stávajícího centrálního kotle. Ve spojovacích chodbách byla některá 
z oken zazděna, některá byla vyměněna. Spojovací chodba propojující pavilon chirurgie a 
praktické školy byla kompletně demontována. Projekt řešil také zastřešení dvorního traktu, 
ošetření zemní vlhkosti, nové zadláždění zpevněných ploch a jejich odvodnění. Kolaudace 
stavby proběhla 12. 2. 2019 
Realizační společnost: Tomero, s. r. o., Hasičská 507/11, 682 01 Vyškov, IČ 02560178 
Nabídková cena: 14.360.146 Kč vč. DPH 
Předpokládaná dotační podpora v rámci OPŽP: 4 670 775 Kč 

2) Mezinárodní spolupráce škol – návštěva partnerské obce Korytňany na Zakarpatí 

V termínu 16. 5. 2018 - 20. 5. 2018 navštívili žáci ZŠ a ZUŠ Jevíčko partnerský region na 
Zakarpatí. V rámci pobytu šlo o kombinaci ubytování v ukrajinských rodinách a místních 
ubytovacích kapacitách. Záměrem školního zájezdu bylo uskutečnění 2 koncertů Dechového 
orchestru ZUŠ Jevíčko (1x hudební festival, 1x koncert v Užhorodu u busty TGM). Důležitým 
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bodem programu bylo seznámení žáků se společnou historií Zakarpatí v rámci 1. 
československé republiky a s českými stopami v regionu – architektura a infrastruktura, 
umění a školství. Formou celodenního zájezdu mohli žáci také poznat krásu Polonin. 
Prázdninový týden ve druhé polovině srpna strávilo v Jevíčku 13 dětí z družební obce 
Korytňany společně se svými učitelkami z umělecké školy a zástupci samosprávy v čele se 
starostou panem Igorem Badydou. Krojovaný umělecký soubor obohatil nedělní pouťový 
program na náměstí pásmem ukrajinských, slovenských i maďarských písní. Týden po pouti 
trávily děti na tábořišti ve Smolenském údolí společně se skupinou jevíčských skautů. 

3) Oprava střechy ZŠ Jevíčko nad tělocvičnami  

Od září do listopadu proběhla oprava střechy ZŠ nad tělocvičnami. Stávající střešní krytina 
byla odstraněna vč. laťování, tepelné izolace a parozábrany. Po kontrole a výměně 
poškozených prvků, byla položena nová parozábrana a mezi krokve po vlašsku vložena 
tepelná izolace. Následně byla položena difúzní folie, kontralatě a nová střešní krytina tzv. 
románská taška. Realizace TESLICE CZ, s. r. o., Vsetín. Celkové náklady: 2.368.475 Kč 
 
Sociální oblast a činnost pečovatelské služby 

Vyřizováním sociální agendy na MěÚ vč. zajišťování sociálního poradenství občanům byla 
v roce 2018 pověřena pracovnice organizačního odboru p. 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 souvislosti s odchodem jedné z pečovatelek do starobního důchodu bylo vyhlášeno 
výběrové řízení na pozici vedoucí pečovatelské služby, ve kterém byla vybrána a radou 
města schválena Mgr. Miroslava Čepová (s nástupem od 1. 3. 2018). V roce 2018 činila 
dotace Pardubického kraje na provoz a činnost pečovatelské služby 495 tis. Kč. Příjem za 
úhrady od klientů činil 183,5 tis. Kč, provozní dotace města činila 1.122,7 tis. Kč. 
V hospodářském výsledku se ve výdajích projevila investice do adaptace bytové jednotky 
1+kk v přízemí v celkové výši 254.424 Kč. Počet klientů v roce 2018 byl 69, tedy vyšší oproti 
roku předešlému. Další činnost pečovatelské služby je uvedena v samostatném oddíle 
výroční zprávy. Pro rok 2019 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 
v roce 2018 35.102 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 22 sběrných místech ve městě (v roce 2018 zřízeno jedno nové sběrné místo 
na ulici Římských legií) o celkovém počtu kontejnerů 100 ks (36 plast vč. 3 PET lahve, 31 
papír, 23 sklo, 1 nápojový karton, 3 bioodpad, 3 textil, 3 elektro). Město je zapojeno do 
systému EKO-KOM (odměna za vytříděné množství odpadů v roce 2017 činila 389.814 Kč). 
Celkové náklady na likvidaci odpadů 2.139 tis. Kč, příjmy 2.064 tis. Kč. Kromě kontejnerů 
1100 l na bioodpad vážených SUEZ město zajišťuje ve vlastní režii týdenní svoz „zeleného 
odpadu“ od občanů ve velkoobjemových kontejnerech ze 4 stanovišť po městě. Základní 
sazba poplatku za likvidaci komunálního odpadu činila v roce 2018 560 Kč.  
 
Náklady na likvidaci odpadů Jevíčko 2018 
Tříděný odpad (vč. pronájmu kont.) 371.194 
Nebezpečný odpad   64.937 
Bioodpad    127.137 
Svoz komunálního odpadu  1.266.316 
Objemný odpad - sběrný dvůr 169.987 
Poplatek na skládce   109.514 
Odpadový hospodář   30.000 
Celkem    2.139.085 
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V říjnu město Jevíčko realizovalo ve vlastní režii dřevěnou zástěnu kontejnerového stání na 
ulici Křivánkova. Konstrukci tvoří lepené modřínové hranoly ukotvené na ocelových 
pozinkovaných konzolách a zpevněné ocelovými vzpěrami. Celkové náklady: 33.000 Kč 
 
Oblast životního prostředí 

1) Péče o zeleň ve městě, nové výsadby 
V rámci péče o zeleň byla prováděna pravidelná zálivka, údržba a ořezy na základě 
odborného posouzení. V lednu probíhalo kácení náletových dřevin a přestárlých keřů 
v zahradách pod klášterem. Dále byly v lednu vyměněny bezpečnostní vazby v korunách lip 
na Komenského náměstí. V únoru a březnu proběhlo schválené kácení problémových 
stromů v lokalitách A. K. Vitáka, Okružní IV, U Zámečku, Biskupická a v Zadním Arnoštově. 
V roce 2018 proběhla výsadba a parkové úpravy v předprostoru hřbitova (realizace spol. 
KAVYL, celkové náklady 346,5 tis. Kč), dotace SFŽP 80 %. Na základě provedeného 
geologického průzkumu sochy sv. Jana Nepomuckého, který ukázal, že se tu nachází špatné 
podloží, které není schopno držet vodu, byla provedena na stanovišti nová výsadba 4 ks 
odolnějších platanů. Stávající lípy na stanovišti neprospívaly a byly napadeny houbou, 
proto byly pokáceny. Na ulici Brněnské, Okružní IV, A. K. Vitáka, K. H. Borovského a 
Nerudova bylo vysazeno celkem 50 stromů jako nařízená náhradní výsadba za odstranění 
lip na ulici Okružní IV v souvislosti s provedenou rekonstrukcí. V Zadním Arnoštově bylo na 
podzim provedeno kácení náletových dřevin v úseku obce a podél koryta Kelínky. 
Místostarosta se pravidelně účastní zasedání komise životního prostředí rady města. 
 
2) Projekt protipovodňových opatření v souvislosti s rozšířením závodu REHAU 
Jevíčko 

Předmětem projektu byla výstavba stavebních objektů s protipovodňovou funkcí mimo nový 
areál REHAU – PEPSIN z důvodu převedení záplavových vod Q 100. Bez těchto 
protipovodňových opatření by nebylo možné rozšíření závodu realizovat. Na objekt nátoku 
navazuje kanál středem průmyslového areálu, který financovala společnost REHAU 
Automotive. V rámci realizace bylo dohodnuto zachování stávající lipové aleje na 
pravobřehové hraně kanálu. Výstavbou objektů dochází jak k protipovodňové ochraně 
severovýchodní části města, tak k ochraně průmyslového areálu REHAU Automotive 
Jevíčko. Realizace REISTAV CZ, Brno. 
Celkové náklady: 5.065.355 Kč bez DPH 
Dotační podpora: 1.615.312 Kč Pardubický kraj 
 
Stavební objekty: 
1) IO – 02 – Přeložka splaškové kanalizace DN 400 
Celková délka splaškové kanalizace 121,20 m 
2) IO – 40a – Nátokový objekt 
Celková plocha kamenné dlažby 220,0 m2 
3) IO – 40b – Ochranná hrázka 
Délka betonové zídky 73,50 m 
4) IO – 40d – Kanál Q100 mimo areál REHAU 
Celková délka koryta 147,60 m 
5) IO – 40e – Nouzový přeliv 
Délka nouzového přelivu 35,0 m 
Celková plocha kamenné rovnaniny 385,0 m2 
 
Oblast územního plánování 

Na základě rozhodnutí zastupitelstva města bylo 16. 4. 2018 schváleno pořízení změny č. 2 
územního plánu Jevíčko. ZM schválilo Mgr. Miroslava Šafáře jako zastupitele určeného pro 
pořizování změny č. 2 ÚP. Zpracovatelem změny je Ing. arch. Pavel Mudruňka, Palackého 
207, 533 04 Sezemice. Veřejné projednání návrhu změny proběhlo 5. 12. 2018. Dokončení 
procesu pořizován změny ÚP je odhadováno na duben 2019. Více na webu města. 
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Oblast grantových programů města a Pardubického kraje 

V roce 2018 město obdrželo celkem 8.150 tis Kč na dotacích a grantech. Dotace Pk tvořily 
3.149 tis. Kč. Dotace OPŽP na zateplení MŠ Jevíčko bude poukázána až v roce 2019. Dále 
viz tabulka: 

 

2018 Dotace a dary   

68 838,00 Pk-volby prezident 09.01.2018 

120 000,00 ÚP Svitavy 17.01.2018 

93 000,00 ÚP Svitavy 06.02.2018 

30 000,00 ÚP Svitavy 14.02.2018 

62 483,00 ÚP Svitavy 06.03.2018 

416 865,60 MŠMT- průtoková dotace pro ZŠ 13.03.2018 

63 000,00 ÚP Svitavy 06.04.2018 

779 876,14 Min. pro míst. rozvoj - Křivánkova 98 23.04.2018 

200 000,00 Pk-hasiči 24.04.2018 

60 334,00 ÚP Svitavy 10.05.2018 

28 000,00 Min. kultury-Veřejné služby knihoven 15.05.2018 

45 000,00 Pk-grant pro ZŠ 21.05.2018 

1 615 312,00 Pk-rozšíření závodu Rehau 21.05.2018 

120 381,00 ÚP Svitavy 06.06.2018 

30 000,00 Pk-grant pro ZŠ, ZUŠ 07.06.2018 

20 000,00 Pk-grant pro ZŠ 11.06.2018 

25 000,00 Pk-muzeum, 11.06.2018 

110 000,00 Pk-Jevíčkovění, fest. dechovek, Mařín odpočívadlo 25.06.2018 

89 516,00 ÚP Svitavy 11.07.2018 

33 000,00 ÚP Svitavy 12.07.2018 

46 000,00 ÚP Svitavy 16.07.2018 

211 591,00 ÚP Svitavy 01.08.2018 

158 866,00 ÚP Svitavy 06.08.2018 

151 478,00 ÚP Svitavy 06.09.2018 

110 000,00 Pk-sv. Norbert 07.09.2018 

35 000,00 MAS-kříž ul. Horní 13.09.2018 

865 000,00 Min. kultury-regenerace pam. zón 19.09.2018 

180 000,00 Pk-volby do senátu a zastupitelstev 21.09.2018 

153 000,00 ÚP Svitavy 04.10.2018 

118 890,00 Pk-sociální práce 09.10.2018 

533 763,00 MŠMT-průtoková dotace pro MŠ 17.10.2018 

65 000,00 Pk-dotace kaplička Zadní Arnoštov 18.10.2018 

30 000,00 MK-kniha o Jevíčku, ÚZ 34070 24.10.2018 

495 000,00 Pk-peč. služba 05.11.2018 

147 435,00 ÚP Svitavy 06.11.2018 

25 756,00 Pk-informační centrum 14.11.2018 

40 000,00 Pk-hasiči 07.12.2018 

82 170,00 MV-hasiči 07.12.2018 

657 671,00 MZe -zeď kostelíček 14.12.2018 

33 000,00 ÚP Svitavy 21.12.2018 

8 150 225,74     

 
V rámci grantového systému města bylo organizacím na činnost a provoz rozděleno cca 
669 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. 
Pro rok 2018 bylo požádáno o dotaci Pk v oblasti kulturních aktivit, obnovy kulturních 
památek a drobných památkových objektů, podpory muzejní činnosti, rozvoje cestovního 
ruchu a mezinárodní spolupráce. V ostatních dotačních titulech z prostředků EU a státního 
rozpočtu bylo pro rok 2019 požádáno mimo jiné na následující projekty: 
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MMR, OPŽP  Rekonstrukce kina ASTRA 
MMR   Rekonstrukce komunikace na ulici Soudní   (realizace 2019) 
MMR   Rekonstrukce atletického hřiště ZŠ Jevíčko  
IROP   Stavební úpravy objektu Barvířská 560  (realizace 2019) 
IROP   Zateplení BD K. Čapka 782, 783   (realizace 2019) 
 
Oblast úvěrové politiky města – přehled úvěrů města 

Zastupitelstvo města na svém listopadovém zasedání schválilo přijetí úvěru od České 
spořitelny, a. s. ve výši 18 mil. Kč na krytí investičních akcí v roce 2019, viz tabulka (stav 
k 11/2018): 
 

Přehled úvěrů Město Jevíčko vč. výhledu

Účet - název
počáteční výše úvěru

[Kč]

úr. sazba

[%]  

RPSN

[%]

Stav 30.10.2018

[Kč]

měšíční splátka

[Kč]

zbývající

splátky 

úvěrů v roce (11-

12) 2018

[Kč]

splátky 

úvěrů v roce 

2019

[Kč]

splátky 

úvěrů v roce 

2020

[Kč]

splátky 

úvěrů v roce 

2021

[Kč]

451 - Hasičská CAS 7 000 000,00 0,52 0,55 3 920 000,00 280 000,00 560 000,00 3 360 000,00 0,00 0,00

451 - Zateplení MŠ 4 000 000,00 1,09 1,12 1 343 373,00 133 334,00 0,00 1 600 008,00 1 600 008,00 800 004,00

451 - PPO Rehau 5 500 000,00 0,95 0,98 4 384 053,00 157 143,00 0,00 1 885 716,00 1 885 716,00 1 728 573,00

celkem 9 647 426,00 570 477,00 560 000,00 6 845 724,00 3 485 724,00 2 528 577,00

úvěr 2019 18 000 000,00 2,49 2,52 0 138 500,00 1 385 000,00 1 662 000,00 do roku 2030

celkem s úvěrem 2019 4 870 724,00 4 190 577,00  
 
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 2018 ve výši 
865 tis. Kč doporučila k realizaci akce na památkách uvedených v tabulce. Ve spolupráci 
místostarosty a Ing. Porketové byl zpracován a podán Anketní dotazník k Programu 
regenerace MPZ Jevíčko na rok 2019.  
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 2018 sešla na dvou jednáních za účelem navržení akcí, které 
budou realizovány a za účelem doplnění nových akcí do anketního dotazníku na rok 2019. 
Členové pracovní skupiny se rovněž v průběhu kalendářního roku aktivně zapojovali do 
organizace akcí, které byly spojeny s kulturními památkami na území města. Podrobnější 
informace o činnosti Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Jevíčko v roce 2018 vč. 
fotodokumentace jsou přílohou anketního dotazníku na rok 2019 uveřejněného na webových 
stránkách města. 
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Poř.     

č. 
Kulturní památky z PR MPZ

Druh 

vlastníka

Celkové 

náklady

z toho 

město

z toho 

církev

z toho 

dotace
dotace z

1. Restaurování portálu kostela NPM církev 340 745 0 42 745 298 000 MK z PR

2.

Restaurování rokokového kříže u 

kostela NPM církev 117 300 0 21 300 96 000 MK z PR

3.

Restaurování tabernáklu hlavního oltáře 

kostela NPM církev 335 800 0 39 800 296 000 MK z PR

4.

Obnova soklové části fasády městského 

domu čp. 71 obec 161 197 102 197 0 59 000 MK z PR

5.

Výměna dlažby a stupňů na podstavci 

kolem sochy sv. Jana Nepomuckého obec 285 218 169 218 0 116 000 MK z PR

1 240 260 271 415 103 845 865 000

Poř.     

č. 

Památky a sakrální objekty mimo PR 

MPZ

Druh 

vlastníka

Celkové 

náklady

z toho 

město

z toho 

soukromý 

donátor

z toho 

dotace
dotace z

1. Obnova kříže na ulici Horní Jevíčko obec 132 350 97 350 0 35 000

POV Pk v rámci programu "Malý LEADER 

pro Moravskotřebovsko a Jevíčsko"

2. Obnova kaple v Zadním Arnoštově obec 92 176 17 176 10 000 65 000 grant Pardubického kraje

3.

Restaurátorský průzkum maleb v kapli 

v Zadním Arnoštově obec 17 000 17 000 0 0

4. Restaurovaní sochy sv. Norberta obec 137 655 27 655 0 110 000 grant Pardubického kraje

5. Obnova kaple za hřbitovem v Jevíčku obec 60 488 60 488 0 0

6. Restaurování sochy TGM obec 65 550 65 550 0 0

7.

Oprava hřbitovní zdi u kostelíčku sv. 

Bartoloměje obec 1 388 471 730 800 0 657 671

MZe z programu Údržba a obnova kulturních 

a venkovských prvků

8.

Odpočívadla na Maříně s informační 

tabulí obec 88 052 28 052 0 60 000 grant Pardubického kraje

9. Údržba rumpálové studny na Maříně obec 19 350 19 350 0 0

1 893 690 1 016 019 10 000 867 671

3 133 950 1 287 434 1 732 671PAMÁTKY CELKEM  
 
Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 

1) Petice za R43 (D43) podaná senátorkou Ing. Jaromírou Vítkovou 

Petice na podporu přípravy a realizace dálnice D43 (Brno – Moravská Třebová) a Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen Petice) byla předána do Senátu 15. 2. 
2018 paní senátorkou Ing. Jaromírou Vítkovou za petiční výbor předsedovi senátu Milanovi 
Štěchovi. Následně garanční Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice 
(VVVK) uskutečnil k Petici veřejné slyšení v Senátu v úterý 13. března 2018 za účasti 
místostarosty města Jevíčko a dalších zástupců samospráv, státních institucí a občanských 
iniciativ. Garanční výbor shledává Petici za D 43 důvodnou a následná navržená usnesení 
se týkají zejména požadavku na dokončení vypracování Studie proveditelnosti stavby D 43 
v úseku od Moravské Třebové po Bořitov, dále přípravu a projednání všech potřebných 
dokumentací a náležitostí k vydání územního rozhodnutí. Žádá zařadit tuto stavbu mezi 
prioritní dopravní stavby ČR. Dále Výbor naznal, že je třeba zajistit včasnou aktualizaci 
Politiky územního rozvoje v souladu se ZÚR JMK a řešit vlastnictví pozemků nutných 
k výstavbě. Petice byla projednána v Senátu dne 19. července 2018. Senát s touto peticí 
souhlasí a schválil navrhovaná usnesení. 

2) Informace ŘSD o stavu přípravy  

Podle informací ŘSD byla v současné době (12/2018) dokončena „Územní studie nadřazené 
dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno“ zadaná 
Krajským úřadem Jihomoravského kraje, jejíž závěry budou mít vliv na další postup ŘSD ČR 
v přípravě D43. Dále se připravuje Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje, která by 
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měla definovat dálnici D43 – původně rychlostní silnici R43 jako „kapacitní komunikaci“ bez 
konkrétního označení budoucí kategorie. Tzn., že Politikou územního rozvoje bude 
umožněno vybudování severojižního silničního spojení Brno – Moravská Třebová (článek 
121) jak v kategorii dálniční tak silniční. Uvedená Zpráva by měla být předložena vládě do 
30. dubna 2019. 

1. Stav přípravy D43 v úseku dálnice D1 – Kuřim – Svitávka (po sil. II/150): 

Pro tento úsek je zpracována studie „D43 v úseku D1 – Kuřim – Svitávka, technicko-
ekonomická studie“, která navazuje na studijní činnost v uplynulých třiceti letech ve věci 
trasování dálnice D43, tedy od doby, kdy byla zahájena ze strany ŘSD ČR předinvestiční 
příprava rychlostní silnice R43 (od 31. 12. 2015 dálnice D43). Všechny přípravné práce jsou 
termínovány tak, aby bylo možné zadat zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí 
úseku Lysice/Bořitov - Svitávka v první polovině roku 2019, za předpokladu předchozího 
schválení záměru projektu. 

2. Stav přípravy D43 v úseku Svitávka (sil. II/150) – Staré Město dálnice D35: 

V současné době byla dokončena dokumentace „D43 Bořitov – Staré Město D35, technicko-
ekonomická studie“. Jedná se o technické posouzení již existujících projektových variant pro 
zajištění přípravy a financování staveb na kapacitní komunikaci „D43 vs. I/43“ v úseku 
Bořitov – Svitávka – I/35 – D35, přičemž se nejedná o vyhledávání nové trasy, ale o 
prověření kategorie (2 - pruh, 3 - pruh, 4 - pruh, etapová polovina 4 - pruhu) v závislosti na 
modelu dopravy v dotčených regionech do roku 2040. Uvedená technicko-ekonomická studie 
bude sloužit jako podklad pro rozhodování Ministerstva dopravy při tvorbě koncepce rozvoje 
dálniční a silniční sítě na území Jihomoravského a Pardubického kraje, dále pro aktualizaci 
Kategorizace dálnic a silnic I. třídy do roku 2040 schválenou MD dne 15. 9. 2010 a pro příští 
aktualizaci Dopravních sektorových strategií, na jejímž základě jsou mimo jiné přidělovány 
finanční prostředky na předinvestiční přípravu ŘSD ČR. 
 

Místní část Zadní Arnoštov a Mařín 

Tradiční sběrová akce na objemný komunální odpad přistavením velkoobjemového 
kontejneru proběhla v dubnu a září 2018. Probíhalo pravidelné sečení trávy, čištění náletové 
zeleně v úseku obce a byla pokácena jedna havarijní lípa. V květnu proběhla oprava výtluků 
na komunikacích v průjezdné části obce se zástřikem emulzí a kamenivem v celkové částce 
79.376 Kč. Dne 3. 9. 2018 proběhlo v kulturním domě setkání s vedením města a MP, na 
kterém byly řešeny připomínky místních občanů, tyto jsou postupně vypořádávány. Město ve 
spolupráci s Mysliveckým sdružením Jevíčko uspořádalo 25. 8. 2018 pro místní i přespolní 
pouťové posezení u kulturního domu. Pracovníky města byla nabílena kaplička na Lípě a do 
božích muk na Maříně byly vloženy plastiky světců a nové okenice. 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). V listopadu 2018 provedli pracovníci 
města údržbu náletových dřevin kolem komunikace v Zadním Arnoštově a kolem koryta 
Kelínky. 
 
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). 
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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 
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města za rok 2016, které provedl Pardubický kraj, nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
Závěrečný účet města byl schválen v zastupitelstvu. 
 
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. 
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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 6650 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 
provedení 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, řeší přestupky na úseku stavebního zákona, 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 RUIAN, zpracovává 
statistické hlášení pro ČSÚ a provádí řadu jiných činností. 
Odbor výstavby zajišťuje funkci silničního správního úřadu podle zákona č. 13/1997Sb. – při 
povolování zvláštního užívání místních komunikací na území města Jevíčka. 
 

 

Počet vybraných rozhodnutí a opatření v roce 2018                                              

Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby      1 

Veřejnoprávní smlouva provedení stavby      1 

Veřejnoprávní smlouva pro umístění stavby  a provedení stavby   2  

Povolení zkušebního provozu nebo předčasného užívání stavby   2  

Společná územní rozhodnutí a stavební povolení     7            
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Souhlas u ohlášených staveb       19            

Vydání územního souhlasu        37       

Vydání společného souhlasu        29 

Územní rozhodnutí         12        

Stavební povolení         2         

Rozhodnutí a souhlasy se změnou užívání stavby     4       

Kolaudační souhlas         25      

Kolaudační rozhodnutí        4 

Rozhodnutí a souhlasy se změnou stavby před dokončením   3 

Kontrolní prohlídky stavby pro sdělení k ne/existenci staveb, ověření pasportu 11 

Informace, šetření a jiná sdělení       60      

Povolení a souhlas k odstranění stavby      4 

Uložení pokuty za přestupky        5  

Dodatečné povolení stavby        7 

Nařízení odstranění stavby, udržovacích prací, nezbytných úprav   6 

Povolení výjimky         7         

Kontrolní prohlídky u ohlášení užívání stavby     24 

Sdělení k dělení pozemků        39 

Zvláštní užívání pozemní komunikace – překop, protlak, napojení   5 

Usnesení o zastavení řízení dle § 66 správního řádu    6 

Zadání informací ke stavebním objektům v evidenci RUIAN   94       

 
V roce 2018 bylo vyřízeno 346 podání od fyzických/právnických osob a vlastních podnětů, u 
kterých bylo provedeno opatření pracovníky stavebního úřadu.  
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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).  

 
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) 

 nahrává do programu podklady pro jednání Zastupitelstva města, rozesílá zápisy 
z jednání RM a ZM 

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

 projednává podmínky a ceny reklam v Jevíčském zpravodaji (v roce 2018 uveřejněno 
168 reklam v celkové částce 108.395 Kč) 
 
 

    MATRIKA          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 2018: 

K 31. 12. 2018: 2 798 obyvatel  

úmrtí v matričním obvodu Jevíčko                      45 

Narození v matričním obvodu Jevíčko                                          0 

sňatky v matričním obvodu Jevíčko                       28 

povolení uzavřít manželství mimo obřadní síň 
+ mimo dobu stanovenou radou města                                        9 

vyhotovení matričních dokladů                               101 

dodatečné zápisy do matričních knih                       5 

doslovný výpis z matriky                                                               6 

zápisy do matričních knih – úmrtí                                               45 

                                            sňatky                                             28 

hlášení pro ČSÚ Praha                       73 
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Zvláštní matrika Brno – žádosti o matriční doklady                      0 

vydání osvědčení k církevnímu sňatku                                 5                    

rozhodnutí o změně příjmení                         1 

změna příjmení po rozvodu                         1 

určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů                    24 

úřední ověřování podpisů a opisů listin                   577 

přihlášení k trvalému pobytu                                                       73 

rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu                        9 

vydání potvrzení o trvalém pobytu                                              53  

potvrzení o občanském průkazu                                                   7 

Využití údajů z informačního systému evidence obyv.               10 

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 2018: 

povolení kácení stromů  20 

stanovisko – zásah do VKP    1 

vyjádření k realizovaným projektům - dotace   1 

vydání rybářského lístku  23 

 
 

    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 
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 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 

 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 2018 
příprava voleb Prezidenta ČR, voleb do obecních zastupitelstev a voleb do Senátu 
Parlamentu ČR. 

 

   CZECHPOINT: 
 
Statistika vyhotovených výpisů za rok 2018 
 

výpis z rejstříků trestů                                            25 

výpis z katastru nemovitostí                                                        45 

Snímek z katastrální mapy                                                         15 

výpis z obchodního rejstříku                                                         8 

výpis z živnostenského rejstříku                                                   1 
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výpis z bodového hodnocení řidiče                                               5 

výpis z rejstříků trestů právnických osob                                      1 

výpis z insolvenčního rejstříku                                                      0 

výpis údajů z registru osob                                                           1 

žádost o zřízení datové schránky                                                 0 

oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových     2 

autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby           33 

autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby           14 

 
 

    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 2018 navštívilo 
toalety 6.720 občanů. 
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Přestupková agenda  

Výkon přestupkové agendy pro Město Jevíčko a 11 obcí správního obvodu s uzavřenou 
veřejnoprávní smlouvou je zajišťován Komisí pro projednávání přestupků města Jevíčka. 
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. Bc. Dušan Tejkal - místopředseda komise a Mgr. Martin Moučka. 
 
 

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 2018 – 104 přestupků 

1)       §  4 z. č. 251/2016 Sb. …….   3 přestupky 
2)       §  5 z. č. 251/2016 Sb. ……. 12 přestupků 
3)       §  6 z. č. 251/2016 Sb. …….   1 přestupek 

            4)       §  7 z. č. 251/2016 Sb. ……. 25 přestupků 
5)       §  8 z. č. 251/2016 Sb. ……. 17 přestupků 
6)       §  39/2a z. č. 167/1998 Sb. …  1 přestupek 

                                                                       59 přestupků 
  

 
Náklady a zisky přestupkové komise  

1)     Počet uložených pokut ………………15 
2)      Počet a částka uhrazených pokut ….  2 ….   4.000,- Kč 
3)       Počet a částka vymáhaných pokut .. 13 ….. 34.500,- Kč 
4)         Bloková pokuta - MP Jevíčko …….. 12 ….. 20.300,- Kč 
5)        Odloženo, zastaveno ……………… 10 
6)        Vyřízeno napomenutím …………...   3 
7)         Neukončené řízení ………………… 25  
8)     Náklady řízení ……………………… 2.000,- Kč 
 

 
Za řešení přestupků – projednané případy v rámci veřejnoprávních smluv pro obce 
správního obvodu bude obcím za kalendářní rok 2018 fakturována celková částka ve výši: 
19.500,- Kč. 
 
Na paušálních ročních poplatcích obce uhradily celkem 33.000,- Kč.  
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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 (9 pracovníků), pracovníky VPP (10 
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 2018 byl 
provoz oddělení řešen z důvodu dlouhodobé nemoci zástupem a přerozdělením prací na jiné 
pracovníky MěÚ viz informace tajemníka. 
 
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, 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 2018 
   

       lokalita akce investor realizační náklady 
   1. Investiční akce 

   

       
ul. K.H.Borovského energetické úspory MŠ a praktické školy Jevíčko  město 

14 360 000,00 
Kč 

   

 
obdržená dotace - OPŽP 

 
4 900 000,00 Kč 

   

ul. Biskupická 
protipovodňová opatření v souvislosti s rozšířením areálu 
REHAU Automotive Jevíčko  město 4 186 000,00 Kč 

   

 
obdržená dotace - Pardubický kraj 

 
1 615 000,00 Kč 

   ul. Růžová a Soudní výměna vodovodu, kanalizace, oprava komunikace, 
veřejné osvětlení  

město 9 735 000,00 Kč 

   

 
Svazek vodovodu Malá Haná (SO vodovod) svazek 1 703 000,00 Kč 

   ul. Okružní IV. výměna vodovodu, kanalizace, oprava chodníků, veřejné 
osvětlení  

město 4 992 000,00 Kč 

   

 
Svazek vodovodu Malá Haná (SO vodovod) svazek 460 000,00 Kč 

   ul. Římských legií komunikce a chodníky město 1 807 000,00 Kč 
   sídliště K.Čapka parkovišťě ul. K.Čapka a A.K.Vitáka město 819 000,00 Kč 
   město  kamerový systém města Jevíčka město 296 000,00 Kč 
   

CELKEM     

36 195 000,00 
Kč 

     z rozpočtu města   27 517 000,00 Kč 
     z rozpočtu Svazku vodovodu Malá Haná   2 163 000,00 Kč 
     dotace    6 515 000,00 Kč 
           
   2. Realizace regenerace programu MPZ Jevíčko, opravy památek 

           
   ul. Třebovská obnova soklové části fasády domu č. p. 71 na ul. 

Třebovské  

město 149 000,00 Kč 

     obdržená dotace - Ministerstvo kultury ČR   57 000,00 Kč 
   Palackého náměstí výměna dlažby a schodů na podstavci kolem sochy sv. 

Jana Nepomuckého  

město 248 000,00 Kč 

     obdržená dotace - Ministerstvo kultury ČR   116 000,00 Kč 
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ul. Kostelní  restaurování rokokového kříže u kostela NPM církev 117 000,00 Kč 
     obdržená dotace - Ministerstvo kultury ČR   96 000,00 Kč 
     církev   21 000,00 Kč 
   ul. Kostelní restaurování svatostánku hl. oltáře kostela NPM Jevíčko církev 336 000,00 Kč 
     obdržená dotace - Ministerstvo kultury ČR   296 000,00 Kč 
     církev   40 000,00 Kč 
   ul. Kostelní restaurování vstupního portálu kostela NPM Jevíčko církev 341 000,00 Kč 
     obdržená dotace - Ministerstvo kultury ČR   298 000,00 Kč 
     církev   43 000,00 Kč 
   CELKEM     1 191 000,00 Kč 
     z rozpočtu města   224 000,00 Kč 
     jiný investor   104 000,00 Kč 
     dotace   863 000,00 Kč 
   

       3. Neinvestiční akce 
   ul. U Zámečku oprava střechy ZŠ Jevíčko nad tělocvičnami  město 2 368 000,00 Kč 

   ul. Svitavská  oprava kapličky za hřbitovem město 60 488,00 Kč 
     obdržená dotace - ORP Moravská Třebová   0,00 Kč 
   Zadní Arnoštov oprava kapličky v k.ú. Zadní arnoštov město 92 176,00 Kč 
     soukromý dar   10 000,00 Kč 
     obdržená dotace - Pardubický kraj   65 000,00 Kč 
   ul. Třebovská  restaurování sochy sv. Norberta město 137 655,00 Kč 
     obdržená dotace - Pardubický kraj   110 000,00 Kč 
   Palackého náměstí očištění sochy TGM město 66 000,00 Kč 
   Palackého náměstí 

osazení pískovcové kamenné desky na fasádu MěÚ k 
760. výročí povýšení Jevíčka na město královské 

město 95 000,00 Kč 

   ul. K.H.Borovského herní prvky Panský dvůr - Palouček město 79 000,00 Kč 
   

 
dar Czech Blades s.r.o. Jevíčko 

 
20 000,00 Kč 

   ul. Horní obnova kříže na ulici Horní Jevíčko  město 132 000,00 Kč 
   

 

POV Pard. kraje k v rámci programu "Malý LEADER pro 
Moravskotřebovsko a Jevíčsko" 

 

35 000,00 Kč 

   město oprava hřbitovní zdi u kostelíčku sv. Bartoloměje  město 1 388 000,00 Kč 
   

 
Ministerstvo zemědělství ČR - SZIF 

 
658 000,00 Kč 

   Mařín realizace turistických odpočívadel na Maříně  město 88 000,00 Kč 
   

 
obdržená dotace - Pardubický kraj 

 
60 000,00 Kč 

   ul. Svitavská  výsadby na veřejném prostranství předprostoru hřbitova  město 347 000,00 Kč 
   

 
SFŽP - Národní program ŽP 

 
277 000,00 Kč 

   Okružní I. obnovení části chodníku na ulici Okružní I  město 40 000,00 Kč 
   ul. A.K.Vitáka oprava chodníku od krajské komunikace k BD č.p. 743 

Jevíčko  

město 100 000,00 Kč 

   

 
POV Pardubického kraje, prostřednictvím Regionu MTJ 

 
34 000,00 Kč 

   CELKEM     4 993 319,00 Kč 
     z rozpočtu města   3 724 319,00 Kč 
     dotace, dary   1 269 000,00 Kč 
           

   Celkové náklady za bod 1., 2., 3. 42 379 319,00 Kč 
          

 
z rozpočtu města 

 
31 465 319,00 Kč 

   

 
z rozpočtu svazku vodovodu Malá Haná 

 
2 163 000,00 Kč 

   

 
obdržené dotace, dary 

 
8 647 000,00 Kč 
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SOUHRNNÝ PŘEHLED DOTACÍ NA INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2018 

POSKYTOVATEL NÁZEV AKCE ČÁSTKA  

Ministerstvo kultury ČR 
obnova soklové části fasády domu č. p. 71 na ul. 
Třebovské 

57 000 Kč 

Ministerstvo kultury ČR 
výměna dlažby a schodů na podstavci kolem sochy 
sv. Jana Nepomuckého 

116 000 Kč 

Ministerstvo kultury ČR restaurování rokokového kříže u kostela NPM 96 000 Kč 

Ministerstvo kultury ČR 
restaurování svatostánku hl. oltáře kostela NPM 
Jevíčko 

296 000 Kč 

Ministerstvo kultury ČR restaurování vstupního portálu kostela NPM Jevíčko 298 000 Kč 

OPŽP energetické úspory MŠ a praktické školy Jevíčko  4 900 000 Kč 

Pardubický kraj 
protipovodňová opatření v souvislosti s rozšířením 
areálu REHAU Automotive Jevíčko  

1 615 000 Kč 

Pardubický kraj oprava kapličky v k. ú. Zadní Arnoštov 65 000 Kč 

Pardubický kraj restaurování sochy sv. Norberta 110 000 Kč 

Pardubický kraj obnova kříže na ulici Horní Jevíčko  35 000 Kč 

Pardubický kraj realizace turistických odpočívadel na Maříně  60 000 Kč 

Pardubický kraj 
oprava chodníku od krajské komunikace k BD č. p. 
743 Jevíčko  

34 000 Kč 

Ministerstvo zemědělství ČR oprava hřbitovní zdi u kostelíčku sv. Bartoloměje  658 000 Kč 

SFŽP 
výsadby na veřejném prostranství předprostoru 
hřbitova  

277 000 Kč 

CELKEM 8 617 000 Kč 
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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. 
  
Dne 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 2018 byla výše neinvestičního grantu pro TIC 25.756,- Kč. 
 
V roce 2018 navštívilo TIC 17.428 zákazníků. 
 
TIC Jevíčko navštěvují stále častěji i místní obyvatelé, kteří tu najdou Městský zpravodaj, 
předprodej vstupenek, informace o kulturním dění v Jevíčku, nebo TIC využívají jako recepci 
Městského úřadu. Mezi požadované informace nejčastěji patří otázky ohledně dopravních 
spojů, památky a zajímavosti města Jevíčka, možnost kopírování, scanování, 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. 
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Správa domu hasičů, JSDH Jevíčko 
 
V tomto roce, roce 2018, jako i v roce minulém a předminulém se mnoho času věnovalo 
přípravám na zajištění uskutečnění plánované přestavby domu hasičů. Jak je známo, je 
zpracována projektová dokumentace, prodlouženo stavební povolení a čekáme se na nějaký 
dotační titul, který by umožnil přestavbu provést. Jedná se o částku zhruba 11.000.000,- Kč. 
Ve hře jsou stále dva dotační tituly a přestavba by se mohla uskutečnit v roce 2020. 
 
Ve vztahu k celoroční činnosti SDH Jevíčko z pohledu velitele JSDH je rád, že sbor patří 
k těm aktivnějším a je hrdý na to, že je jeho členem. Velice si váží práce s mládeží, 
udržování hasičských tradic a historické hasičské techniky. Přál by si, aby SDH Jevíčko byl 
líhní nových členů jednotky a společnými silami své členské základny byl její podporou. 
  
Krátká zmínka o mezinárodní spolupráci. V roce 2018 se opět vyrazilo na Ukrajinu do 
Užhorodu, kde se našim kamarádům předalo hydraulické vyprošťovací zařízení NARIMEX a 
strávili se s nimi příjemné chvíle. Na oplátku i oni navštívili naše město a zažili zde nabité 
čtyři dny včetně výcviku s českými hasiči ve Vysokém Mýtě. Dále se měl možnost zúčastnit 
zájezdu sboru do Finska a poznat, jak funguje tamější požární ochrana. Pobyt v krásné zemi 
s milými lidmi byl velice pěkný, ale nejvíce byl zaujat finským modelem práce s mládeží, o 
kterém si myslí, že není úplně od věci. 
 
V roce 2018 jednotka vyjela celkem k 81 událostem, z toho k 11 dopravním nehodám, k 15 
požárům, na 1 taktické cvičení, k 36 technickým pomocem, ke 2 únikům nebezpečné látky, k 
3 ostatním pomocem, k 13 různým činnostem jednotky. Měsíční přehledy výjezdů jednotky 
jsou zveřejňovány na městských stránkách. V tomto čísle jsou zahrnuty i vícenásobné 
výjezdy k jedné události. Dostálo se i „silvestrovské tradici“, kdy na silvestra se opět 
zasahovalo u požáru, sice ne ve Velkých Opatovicích, ale v Šubířově.  
 
I v minulém roce naše město zasáhla vichřice, kdy 30. 10. 2018 a dalších den vyjížděla 
jednotka k 9 případům na popadané stromy, uvolněné střechy a další odstraňování následků 
přírodních vlivů. Poprvé v roce 2018 se zasahovalo naostro několikrát s AED včetně podání 
výboje. Zásahy byly od těch úsměvnějších, jako záchrana kocoura z komína k těm 
vážnějším, jako nehoda dvou vozidel v Jevíčku s vyproštěním osob a zraněním velmi malého 
dítěte. Velké požáry rodinných domů a přístavků si letos užili v Olomouckém kraji, za 
vysokých teplot v Chobyni a na silvestra v Šubířově. Požáry polí a lesů naopak 
v Jihomoravském kraji, ve Vanovicích a v Korbelové Lhotě, u nás pak v Petrůvce, kde se 
potvrdila dobrá volba a oprávněnost pořízení nové CAS 30. 
 
Jednotka města 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 používala 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. K dnešnímu dni má jednotka 17 členů. 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 polovina členů absolvovala kurz vyprošťování osob z havarovaných vozidel. 
Pro udržení odbornosti se pravidelně zajišťuje cyklické a specializační školení. Ostatní 
školení probíhají zpravidla jednou měsíčně v rámci jednotky. V minulém roce bylo 
zorganizováno celkem 15 školení s nejrůznějším zaměřením. Zde je snaha procvičovat 
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návyky, které jsou potřebné ke zdolávání mimořádných situací, jak požárů, tak technických 
zásahů a dopravních nehod. Vedle vstřebávání teoretických znalostí se provádí praktický 
výcvik s požární technikou, používání technických a věcných prostředků, poskytování 
předlékařské pomoci. Procvičuje se technika vyprošťování z havarovaných vozidel a použití 
všech prostředků, jimiž je jednotka vybavena a jejichž použití se může při své práci 
předpokládat. Za zmínku stojí školení a výcvik pěti členů v ohňovém kontejneru ve Vysokém 
Mýtě, který byl hodnocen účastníky s velkým nadšením. 
 
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 
dotačních titulů, státních a krajských dotací, náhrad za zásahy u dopravních nehod. 
 
V roce 2018 se podařilo i mnoho dalších věcí, které stojí za zmínku. 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, proběhla aktualizace zdrojů požární vody a 
vybudování nových požárních hydrantů. Byla zajištěna pravidelná údržba a technické 
prohlídky veškeré techniky a věcných prostředků, včetně jejich inventarizace. Proběhla také 
pravidelná údržba veškeré techniky, včetně jejich nutných oprav. Pro členy JSDH bylo 
zajištěno potřebné školení k prohloubení odborné způsobilosti. Pokračuje se v postupné 
obměně dýchací techniky. V domě hasičů byla vyměněna karma na ohřev teplé vody a 
posílen internet a pokrytí wifi sítí. Pořízen byl také nový vysokotlaký čistič na mytí techniky. 
S příspěvkem Pardubického kraje byly zakoupeny tři kapesní a tři vozidlové radiostanice a 
provedeno celkové přeladění všech používaných radiostanic včetně změny volacích znaků. 
Přistoupilo se také konečně k postupné obměně zásahových ochranných prostředků, od 
rukavic, svítilen, přileb, bot po zásahové třívrstvé oděvy. Velkým krokem vpřed je vybavení 
členů jednotky jednovrstvými zásahovými oděvy, což je velmi znát, zejména v letních 
parnech. Téměř všichni členové jednotky jsou vybaveni také triky s krátkým rukávem a 
nomexovou zásahovou kuklou. 
 
Od ledna roku 2018 byla prováděna základní odborná příprava pro čtyři mladé členy, kteří by 
mohli posílit řady jednotky. Do práce jednotky je snaha zapojit i všechny dorostence SDH 
Jevíčko, kteří mají zájem. I v tomto roce jsou hasiči připraveni poctivě pracovat na svých 
úkolech. 
 
Velké poděkování patří aktivním členům jednotky za práci v roce 2018. 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.  
 
Závěrem patří poděkování, jak jménem svým, tak i jménem jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce Jevíčko všem, kteří se aktivně podíleli na zabezpečování činnosti jednotky 
v minulém roce, za jejich záslužnou, obětavou a mnohokrát nedoceněnou práci. Dále pak 
patří poděkování městu Jevíčku a jeho statutárním zástupcům za přízeň a finanční podporu 
a poděkování patří i všem ostatním, kterým není činnost jednotky lhostejná a má jejich, 
alespoň drobnou podporu. Také je nutné poděkovat manželkám a rodinám jevíčských 
hasičů, bez jejichž podpory by nebylo možné tuto práci v takovém rozsahu vykonávat. 
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Středisko pečovatelské služby 
 

Následující text chce zhodnotit činnost pečovatelské služby ve městě Jevíčko a přilehlých 
obcích a současně seznámit se změnami, k nimž v roce 2018 došlo. 
 
V březnu nastoupila nová vedoucí Střediska pečovatelské služby Mgr. Miroslava Čepová. 
Na této pozici nahradila dosavadní letitou vedoucí Alenu Širůčkovou. Ta zůstala na plný 
úvazek na pozici pečovatelky. I nadále je třetí členkou týmu Marcela Pařilová – 
pečovatelka - řidička.  
 
V červnu došlo ke změně ceníku služeb, který byl schválen radou města a nabyl platnosti 
v srpnu. Pečovatelská služba také začala pravidelně publikovat články do místního 
zpravodaje, v nichž informuje o své činnosti. Byla také navázána bližší spolupráce 
s místní Místní akční skupinou (MAS). 
 
Uživatelům Střediska pečovatelské služby byla během roku k dispozici jak terénní 
pečovatelská služba, která se provádí v jejich domácím prostředí při zachování úzkých 
vazeb na rodinné příslušníky, tak možnost využít ambulantní formy, např. pro osobní 
hygienu přímo v prostorách domu s pečovatelskou službou na ulici Kobližná.  
 
Zde je středisko vybaveno dvěma bezbariérovými koupelnami a potřebnými 
kompenzačními pomůckami. 
 
Pečovatelská služba Jevíčko v roce 2018 obdržela od Pardubického kraje dotace ve výši 
495.000 Kč, které byly využity na provoz a platy pečovatelské služby. Současně 
Středisko pečovatelské služby obdrželo několik věcných darů především od rodinných 
příslušníků bývalých uživatelů – např. knihy, oblečení, květiny, elektrický rotoped či 
invalidní vozík. 
 
Cílovou skupinu uživatelů tvoří osoby se zdravotním postižením a senioři. Služba v roce 
2018 snížila spodní věkovou hranici na 40 let. Celkově byly realizovány činnosti pro 69 
uživatelů, které zahrnovaly: 
 
● 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 
 
Pečovatelky dojížděly kromě Jevíčka, také do Vrážného, Bělé u Jevíčka, Jaroměřic, 
Biskupic a Velkých Opatovic. Rozvoz obědů byl realizován prostřednictvím vývařoven v 
Odborném léčebném ústavu a místním bufetu. 
 
Bylo evidováno 13 nových uživatelů.  
 
V přímé práci bylo realizováno 1162 hodin základních činností a 649 hodin při zajištění 
stravy.  
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Služebním automobilem bylo ujeto přibližně 13 tisíc kilometrů a příjmy z tržeb činily 
183.511,-Kč. 
 
Lze konstatovat, že tým Střediska pečovatelské služby tvoří stabilní sestava 
zaměstnanců a o spokojenosti svědčí i noví přibývající uživatelé. 
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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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V roce 2018 byla Městská knihovna uzavřena od 30. srpna 2018 do 31. září 2018 – budovala 
se skladová galerie pro knihovní fond. Využití této galerie knihovně pomůže ve větší 
přehlednosti při výběru knih a knihy, které jsou méně půjčované, tak ukládáme mimo volný 
fond knihovny. 
 
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 2018 navštívilo veřejné internety 3.521 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 31 525 

Počet výpůjček 21 392 

Počet návštěvníků knihovny 18 425 

z toho počet návštěvníků akcí   8 400 

počet čtenářů knihovny      670 

 z toho - počet čtenářů knihovny do 15 let      205 

Počet akcí knihovny        96 

Vzdělávací akce         68 

 
 
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. Nadále 
pokračujeme ve spolupráci se Základní školou v Jevíčku a Gymnáziem v Jevíčku. Témata 
kurzů se zaměřují na práci s textem, procvičují a usnadňují proces uchování informací 
v paměti. Od února do konce března probíhá každé pondělí Trénování paměti pro seniory, 
které je velmi oblíbené. 

http://www.knihovna-jevicko.cz/
https://www.facebook.com/KnihovnaJevicko
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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, 
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 Městskou knihovnou ve Svitavách. Jedná se tak o 
přenesené regionální funkce smluvně vázané. 
 
V roce 2018 jsme přecházeli na knihovní systém Reks Tritius, kdy všechny naše knihovny 
pracují v tomto sytému a jejich katalog je dostupný na našich stránkách 
https://knihovna.jevicko.cz/ pod výběrem katalogů. 
 
Knihovna je zapojená do celostátních akcí  
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.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://knihovna.jevicko.cz/
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Městské muzeum Jevíčko 
 
Činnost Městského muzea Jevíčko vychází z tradice a stávajících možností. Charakter 
muzea je tedy dán z historického hlediska – v podstatě se jedná o zachování „paměti 
minulých generací“ a presentovaných naší dobou současnému návštěvníkovi.  
 
Není na škodu připomenout působiště muzea, nachází se v celkem reprezentačních 
prostorách objektu bývalého augustiniánského kláštera v přízemních klenutých místnostech, 
na Komenského náměstí 167. 
 
Mezi výhody lze počítat bezbariérový přístup z náměstí do objektu, v místnostech muzea, ale 
tato výhoda končí po vstupu do muzea (výskyt jednotlivých schodových stupňů mezi na sebe 
navazujícími místnostmi). Další výhodou pro případné mimo jevíčské návštěvníky je dostatek 
parkovacích míst na Komenského náměstí a blízká restaurace, kde může unavený 
návštěvník nabrat síly na další prohlídku města. 
 
Rekapitulace: v roce 2018 bylo celkem 56 návštěvních dní  
 
Návštěvnost: dospělí návštěvníci, školní mládež, pouť, Dny evropského dědictví cca 306 lidí 
 
Akce, které Městské muzeum Jevíčko realizovalo se souhlasem a pomocí Města Jevíčko a 
dvou zapůjčitelů (NPÚ Pardubice a Muzeum Boskovicka): 
 
- výstavy „Barbaři v pohybu“ – zapůjčená výstava z Muzea regionu Boskovicka.  
Kdy: vernisáž 18. 6. 2018, trvání výstavy do 15. 7. 2018. 
Místo konání výstavy: synagoga Soudní ulice 
Návštěvnost: 338 osob  
 
- výstava „Architektura ve službách I. republiky“ z části zapůjčená Národním památkovým 
ústavem, pracoviště Pardubice a druhá část výstavy byla věnována přímo architektuře a 
urbanismu našeho města. 
Kdy: měsíc srpen – vernisáž 1. 8. 2018 a výstava trvala do 2. 9. 2019. 
Místo konání výstavy: synagoga ulice Soudní 
Návštěvnost: 296 osob 
 
- výstava „Dozvuky I. světové války a vznik ČSR v Jevíčku“ 
Výstava byla zcela vytvořena pracovnicí muzea z materiálu uložených v muzeu, zápůjček 
místních občanů (textil, fotografie, známky…), informací z „Pamětní knihy města Jevíčka“ 
atd.    
Kdy: vernisáž 10. 10. 2019 a trvala do 9. 11. 2018 
Místo konání výstavy: synagoga Soudní ulice 
Návštěvnost: 208 osob 
Celková návštěvnost muzea a výstav (jako kulturních akcí) byla 1.148 osob 
 
Další akce: 
- Jevíčská pouť v měsíci srpnu 
- Dny evropského dědictví - v měsíci září 
 
Spolupráce:  
Jak bylo výše uvedeno, Městské muzeum Jevíčko spolupracovalo s následujícími institucemi 
Národní památkový ústav, pracoviště Pardubice, Krajský úřad Pardubice (v otázce grantů), 
Regionálním muzeem Litomyšl, Muzeem regionu Boskovicka, Archeologickým ústavem 
Brno, Národním muzeem Praha, Karlovou univerzitou Praha, Okresním archívem Litomyšl, 
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dále s občany města Jevíčka i okolních obcí a školami. Vyřizování dotazů e-mailové pošty 
(jednak ke sbírkám v muzeu i v muzeu uložené literatuře, nebo případné hledání svých 
předků a jejich profesí a množství dalšího).  Ze spolupráce s občany bych ráda upozornila na 
pomoc při realizaci říjnové výstavy – zápůjčky, a dále byla umožněna návštěva jedné 
originální truhlářské dílny, kdy v rodině bylo řemeslo děděno po 4 generace, dílna je z doby 
počátku 20. století a je zcela funkční. 
 
Spolupracováno bylo i s jednotlivci: Doc. Droberjar, Mgr. Komorczi, Doc. Šebela, Mgr. 
Růžičková, PhDr. Štrof, Mgr. Němcová, Bc. Kejval, Mgr. Malach, Mgr. Jarušková a další. 
 
Činnost správce muzea jednotlivých měsících sledovaného roku. 
 
Leden: 
Dny v muzeu pro návštěvníky (3.,10.,17.,24. a 31.) celkem 5 dnů. 
- bylo provedeno kontrolní měření relativní vlhkosti v prostorách muzea (z původních 87 % 
RV naměřené v roce 2015 pracovnicí regionálního muzea Litomyšl) byla RV snížena 
v průměru na 48 % RV – kontrolní měření bylo provedeno v termínu 10. 1. 2018 – 16. 1. 
2018, měřidlem zapůjčeným PBH města Jevíčka (odvlhčovaní tedy za dobu 2,5 roku a bylo 
odčerpáno cca 1.700 l vody, vlhkost ze zdí z výšky 1,8 m byla snížena na cca 0,6 m). 
 
- byly připraveny materiály pro žádost o grand vyhlášený Pardubickým krajem, jednalo se o 
žádost na další vitríny (včetně projednání radou města). 
 
- proběhla další jednání s Národním památkovým ústavem, odborné pracoviště Pardubice, o 
zapůjčení putovní výstavy s názvem „Architektura ve službách I. republiky“ na měsíc srpen. 
Tato výstava byla obohacena o zpracované informace o urbanismu a výstavbě samotného 
města Jevíčka rovněž v období let 1918 – 1938. V průběhu následujících několika měsíců 
byly zpracovávány archivní materiály města, které osvětlily intenzitu výstavby nových ulic, 
dostavby volných parcel přímo ve městě a provádění moderních přestaveb starých 
měšťanských domů například na Palackého náměstí. 
 
- byla provedena pravidelná inventura mobiliáře v muzeu 
 
Únor: 
Dny v muzeu pro návštěvníky (7.,14.,21. a 28.) celkem 4 dny. 
- práce v muzeu se týkala jednak demontáže starého nepoužívaného umyvadla, bohužel 
nepodařilo se zcela uzavřít vodu, nebyl nalezen uzávěr této větve. Dále byly demontovány 
staré čtvercové vitríny na červotočivých podstavcích v prostoru před výlohou a byla 
likvidována jedna šikmá vitrína napadená a poškozená dřevomorkou. Prostor byl vyčištěn – 
včetně výkladní skříně a opatřen „šňůrovou“ sítí na umisťování informací a fotografií (a 
vyprány záclony), za pomoci pracovníků VPP. Byly nainstalovány 2 nové vitríny (pořízené 
z grantu Pk 2017, sponzorského daru firmy Mars a zřizovatele muzea) následně byla 
provedena instalace sbírkových předmětů, restaurovaného „bronzového depotu“ a 
bronzového meče. 
 
Dále byl zpracován roční výkaz pro Ministerstvo kultury o hospodaření a činnosti muzea za 
rok 2017.  
 
Březen: 
Dny v muzeu pro návštěvníky (7.,14.,21. a 28.) celkem 4 dny  
- dne 20. 3. 2018 návštěva muzea 5. tříd ZŠ Jevíčko  
 
- v tomto měsíci (14. 3. 2018) byl získán od Ing. Pavla Mackerleho rodinný archív jejich 
bývalé stavební společnosti. Jedná se o projektové dokumentace staveb vznikajících 
v období cca 1870 – 1960. Tento materiál je vhodný i pro nastávající výstavu o architektuře. 
Dále byly získány archeologické materiály, keramika a pazourky. 
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Proběhla jednání ohledně případného využití uvolněných prostor (po jídelně) v bývalé 
prelatuře (pro účely muzea). 
  
Proběhla jednání s muzeem Boskovicka ohledně realizace výstavy „Barbaři v pohybu“ 
(v Jevíčku v měsíci ½ 06 – ½ 07 /2018) bude se jednat o zapůjčení části výstavy týkající se 
bezprostředně nalezených předmětů z archeologického výzkumu doc. Droberjara 
z předcházejících let.  
 
Byl upřesněn rozsah budoucí zápůjčky z Národního památkového ústavu, pracoviště 
Pardubice k výstavě „Architektura ve službách I. republiky“ a upřesněn rozsah doplňkové 
části výstavy týkající se architektury a urbanismu města Jevíčka v témže období (vodní díla, 
meliorace, rodinné domky, vily, sportoviště, školy, sochy…) 
 
Pokračuje spolupráce s Regionálním muzeem v Litomyšli (pomoc při zajištění pracovníků na 
arch. výzkum, mapové podklady pro ul. Soudní a Růžová) 
 
Získávání materiálů pro články do „Městského zpravodaje“(prof. Josef Ryš – materiály 
z kronik, dobového tisku, z rodiny, okresního archívu a Národního muzea Praha). 
 
Duben: 
- dny v muzeu pro návštěvníky (4.,11. a 18. - následně pracovní neschopnost) celkem 3 dny 
 
- návštěva Okresního archivu v Litomyšli – materiál o profesoru Ryšovi v dalších dnech 
návštěva Jevíčského gymnázia – studium jejich kroniky 
 
Květen: 
- pracovní neschopnost, ale zpracovávání získání podkladů z předchozích měsíců 
 
- dny v muzeu pro návštěvníky (23. a 30.) celkem 2 dny 
 
Červen: 
- dny v muzeu pro návštěvníky (6.,13.,20. a 27.) celkem 4 dny 
 
- dne 1. 6. 2018 návštěva dětí z MŠ Jaroměřice v muzeu (7,0 – 9,30 h) 
 
- zpracování dotazu Karlovy univerzity Praha ohledně mapy Čech v knize „Kosmografie 
česká“ z roku 1554, materiál byl pro odpověď zpracován (nafocen) a odeslán 
 
- vyzvednutí textů pro výstavu „Barbaři v pohybu“, dohodnuty detaily na uspořádání výstavy 
v synagoze (s panem Dudkem a pracovnicemi z TIC). Odvoz sbírkových předmětů a vitrín do 
synagogy. Sestavení vitrín pracovníky VPP. 
 
- dne 18. 6. 2018 byla vernisáž této výstavy a ze strany muzea byla i dozorovaná. Byl 
osloven PhDr. David Vích ohledně zapůjčení detektorových nálezů z Jevíčka a okolí pro 
některou další výstavu, oslovena i Mgr. Jana Němcová z RML, je správcem uložených – 
nalezených sbírkových předmětů. Na tomto tématu se bude i následně jednat a pracovat. 
 
Červenec:  
- dny v muzeu pro návštěvníky (4.,11.,18. a 25.) celkem 4 dny 
 
- shromažďování materiálů na další výstavu (jako doplněk i poštovní známky z I. republiky od 
Mgr. Skácela, uniforma od Dr. Koliska…) 
 
- dne 11. 7. 2018 došla do muzea paní Suchomelová, která vracela ještě materiály, které měl 
původně půjčené bývalý správce muzea, kdy se jednalo o několik ročníků místních novin 
z let 1939 – 1943, plakáty a další. 
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- likvidace výstavy „Barbaři v pohybu“ a protokolární předání do RML Mgr. Němcové za 
přítomnosti Mgr. Jaruškové z Muzea regionu Boskovicka. 
  
- příprava výstavy na měsíc srpen „Architektura ve službách I. republiky“ (úpravy textů a 
fotografií a jejich příprava do tisku) a její instalace ve dnech 30. a 31. 7. 2018 
 
- muzeum navštívila skupina učitelů z celé republiky dne 31. 7. 2018 pod vedením p. Ziky 
 
Srpen: 
Dny v muzeu pro návštěvníky: (1., 8., 15., 18. a 19. pouť, 22. a 29.) celkem 7 dnů  
- dne 6. 8. 2018 byly dovezeny do muzea 3 nové vitríny zakoupené z grantu Pk a finančního 
příspěvku Města Jevíčko (provizorně uloženy v kanceláři matriky u obřadní síně a 13. 8. 
2018 byly instalovány do muzea. Následně byla do vitrín instalovaná část archeologické 
sbírky (původně vystavena ve staré vitríně) 
 
- dne 10. 8. 2018 návštěva firmy KTR u pana Ing. Stopky, který nabídl výstavní stojany. 
Dohoda o věnování muzeu, následně byly odvezeny do muzea. 
 
- dne 17. 8. 2018 proběhl kulturní večer v „atriu“ 
 
Září: 
- dny v muzeu pro návštěvníky: (5., 8.- 15. Dny evropského dědictví, 12., 19. a 26.) celkem 7 
dnů 
 
- dne 2. 9. 2018 odvoz zapůjčené výstavy do Pardubic 
 
- dne 3. 9. 2018 odvoz věcí ze synagogy do muzea a zapůjčení dvou kusů vitrín (starých) do 
Velkých Opatovic a následně do Knínic a shromažďování předmětů na další výstavu a 
přípravy textů, skenování, práce s „Mackerleho“ stavebním archívem  
 
- dne 26. 9. 2018 – úprava grafiky textů a fotografií v Rustice 
 
Říjen: 
- dny v muzeu pro návštěvníky: (3., 10., 17.,24 a 31) celkem 5 dnů 
 
- příprava výstavy, instalace, převozy sbírkových předmětů, vitrín atd. do synagogy a od 10. 
10. 2018 (byla vernisáž), následně probíhá výstava „Dozvuky I. světové války a vznik ČSR 
v Jevíčku“) v synagoze – dozorování výstavy 
 
- získání kontaktu na emeritního profesora Víta Bubeníka (jinak žijícího v Kanadě), jeho 
pobyt v Jevíčku a návštěva u něj (daroval muzeu několik hebrejských knih a staré učebnice), 
rovněž získány informace o jeho otci – středoškolském profesorovi Oldřichu Bubeníkovi, pro 
budoucí článek do Jevíčského zpravodaje 
 
- návštěva původních jevíčských občanů žijících v Kanadě v muzeu (manželé Bubeníkovi a 
pan Gustav Langr) 
 
- hledání starých mineralogických sbírek od profesora Ryše na gymnáziu nedají se 
v současné době identifikovat (je třeba oslovit ještě správce kabinetu) 
 
Listopad: 
- dny v muzeu pro návštěvníky: (7., 14., 21 a 28.) celkem 4 dny 
 
- dne 3. 11. 2018 se konala v synagoze (v souběhu výstavy) akce „Tajemství velkého 
Vonta“) dozoroval starosta a místostarosta a několik koncertů „lidušky“ dozorování výstavy, 
která byla ukončena 9. 11. 2018 – likvidace výstavy, odvážení vitrín a dalších materiálů – 
vracení a roznášení zapůjčených sbírkových předmětů 
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- zpracování návrhu na restaurování Matthioliho herbáře, nafoceno a zahájeno jednání 
s restaurátorem v Litomyšli 
 
Prosinec: 
- dny v muzeu pro návštěvníky: (5., 12., a 19) celkem 3 dny 
 
- práce na smlouvě o zápůjčce pazourků pro Doc. Šebelu – Archeologický ústav Brno, kdy 
jedná se o pazourky, které získalo muzeum od rodiny Mackerlů. Dne 6. 12. 2018 návštěva 
v AU ČSAV Brno s odvozem pazourků k vědeckému prozkoumání a následnému 
zapracování do odborné publikace právě doc. Šebelou. 
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 Městská policie Jevíčko 
 
 
Obsah: 
 
1. Úvod, předmět činnosti, působnost  
 
2. Přestupky  
2.1. Dopravní přestupky   
2.2. Ostatní přestupky 
2.2.1. Přestupky na úseku pořádku ve stání správě a přestupky proti  
           pořádku v územní samosprávě  
2.2.2. přestupky proti veřejnému pořádku  
2.2.3. Přestupky proti občanskému soužití 
2.2.4. Přestupky proti majetku 
2.3.    Dohled nad dodržováním zákazu podávání alkoholických nápojů,   
            včetně kontrol dle zákona č. 65/2017 Sb. 
2.4. Řešení přestupků 
3. Trestné činy   

4. Ostatní činnost 

4.1. Odchyt zvířat       
4.2. Spolupráce se složkami IZS 
4.3. Preventivní – přednášková činnost 
4.3.1. Přednášky na základních školách  
4.3.2. Přednášky v rámci spolků  
4.3.3. Přednášky pro seniory    
4.4. Účast na akcích konaných ve městě 
4.5. Ztráty a nálezy 
 
5. Městský kamerový dohledový systém 
 
6. Závěr 

 
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“). K datu 30. 6. 2018 byla ukončena 
spolupráce s bezpečnostní agenturou a od 1. 7. 2018 posílil řady městské policie třetí 
strážník. V současné době disponuje Městská policie Jevíčko silou tří strážníků a dvou členů 
– APK. 
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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. 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). 

 

 

Obrázek č. 1 – mapa zachycující celkové katastrální území – místní působnost MP Jevíčko 



56/64 

 Obrázek č. 2 – mapa k. ú. Jevíčko 

 

Obrázek č. 3 – mapa k. ú. Jaroměřice 

  

 

   Obrázek č. 4 – mapa k. ú. Víska u Jevíčka 
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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. 1. 2018 do 31. 12. 2018, bylo strážníky MP Jevíčko zjištěno a 
zadokumentováno celkem 648 přestupků. 
  
Nejčastěji se jednalo o dopravní přestupky v počtu 553 (z toho 21x překročení rychlosti). 
  
Poté následovaly přestupky proti veřejnému pořádku v počtu 34 skutků. Dále pak 
přestupky na úseku pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní 
samosprávě (porušení vyhlášek a nařízení města) v počtu 29 skutků. Nejméně 
zjištěných a zadokumentovaných přestupkových jednání bylo v oblasti přestupků proti 
majetku – celkem 17 případů a přestupky proti občanskému soužití - celkem v 15 
případech.  

 

85%

5%
2%

5%

3%

Zjištěné přestupky za rok 2018
celkem 648 skutků

PŘ v dopravě PŘ proti VP

PŘ proti obč. soužití PŘ - stát. správa a územ. samospráva

PŘ proti majetku

 
Graf č. 1 – celkový počet zjištěných přestupků a jejich rozčlenění 

 

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, 
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které jim ukládá zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. K nejčastějším dopravním 
přestupkům dochází v centru města, a to v rámci parkování na místech označených dopravní 
značkou „IP 13b“ – parkovací kotouč. Důvodem byla změna parkování na Palackého nám. 
v Jevíčku. K dalším přestupkům na úseku dopravy pak řadíme tyto přestupky – zákaz 
zastavení, zákaz stání, stání na vyhrazených místech, stání v protisměru, nedodržení 
předepsané vzdálenosti atd. 
 
Zvláštní část věnujeme přestupkům v dopravě v souvislosti s překročením nevyšší povolené 
rychlosti v obci. Za kalendářní rok 2018 prováděla MP Jevíčko měření rychlosti v dubnu 
2018, kdy během této činnosti zaznamenali celkem 21 přestupků překročení rychlosti. Je na 
místě podotknout, že měření rychlosti je ze strany MP Jevíčko spíše preventivní činností. 

 
V roce 2018 bylo zaznamenáno celkem 553 přestupků. 
 
2.2. Ostatní přestupky 
 
Do kategorie „ostatní přestupky“ zahrnujeme všechny další přestupky, které nejsou spojené 
s dopravou. Řadíse 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 č. 1/2016, 
Tržní řád.  
 
V rozhodném období, v roce 2018, řešili strážníci MP Jevíčko, v této souvislosti celkem 29 
případů. 

 
2.2.2. Přestupky na úseku veřejného pořádku 
 
V rámci řešení přestupků na úseku veřejného pořádku řešili strážníci MP nejčastěji rušení 
nočního klidu a znečištění veřejného prostranství. 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 2018 bylo zadokumentováno celkem 34 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 
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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 2018 bylo zadokumentováno celkem 15 případů, kdy některé z nich byly následně 
kvalifikovány jako trestný čin (viz níže). 
 
2.2.4. Přestupky proti majetku 
 
V roce 2018 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 17 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 2018 bylo uděleno celkem: 

147x  – napomenutí  
336x  – bloková pokuta na místě zaplacená – v celkové výši:   55.100,-- Kč 
30x – bloková pokuta na místě nezaplacená – v celkové výši:  37.100,-- Kč 
                  ---------------------------- 
         Celkem:  92.200,-- Kč 
 
64x  – oznámení (postoupení) věci + věci (přestupky) k dořešení dle věcné a místní 
příslušnosti. 
 
V rámci administrativy bylo zpracováno celkem 300 čísel jednacích (ČJ). 
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3. Trestné činy 
 
Strážníci MP Jevíčko v roce 2018 zjistili celkem 6x podezření z trestného činu. Jednalo se 
o následující trestné činy: poškození cizí věci - § 228 tr. zákoníku – (poškození služebního 
vozidla), 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).  
 
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 kalendářní rok 2018, 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 2018 odchytli či jinak zajistili strážníci MP celkem 11 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. 
 
Na místě je také třeba zdůraznit, že v rámci své činnosti se MP zaměřuje i na sběr kadáverů 
uhynulých zvířat. MP tato uhynulá zvířata odborně odstraňuje a zajišťuje jejich převoz do 
spalovny. 
 
4.2. Spolupráce se složkami IZS 

 
V roce 2018 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, zejména s Obvodním oddělením PČR Moravská Třebová. 
Dále MP velice úzce spolupracovala s Jednotkou SDH Jevíčko a následně také 
s Jednotkami Hasičského záchranného sboru (HZS) Pardubického kraje – Stanice 
Moravská Třebová a zdravotní záchranné služby.  
 
K velice časté spolupráci s Jednotkou SDH Jevíčko patřila asistence MP Jevíčko při 
vzniklých mimořádných událostech, kterých bylo v roce 2018 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. 
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4.3. Preventivní – přednášková činnost 
 
Preventivní - přednášková činnost byla primárně zaměřena na činnost Městské policie 
Jevíčko a oslovení široké veřejnosti. Cílem bylo přiblížit městskou policii veřejnosti. 
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.  
Dále se MP podílela na přednáškách v ZŠ Jaroměřice, školní družině ZŠ Jevíčko a 
preventivní činností při oslavách dětského dne. Aktivně se MP podílela při organizaci 
branného dne, které pořádala ZŠ Jevíčko a při zajištění bezpečnosti v rámci akce Noc 
s Andersenem, a to jak v Jevíčku, tak i v Jaroměřicích.  
 
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, a dále 
představení nového strážníka pana Bc. Miroslava ZEMÁNKA. 
 
V samostatných besedách se seniory – se zaměřením na jejich bezpečnosti, bude MP 
Jevíčko pokračovat i dalších letech. 
 
V roce 2018 pak Městská policie Jevíčko, ve spolupráci s MěÚ Jevíčko, zahájila 
bezpečnostní akci pro seniory s názvem „BEZPEČNOSTNÍ ŘETÍZKY PRO SENIORY“, která 
sále pokračuje a spočívá v průběžném instalování bezpečnostních řetízku na dveře 
seniorům, kteří si o tuto službu požádali.   
 
4.4. Účast na akcích konaných ve městě 
 
V předmětném kalendářním roce 2018 se MP Jevíčko významným podílem podílela na 
zajištění bezpečnosti při významných akcích pořádaných MěÚ Jevíčko, případně jinými 
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institucemi na území města. Jednalo se především o zajištění bezpečnosti v době konání 
akcí: 

 
TRADIČNÍ JEVÍČSKÁ POUŤ 2018 + OSLAVY 760 LET POVÝŠENÍ MĚSTA JEVÍČKA NA 

MĚSTO KRÁLOVSKÉ  
KOMUNÁLNÍ VOLBY – DO ZASTUPITELSTVEV MĚST A OBCÍ – 2018 

PRVNÍ ADVENTNÍ ZASTAVENÍ – dárečková neděle + rozsvícení vánočního stromu 
VÁNOČNÍ JARMARK – 2018 

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, 
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.  
 
Co se týče této problematiky, tak v roce 2018 eviduje MP Jevíčko celkem 88 ztrát (nálezů).  

 
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.  
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V polovině roku 2018 pak proběhlo samotná realizace – instalace kamerového systému, 
v rámci kterého bylo nainstalováno celkem 6 kamerových bodů, které snímají převážně 
Palackého nám., a dále ul. Krátkou a Kostelní. Náklady na realizaci byly MKDS byly 
vyčísleny na částku: 295.753,-- Kč. Dodání a vlastní realizaci akce provedla firma NETVOIP, 
s. r. o., Jevíčko na základě vyhlášeného výběrového řízení, ve kterém podala nejvýhodnější 
cenovou nabídku. Na financování MKDS se podílelo výhradně město Jevíčko, neboť 
nemohlo být využito dotace z Ministerstva vnitra ČR, které si kladlo jednu z podmínek pro 
přidělení dotace na MKDS, kterou bylo 24 hodinové, neboli nepřetržité monitorování ze 
strany Policie ČR, což nám Policie ČR není v současné době schopna zajistit. 
 
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 
 

 
6. Závěr 
 
Závěrem této výroční zprávy Městské policie Jevíčko za rok 2018 je třeba zdůraznit, že se 
jedná o první celoroční hodnocení činnosti městské policie. 
 
Jak bylo již citováno 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 prošla Městská policie Jevíčko podstatnou změnou spočívající v tom, že došlo 
k navýšení počtů strážníků o jednoho strážníka. Důvodem je skutečnost, že Město Jevíčko, 
ukončilo (neprodloužilo) smlouvu s bezpečnostní agenturou ARAGON Security, s. r. o., jejíž 
zaměstnanci v Jevíčku působili přibližně 3 roky před založením samotné městské policie, a 
do konce června 2018 zde také působili.  
 
Za tímto účelem bylo vypsáno výběrové řízení na pozici strážník Městské policie Jevíčko, do 
kterého se přihlásili celkem 4 uchazeči. Z výběrového řízení vyšel jako nejvhodnější adept na 
nového strážníka pan Bc. Miroslav ZEMÁNEK, který jako jediný z uchazečů byl „hotovým“ 
strážníkem a mohl tak nastoupit, aniž by musel absolvovat prvotní kurz strážníka. 
 
Mezi další výrazné změny v MP Jevíčko v roce 2018 byla realizace městského kamerového 
a dohledového systému (MKDS) o které jsem se již zmínil výše. 
 
Nadále se bude MP zaměřovat na plnění všech úkolů a činností MP jak tomu bylo 
i v předcházejícím roce. Skutečnosti, které vyvstanou v průběhu této činnosti a budou si 
žádat určité změny v činnosti MP, se budou řešit operativně (ad hoc). V roce 2019 se činnost 
MP zaměří i na dopravní přestupky související s překročením nejvyšší povolené rychlosti 
v obci. 
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Veškerá činnost se bude vykonávat tak, aby bylo uspokojeno nejen vedení Města Jevíčka, 
ale také všichni slušní občané, kteří si toto zcela jistě a právem zaslouží. 
 
V současné době je služba MP Jevíčko koncipována tak, aby co nejvíce pokrývala denní 
dobu ve všedních dnech a noční dobu o víkendu. Ve všední dny je snaha pokrýt službu od 
07.00 – do 22.00 hodin.  
 
Ne vždy se to dá zajistit, ale 3krát v týdnu se toto časové rozmezí dá realizovat. O víkendu – 
v pátek a sobotu je pokryta převážně noční doba, tj. od 19.00 – do 07.00 hodin. 
 
V ojedinělých případech se pak realizuje výkon služby – v rámci denní služby i o sobotách či 
nedělích.  
 
V rámci výkonu služby se i v roce 2019 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.  
 
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že zřízení Městské policie Jevíčko bylo zcela na 
místě a převážnou částí místních obyvatel je činnost MP vnímána velice pozitivně. Dále pak 
z předmětné zprávy vyplývá, že MP eviduje nárůst počtu přestupků jak v dopravě, tak i 
v oblasti ostatních přestupků. Tato skutečnost je dána i faktem, že předchozí (první) výroční 
zpráva o činnosti MP Jevíčko za rok 2017 byla za období od 1. 6. 2017 – do 31. 12. 2017. 

 
Domnívám se, že i přes takto krátkou dobu, která je nyní na hodnocení činnosti MP 
„poskytnuta“, je třeba hodnotit činnost MP velice pozitivně. 
 
 


