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Zpracoval:

V Jevíčku dne 17. 3. 2020

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

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
Charakteristika
orgánů
města
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 .

ZASTUPITELSTVO MĚSTA JEVÍČKO
Dušan Pávek, dipl. um.
starosta

Mgr. Jiří Janeček
zastupitel, člen finančního výboru

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta

Ing. Aneta Pávková
zastupitelka, členka finančního
výboru

Mgr. Rudolf Beran
člen rady města, předseda komise
bytové a sociální

Mgr. Miloslav Parolek
člen rady města, člen komise
životního prostředí

Ing. Pavel Vykydal
člen rady města, předseda komise
životního prostředí

Bc. Jan Finsterle
zastupitel, člen finančního výboru

Marek Káňa
zastupitel, člen finančního výboru

Ing. Jaroslav Zezula
zastupitel, předseda finančního
výboru

Ing. František Bušina
zastupitel, předseda kontrolního
výboru

Mgr. Jana Junková
zastupitelka, předsedkyně sboru pro
občanské záležitosti, členka komise
pro výchovu a vzdělávání, mládeže a
sportu

Mgr. Petr Votroubek

zastupitel, předseda komise pro
výchovu a vzdělávání, mládeže a
sportu

Ing. Roman Müller
zastupitel

Mgr. Petr Jedlinský
zastupitel, člen komise pro výchovu a
vzdělávání, mládeže a sportu

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
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vycházejí ze schváleného pracovního plánu. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva
města.
Výbory na volební období 2018 - 2022

Finanční výbor
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)

Kontrolní výbor
předseda:
členové:

Ing. František Bušina (Naše Jevíčko 2018)
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)
Ing. Roman Müller (JEVIČÁCI)

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:
Místostarosta:
Členové rady města:

Dušan Pávek, dipl. um.
Mgr. Miroslav Šafář
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
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- komise pro dopravu, dopravní obslužnost a bezpečnost
- sbor pro občanské záležitosti
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: Daniel Pávek
členové:

Ing. Pavel Vykydal
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:
členové:

Antonín Dostál

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

Mgr. Jana Junková

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

členové:

Zřizovatelská funkce vůči příspěvkovým organizacím
Mateřská škola
Jevíčko
K. H. Borovského 586

Základní škola
Jevíčko
U Zámečku 784

Základní umělecká
škola Jevíčko
U Zámečku 451

IČ: 70944601
příspěvková
organizace

IČ: 70996814
příspěvková
organizace

IČ: 72068141
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
Bc. Ondřej Jelínek - 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
Bc. Miroslav Zemánek, velitel MP Jevíčko - člen
Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta - člen
Karel Skácel, referent správy byt. a nebyt. fondu - člen

Počet občanů:
ke dni 1. 1. 2020

Jevíčko
Zadní Arnoštov

2713 obyvatel
63 obyvatel
2776 obyvatel

Jevíčko
Zadní Arnoštov

2739 obyvatel
59 obyvatel
2798 obyvatel

celkem
ke dni 1. 1. 2019
celkem

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
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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,
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.
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Počet obcí ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu: 11

Organizační struktura MěÚ Jevíčko
Orga
a jeho
n i z aorganizačních
č n í s t r u ksložek
t u r a kM
Ú J
evíčko
31.ě 12.
2019
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. 2019

Městský úřad Jevíčko

Městská policie

Investiční

Starosta

velitel + 2

Pečovatelská

oddělení (1)
Pracovníci
technické údržby

služba

(10)

vedoucí + 2

Místostarosta
Městská
knihovna
vedoucí + 1

Tajemník
Správa bytového
a nebytového fondu
(1)

Odbor výstavby a územního
plánování

Odbor finanční
(vedoucí + 3)

(vedoucí + 1)

Odbor organizační
(vedoucí + 10)

Majetkoprávní vztahy
Životní prostředí

Matrika
Evidence obyvatel
Sociální oddělení

Sekretariát
Správa a úklid MěÚ

Veřejné

Přestupková

Správa Domu hasičů

WC

řízení

Informační centrum
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Personální složení MěÚ Jevíčko a jeho organizačních
P e r s o n á l složek
ní slo
e n12.
í M
ěÚ Jevíčko
k ž31.
2019

Starosta
Místostarosta
Tajemník

Dušan Pávek, dipl. um.
Mgr. Miroslav Šafář
Bc. Pavel Sedlák

Odbor výstavby
a územního plánování

Bc. Jindřich Beneš – vedoucí
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 – matrika
Marta Hanáková – správa a úklid budovy úřadu
Dagmar Schneiderová – pracovnice TIC Jevíčko
Monika Braunerová – pracovnice TIC Jevíčko
Jitka Stejskalová – pracovnice veřejných WC
Jaroslava Stavinohová – úklid ubytovny, kina, synagogy
Pavla Antošovská – úklid ubytovny, kina a synagogy

Sociální oddělení

Martina Zikmundová – sociální pracovnice / evidence obyvatel

Správa Domu hasičů
JSDH Jevíčko

Stanislav Ducháček

Investiční oddělení

Dalibor Šebek

Správa bytového
a nebytového fondu

Karel Skácel

Pracovníci technické
údržby

Petr Müller
Jaroslav Skočovský
Josef Preller
Milan Belej
František Čapka
Rostislav Zemánek
Jana Vaculová
Vlastimil Dvořák
Jiří Dvořák
Libor Goš

Pečovatelská služba

Mgr. Miroslava Čepová – vedoucí pečovatelka
Alena Širůčková – pečovatelka
Marcela Pařilová – pečovatelka / řidička

Městská knihovna

Stanislava Kavanová – vedoucí
Pavla Konečná – knihovnice

Městská policie

Bc. Miroslav Zemánek – velitel MP
Antonín Hrabal – strážník MP
František Juriš – 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 2019 došlo na Městském úřadě v Jevíčku k níže popsaným personálním
změnám.
U technických pracovníků města došlo k následujícím posunům týkající se přijetím nových
pracovníků:
- od 9. 1. 2019 přijat do pracovního poměru pan Jiří Dvořák;
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- od 2. 5. 2019 přijat do pracovního poměru pan Libor Goš;
Na 4. zasedání ZM dne 14. 1. 2019 bylo přijato usnesení č. 6a/4Z/2019, které ruší
příspěvkovou organizaci Podnik bytového hospodářství města Jevíčka, Palackého nám. 1,
569 43 Jevíčko, IČ: 13582704 ke dni 28. 2. 2019. Celá správa PBH, od 1. 3. 2019 přešla pod
městský úřad, kde paní Šunková, která do data zrušení PBH pracovala jako vedoucí této
příspěvkové organizace. Od 1. 3. 2019 byla zařazena pracovní smlouvou jako referentka
správy bytového a nebytového fondu města a tuto svoji činnost vykonávala do 31. 5. 2019,
kdy k uvedenému datu si paní Šunková požádala o zrušení pracovního poměru ve zkušební
době.
Dne 21. 1. 2019 bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici referent/ka bytového a nebytového
fondu do kterého se přihlásilo celkem 8 uchazečů. Výběrová a hodnotící komise po
prostudování a vyhodnocení podaných žádostí, pozvala 3 uchazeče (Pavla Konečná,
Stanislav Ducháček a Karel Skácel) k pohovoru. Komise poté doporučila radě města přijmout
do pracovního poměru na pozici referent bytového a nebytového fondu pana Karla Skácela.
Rada města schválila přijetí jmenovaného do pracovního poměru, do které jmenovaný
nastoupil od 1. 5. 2019.
Zastupitelstvo města již v roce 2016 schválilo Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2016, kterou
se s účinností od 1. 1. 2017 zřizuje městská policie. V roce 2019 působili ve městě 3
strážníci MP Jevíčko, a to velitel Mgr. Bc. Dušan Tejkal, Antonín Hrabal a Bc. Miroslav
Zemánek. Pan Mgr. Bc. Tejkal si však podal žádost o rozvázání pracovního poměru a ke dni
30. 6. 2019 ukončil svoje působení v řadách MP Jevíčko. Pro doplnění početního stavu a
posílení bezpečnosti bylo vyhlášeno VŘ na nového strážníka MP Jevíčko, do kterého se
přihlásil 1 (jeden) uchazeč, který byl na pozici strážníka vybrán. Jedná se o Františka Juriše,
který působil před nástupem do Jevíčka jako strážník MP ve městě Moravská Třebová.
S účinností od 16. 9. 2019 byl do funkce velitele MP Jevíčko jmenován zastupitelstvem
města Bc. Miroslav Zemánek.
Se zřízením MP Jevíčko využívá město, na základě dohody s Úřadem práce ČR, vytvořit tzv.
místa s názvem „Asistent prevence kriminality“ (dále jen APK). V roce 2019 vykonávali tuto
činnost 3 (tři) pracovníci, a to Štefan Gabaš, Jaroslav Krénar a Jaroslav Šrejma, kteří část
své pracovní doby vykonávali dohledem nad dodržováním bezpečnosti pracovníků na
pobočce ÚP ČR v Jevíčku a zbytek pracovní doby jsou k dispozici strážníkům MP Jevíčko.
Jejich služby jsou využívány i 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 2019
zaměstnáno i opakovaně:
 na dohodu o provedení práce 48 pracovníků


na dohodu o pracovní činnosti 5 pracovníků a 17 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 2019 zaměstnáno 5 sezónních
pracovníků, kteří byli nápomocni technickým pracovníkům 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 2019
čerpalo město na tyto pracovníky dotaci ve výši 947.516,- Kč.
V roce 2019 proběhla celoplošná deratizace města dne 30. 8. 2019 a následná kontrola byla
firmou Deratizace4D, s. r. o., Brno, provedena dne 30. 9. 2019. Podzimní deratizace
vykázala prakticky stejné výsledky jako na podzim roku 2018, ale s tím, že zatímco
v ostatních částech města došlo ke zlepšení, tak v oblasti sídliště K. Čapka došlo
k překvapivě vysokému výskytu jak potkaních hlodavčích děr, tak i požeru na nástrahách
v kanalizační síti. Bez této velké koncentrace by velikost výskytu byla na úrovni cca 37 %,
což by znamenalo postupné zlepšení. Naopak velmi příznivě se jeví výsledky v oblasti ZŠ a
DPS.
Deratizace kanalizační sítě - výsledky
Počet deratizovaných šachet
345
Zobrazení na mapě
Nulový výskyt
195
Zelený bod
Vysoký výskyt
150 (43 %)
Červený bod
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Vzhledem k neustálému výskytu potkanů a dalších nežádoucích hlodavců, je firmou
doporučeno pokračovat v deratizaci min. 2 x ročně.
V roce 2019 nedošlo k nahlášení žádného úrazu např. na chodníku a nedošlo k žádnému
pracovnímu úrazu.
V průběhu roku 2019 došlo ke 12 škodním událostem:
- poškození skleněné výplně autobusové zastávky na Palackého náměstí v Jevíčku
parkujícím vozidlem – pojistné plnění pojišťovnou z povinného ručení vozidla
- poškození služebního vozidla – pojistné plnění pojišťovnou + úhrada spoluúčasti
technického pracovníka;
- krácení dotace na MŠ Jevíčko zapříčiněnou administrátorem žádosti o dotaci – nemožnost
uhrazení vzniklé škody z pojištění odpovědnosti funkcionářů města Jevíčko. Uplatnění
práva na náhradu škody bylo nutné provést přímo po administrátorovi, což také proběhlo
na zasedání ZM a vzniklá část škody je po něm uplatňována;
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- poškození mobiliáře na Palackého náměstí (lavice a stojan na kola) neznámým vozidlem –
pojistné plnění pojišťovnou;
- prasklá trubka TUV v bytovém domě na M. Mikuláše 551 – pojistné plnění pojišťovnou;
- poškození držáku vlajky na budově MěÚ po silném nárazu větru – bez plnění pojišťovny,
neboť vzniklá škoda byla nepatrná a náklady na opravu nízké;
- poškození betonových palisád na ul. Svitavské po havárii vozidla, které z místa DN odjelo
a řidič věc neoznámil – pojistné plnění pojišťovnou;
- poškozené oplocení u sochy na ul. Horní – bez pojistného plnění pojišťovnou – socha
ani oplocení nepojištěno;
- poškození služebního vozidla – pojistné plnění pojišťovnou + úhrada spoluúčasti
technického pracovníka;
- odcizení dopravního zrcadla u osady Mařín – pojistné plnění pojišťovnou;
- prasklá vodovodní stoupačka v bytovém doma K. Čapka 783 – pojistné plnění pojišťovnou;
- poškození mobiliáře města (lavice) na Palackého náměstí neznámým vozidlem – pojistné
plnění pojišťovnou.
Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Město Jevíčko (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
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 2019 provedl Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen KrÚ Pk) 2 kontroly týkající se
přezkoumání hospodaření města Jevíčko bez zjištěných závad či nedostatků.
V březnu 2019 byla provedena požární kontrola města v samostatné a přenesené
působnosti pracovníky KHZS, kde v rámci této kontroly nebyly zjištěny žádné závady.
V měsíci dubnu 2019 byla provedena kontrola pracovníky MV ČR, odboru veřejné správy,
dozoru a kontroly na výkon samostatné působnosti svěřené orgánům města. Při kontrole
došlo ke zjištění určitých nedostatků, které byly následně napraveny, a MV ČR o nápravě
bylo informováno.
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V říjnu 2019 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 listopadu 2019 proběhla kontrola pracovníky KrÚ Pk na výkon státní správy na úseku
územního řízení a stavebního řádu. Při kontrole došlo ke zjištění, které mají doporučující
význam, a nebylo nutné ukládat žádná nápravná opatření.
V měsíci listopad 2019 proběhla kontrola nahrazující interní audit ve smyslu § 28/2 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.
MěÚ zajišťoval přípravu, organizační a technické zabezpečení pro volby do Evropského
parlamentu konané ve dnech 24. - 25. 5. 2019. O volbách více informací od pana starosty a
vedoucího organizačního odboru.

Přehledprávních
právníchpředpisů
předpisůměsta
města
Přehled

ZOBRAZENY POUZE PLATNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY, SMĚRNICE A NAŘÍZENÍ
MĚSTA JEVÍČKO K 31. 12. 2019
Číslo

Předmět

Schváleno

Vyvěšeno

Účinnost

5/2019

OZV o místním poplatku ze vstupného

09.12.2019

12.12.201931.12.2019

01.01.2020

4/2019

OZV o místním poplatku ze psů

09.12.2019

12.12.201931.12.2019

01.01.2020

3/2019

OZV o místním poplatku
veřejného prostranství

09.12.2019

12.12.201931.12.2019

01.01.2020

2/2019

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

11.11.2019

13.11.201902.12.2019

01.01.2020

1/2019

OZV o regulaci provozní doby hostinských
zařízení

14.10.2019

16.10.201930.12.2019

01.12.2019

Nařízení města - Tržní řád

26.02.2018

27.02.201816.03.2018

01.04.2018

OZV, kterou se stanoví část společného
školského obvodu ZŠ

16.10.2017

18.10.201706.11.2017

06.11.2017

12.06.2017

14.06.2017-

30.06.2017

1-T/2018

5/2017

za

užívání

4/2017
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OZV o regulaci používání zábavní
pyrotechniky

30.06.2017

3/2017

OZV o regulaci hlučných činností

12.06.2017

14.06.201730.06.2017

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

12.06.2017

14.06.201730.06.2017

30.06.2017

1/2017

OZV o nočním klidu

12.06.2017

14.06.20730.06.2017

30.06.2017

3/2016

OZV o zřízení městské policie

14.11.2016

15.11.201601.12.2016

01.01.2017

1/2016

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

17.10.2016

19.10.201604.11.2016

01.01.2017

1/2016

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

25.01.2016

27.01.201612.02.2016

15.02.2016

1/2015

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

16.11.2015

20.11.201531.12.2015

01.01.2016

2/2015

OZV o ochraně veřejné zeleně

16.11.2015

20.11.201531.12.2015

01.01.2016

3/2013

OZV o použití koeficientu pro výpočet daně
z nemovitostí

14.08.2013

16.08.201302.09.2013

01.01.2014

2/2013

OZV,
kterou
alkoholických
prostranstvích

14.08.2013

22.08.201309.10.2013

01.10.2013

1/2013

OZV o vytvoření a použití účelových
prostředků Fondu rozvoje bydlení

17.04.2013

18.04.201303.05.2013

06.05.2013

1/2012

OZV požární řád města Jevíčko

16.05.2012

17.05.201204.06.2012

01.07.2012

se
zakazuje
požívání
nápojů
na
veřejných

Uvedený přehled naleznete na webových stránkách města
https://www.jevicko.cz/soubory/ozv2020_prehled2.pdf

17/67

Obor informatiky – zajišťuje pan Martin Heger, DiS.
V průběhu celého roku 2019 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 2019 došlo k zakoupení:
- nákup 1 PC včetně licencí jako náhrada za zastaralý PC
- nákup 3 notebooků včetně licencí jako náhrada za 1ks zastaralého stolního PC a 2 ks
zastaralých notebooků
- 1 LCD monitoru jako náhrada za zastaralý a nefunkční model
Stav vybavení IT v roce 2019
HW vybavení: 12 stolních PC, 3 notebooky, 1 server
Operační systémy: Windows 7 Pro, Windows 10 Pro, Windows Server 2012
Uživatelské aplikační programové systémy: 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 2019 bylo na ubytovně dlouhodobě, tj. téměř celý rok, ubytováno 8 stálých nájemníků
z ČR a 1 nájemník z Rumunska, kteří pracují, nebo pracovali v místních a okolních firmách.
Krátkodobě, tj. 3 – 5 měsíců, byli ubytovaní 3 nájemníci z Rumunska a 3 nájemníci z ČR.
Dále bylo za celý rok 2019 ubytováno na 200 cizinců, kteří byli zaměstnáváni v místních
firmách v Jevíčku a okolí. Zejména pracovali pro místní firmu Rabbit, dále pak v OLÚ Jevíčko
na Sanatorce, pro Rehau. Od května do listopadu byly na pokoji č. 8 pracovníci firmy
Mertastav, kteří pracovali na rekonstrukci ulice Soudní. Pokoj č. 8 byl pak využíván zejména
pro osoby, které pracovali pro Město Jevíčko a osoby české národnosti, které hledaly
ubytování.
Průběžně bylo obměňováno vybavení pokojů, které je mnohdy na hranici životnosti. Proběhly
každoroční revize požárního zařízení, revize komína, revize elektrospotřebičů. Mezi
vánočními svátky proběhlo čištění odpadů firmou Instalatérství Bidmon. Průběžně byly
zabezpečovány opravy praček, elektroinstalace, splachovačů na WC, opravy dveří a zámků
a další běžné údržbářské práce. Postupně je dokupováno a obměňováno i ložní prádlo.
Úklidy probíhají standardním způsobem.
V roce 2019 měla ubytovna celkové příjmy ve výši 1.225.800 Kč a výdaje spočívající
zejména ve spotřebě energií, platu za správcovství, úklidu, internetu a běžných oprav ve výši
1.084.168 Kč. Výsledkem je tedy zisk ve výši 141.632 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 2019 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 2019 nebyl chod města narušen žádnými mimořádnými okolnostmi, které
by zásadním způsobem ohrozily nebo omezily chod města a jeho občany. Problémy však
činilo sucho zejména v průběhu července a srpna, kdy panovalo zvýšené riziko požárů a
JSDH Jevíčko měla díky tomu zvýšenou zásahovou činnost.
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Strategické úkoly, kterými se starosta v průběhu roku 2019 zabýval:
-

společně s místostarostou výstavbě protipovodňových opatření v průmyslové zóně
města v souvislosti s výstavbou firmy REHAU, bylo dokončeno v červnu 2019

-

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

-

jednání o výkupu pozemků za ulicí Svitavskou pro přípravu lokality pro stavbu RD

-

jednání se společností Plemenáři Brno a.s. ve věci výstavby bytových domů v sídlišti
K. Čapka

-

opravou vodovodu, kanalizace, VO, chodníků a komunikace v ulici Soudní

-

společně s místostarostou projektu zateplení MŠ Jevíčko, řešení reklamace ve
skladbě střešní konstrukce

-

projednávání projektu na celkovou rekonstrukci budovy kina Astra v Jevíčku na
multifunkční sál v orgánech města

-

zlepšením dopravní situace v Jevíčku v zadání zpracování chodníku a parkoviště na
ulici Třebovská a přechodů pro chodce na ulicích Třebovská a Brněnská

-

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

-

jednání pro obnovení diabetologické ambulance v Jevíčku, kterou v minulosti
navštěvovalo až 800 pacientů a byla uzavřena od 1. 1. 2018, opětovné zřízení zatím
neproběhlo

-

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, Zadní Arnoštov – Křenov (příprava)

-

zrušení Podniku bytového hospodářství jako příspěvkové organizace a přijetí v rámci
VŘ nového pracovníka pana Karla Skácela jako referenta města pro správu bytového
a nebytového fondu s cílem přesunu nové kanceláře SBF do budovy MěÚ

-

výstavbě bytového domu v režimu sociálního bydlení na ulici Barvířská z dotační
podpory MAS MTJ

-

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 5 pracovníků VPP a 2 pracovníci APK)

-

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 74. výročí konce 2. světové války, multižánrový festival
„Jevíčkovění“, kulturní program „Jevíčské pouti“, organizace programu
pouťového posezení v Zadním Arnoštově, program v rámci „Dnů evropského
dědictví“, pietní akt k výročí založení ČSR 1918, beseda radních s důchodci,
setkání harmonikářů „Malohanácký harmonikář“, „Festival mládežnických
dechových orchestrů“, koncert souboru Hradišťan k 30.výročí sametové
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revoluce, kulturní akce v rámci adventu a vánoc v Jevíčku, „Novoroční přípitek“
zastupitelů s občany města
-

odchod velitele MP Mgr. Dušana Tejkala a jmenováním nového velitele MP Mgr.
Miroslava Zemánka

-

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 (viz samostatný oddíl MK)
komunikace s Kabelovou televizí CZ (zajišťují aktuálně pracovnice TIC Jevíčko)
vyřizování stížností a petic ve vztahu k Městu Jevíčku (v roce 2019 nebyla podána
petice ani stížnost)
předsednictví Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Jevíčko
spolupráce s vedením Gymnázia Jevíčko
členství ve školské radě ZŠ Jevíčko za zřizovatele
účast na zasedáních Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 a Regionu
Moravskotřebovska a Jevíčska (v případě neúčasti starosty)
jednání s obyvateli místních částí Zadní Arnoštov a Mařín a vyřizování jejich podnětů

Informace k vybraným oblastem viz níže v textu:
Příspěvkové organizace
1) Řešení reklamační závady na ploché střeše MŠ
Jelikož neustále přetrvávají problémy s vnikáním ropného zápachu do interiéru třídy
„Kosáčků“, byla po všech provedených stavebních opatřeních – odbourání zasažených
konstrukcí, instalaci střešních odvětrávacích komínků, provedení ventilačních otvorů a
odvětrávaného podhledu na 20. 9. 2019 svolána schůzka se zástupci zhotovitele a
dodavatele střešních fólií kvůli expertíze. Stanovisko laboratoře BAUDER k odebraným
vzorkům parotěsné fólie a betonu s penetračním lakem ze sondy ve střeše MŠ Jevíčko:
„Vzorek zdiva a vzorek vybudovaného BauderTEC KSD mají zvláštní gumový zápach, který
v normálním případě naše fólie nevykazuje. Nemáme v užití žádnou surovinu, která takový
zápach vykazuje. Zápach na parozábraně pochází proto z kontaktu s použitou penetrací“.
Zhotovitel TOMERO s. r. o. byl vyzván k reklamační opravě, která proběhne od března 2020.
2) Řešení pozáruční opravy ploché střechy ZŠ
V srpnu 2019 reklamováno p. školníkem zatékání přes ploché střechy ZŠ – nad prostorami
školní družiny a šaten u tělocvičen, následně provedena operativní oprava p. Ženožičkou. Na
základě tohoto upozornění bylo na 18. 11. 2019 svoláno jednání s dodavatelem střešní fólie
spol. VAE Plan a zhotovitelem p. Ženožičkou ohledně řešení zásadnější pozáruční opravy.
Dohodnuto bylo následující – spol. VAE Plan navrhl tech. řešení a poskytnul slevu na
doporučený materiál tak, aby mohly být provedeny opravy opláštění atik, na kterých na
přechodu mezi svislou a vodorovnou částí dochází k tahu a praskání materiálu. Společnost
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Ženožička nacenila provedení přepláštění svislých částí atik s vyvedením na vodorovnou
část střechy. Celkové náklady 190 tis. Kč bez DPH, realizace duben, květen 2020.
3) Mezinárodní spolupráce ZUŠ – návštěva z partnerské obce Korytňany
Naše město a školy i nadále drží družební tradici s obcí Korytňany v Užhorodském okrese.
Ve třetím zářijovém týdnu jsme u nás opět přivítali folklorní soubor z tamější umělecké školy
se starostou této obce Igorem Badydou. A protože záštitu nad pobytem dětí ze Zakarpatí
převzala Základní umělecká škola Jevíčko, došlo i na společný koncert. Týdenní program byl
pestrý – zahrnoval turistiku s Literárním klubem Káčko na opatovické Hradisko i poznávání
krás Moravského krasu. Samozřejmě, že o velkou část programu se se postaraly ZUŠ i ZŠ,
takže se hrálo, zpívalo, tvořilo, sportovalo i vzdělávalo. Akci dotačně podpořil Pardubický kraj
částkou 30.000 Kč.
Sociální oblast a činnost pečovatelské služby
Vyřizováním sociální agendy na MěÚ vč. zajišťování sociálního poradenství občanům je
pověřena pracovnice organizačního odboru p. Martina Zikmundová. V oblasti řešení tíživé
sociální situace občanů spolupracuje s OSV MěÚ Moravská Třebová. V prostorách MěÚ
Jevíčko působila i v loňském roce pravidelně v úterý bezplatná Občanská poradna Oblastní
charity Moravská Třebová určená spoluobčanům v obtížné životní situaci. V roce 2019 činila
dotace Pardubického kraje na provoz a činnost pečovatelské služby 550 tis. Kč. Příjem za
úhrady od klientů činil 240,9 tis. Kč, provozní dotace města činila 796,9 tis. Kč. Počet klientů
v roce 2019 byl 66. Další činnost pečovatelské služby je podrobněji uvedena v samostatném
oddíle výroční zprávy. Pro rok 2020 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 2016 66.610 Kč. Město je provozovatelem sběrného dvora, jehož provoz je schválen
souhlasem Krajského úřadu Pardubického kraje, který byl rozhodnutím ze dne 4. 11. 2019
prodloužen do 31. 10. 2023. Na sběrném dvoře mohou občané města odevzdat odpady dle
schváleného provozního řádu. Sběr tříděného odpadu probíhá prostřednictvím barevných
kontejnerů na 23 sběrných místech ve městě o celkovém počtu kontejnerů 106 ks. Město je
zapojeno do systému EKO-KOM (odměna za vytříděné množství odpadů v roce 2019 činila
408.180 Kč). Celkové náklady na likvidaci odpadů 2.610 tis. Kč, příjmy 2.167 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 2019 560 Kč. I nadále
probíhala projektová příprava pro výstavbu nového sběrného dvora na ulici Třebovské, kdy
aktuálně probíhá stavební řízení. Bilance odpadového hospodářství viz tabulka:
Odpadové hospodářství 2019
Poplatek za KO
Poplatek za odpady rekreanti
Smlouvy s podnikateli
Výkup gum
Prodej železného šrotu
Příspěvek ASEKOL
Příspěvek ELEKTROWIN
příspěvek ELEKTROWIN motivační
Příspěvek EKOLAMP
Příspěvek EKO-KOM
Celkem
Rok 2018
Rozdíl 2018-2019
Rozdíl P-V 2019

Příjmy
1619221
37506
11000
4020
20913
20808
9502
36300
0
408180
2167450
2064208
103242

Tříděný odpad (vč. pronájmu kont.)
Nebezpečný odpad
Bioodpad
Svoz komunálního odpadu
Objemný odpad - sběrný dvůr
Poplatek na skládce
Odpadový hospodář
Celkem
Rok 2018
Rozdíl 2018-2019

-442823

24/67

Výdaje
476732
128107
119411
1323612
168897
363514
30000
2610273
2275356
334917

Oblast životního prostředí
V rámci péče o zeleň byla prováděna pravidelná zálivka, údržba a ořezy na základě
odborného posouzení. V dubnu byl proveden bezpečnostní ořez vzrostlé lípy vlevo před
hřbitovní bránou. Rada města Jevíčka se rozhodla na svém jednání 20. 5. 2019 k přijetí
opatření v rámci boje proti vysychání půdy v České republice, kdy celkem deset městských
travnatých ploch, které byly doposud sekány pracovníky města na nízký pokos, bude
udržováno jako luční porost. Jedná se o evropský trend, ke kterému se již připojila celá řada
evropských metropolí a měst. V souvislosti s komplexní rekonstrukcí ulice Soudní byly
provedeny v prostoru za synagogou výsadby sloupových habrů. Místostarosta se pravidelně
účastní zasedání komise životního prostředí rady města. V této komisi byla diskutována
mimo jiné otázky budoucnost lipové aleje na ulici A. K. Vitáka v souvislosti s rekonstrukcí
školního atletického hřiště a stavu přiléhajícího chodníku.
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. Změna č. 2 územního plánu Jevíčko byla zastupitelstvem schválena
14. 4. 2019, vydána 15. 4. 2019 a nabyla účinnosti 2. 5. 2019.
Oblast grantových programů města a Pardubického kraje
V roce 2019 město obdrželo celkem 19.610 tis Kč na dotacích a grantech. Dotace Pk tvořily
1.493 tis. Kč. Podrobně viz tabulka přijatých dotací:

1

4

1

1

4

2

19

35
231
63
33
306
33
33
102
16
121
513
18
76
210
15
20
45
204
97
389
74
30
75
50
569
108
13
108
148
888
60
83
91
40
336
54
14
16
549
76
50
16
93
36
460
610

2019
000,00
877,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
992,00
204,00
728,00
000,00
500,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
793,40
554,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
965,00
000,00
757,00
566,93
000,00
792,00
500,00
000,00
861,15
000,00
475,00
500,00
625,00
500,00
000,00
500,00
000,00
520,00
869,00
079,48

Přijaté dotace
Volby Víska
SFŽP- hřbitov zeleň
ÚP Svitavy
ÚP Svitavy
Pk-soc. služby UZ 13305
ÚP Svitavy
ÚP Svitavy
Volby Evr. parlament
SFŽP- hřbitov zeleň
PK-soc. práce UZ 13015
MŠMT- UZ 33063-pro ZŠ
Pk-pro ZŠ
ÚP Svitavy
Pk-hasiči UZ 14004
Pk-Festival dechovek
Pk-Jevíčkovění
Pk-muzeum-herbář
Pk-soc. služby UZ 13305
Pk-cyklotrasa Skrz Maló Hanó
MŽP-zateplení MŠ
PK-soc. práce UZ 13015
Pk-návštěva Ukrajina
ÚP Svitavy
Pk-hasiči
Min. kultury-památky
ÚP Svitavy
Min. financí-došetření budov-sčítání 2021
ÚP Svitavy
MŠMT- UZ 33063-pro ZUŠ
Min. pro místní rozvoj-č.p.782 zateplení
Pk-restaurování křížků
Pk-hasiči UZ 14004
ÚP Svitavy
Pk-soc. služby UZ 13305
MMR-Barvířská soc. bydlení
Pk-hasiči
Pk-informační centrum
ÚP
MMR-atletické hřiště
ÚP Svitavy
Pk-kaplička Z.A. nástěnné malby
ÚP Svitavy
ÚP Svitavy
MZe-lesy
MZe-lesy

21.01.2019
23.01.2019
07.02.2019
07.03.2019
20.03.2019
04.04.2019
07.05.2019
09.05.2019
16.05.2019
24.05.2019
04.06.2019
06.06.2019
06.06.2019
13.06.2019
20.06.2019
20.06.2019
20.06.2019
21.06.2019
21.06.2019
25.07.2019
29.07.2019
08.08.2019
09.08.2019
27.08.2019
05.09.2019
06.09.2019
06.09.2019
04.10.2019
24.10.2019
08.11.2019
08.11.2019
08.11.2019
11.11.2019
11.11.2019
14.11.2019
20.11.2019
21.11.2019
22.11.2019
09.12.2019
11.12.2019
12.12.2019
16.12.2019
18.12.2019
19.12.2019
20.12.2019

V rámci grantového systému města bylo organizacím na činnost, provoz a dopravu
rozděleno cca 716 tis. Kč. Dále byly poskytovány příspěvky na účastníky letních táborů.
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Kromě toho byly radou schvalovány mimořádné příspěvky v sociální oblasti. Pro rok 2020
bylo požádáno o dotaci Pk v oblasti kulturních aktivit, obnovy kulturních památek, podpory
muzejní činnosti a na rekonstrukci kina ASTRA.
Oblast úvěrové politiky města – přehled úvěrů města
V roce 2019 neschválilo zastupitelstvo přijetí úvěru městem, na svém 15. zasedání dne 9. 12
2019 však schválilo příspěvkové organizaci Základní škole Jevíčko, U Zámečku 784, 569 43
Jevíčko požádat o úvěr u České spořitelny, a. s. ve výši 2.620.000 Kč za účelem financování
projektů "Přírodní zahrada a modernizace učebny přírodních věd v ZŠ Jevíčko" a pověřilo
ředitele ZŠ Jevíčko podpisem smlouvy o úvěru.
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 2019 ve výši
1.569 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 2020. Novou členkou pracovní skupiny byla rozhodnutím
RM zvolena Bc. Blanka Žouželková, činnost v PS ukončili Mgr. Jordán a Ing. Junek.
Pracovní skupina se v roce 2019 sešla na dvou jednáních za účelem navržení akcí, které
budou realizovány a za účelem doplnění nových akcí do anketního dotazníku na rok 2020.
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 2019 vč.
fotodokumentace jsou přílohou anketního dotazníku na rok 2020 uveřejněného na webových
stránkách města.
Rok 2019 překonal rok 2018 v objemu finančních prostředků do památkové péče o cca 80
tis. Kč, přičemž výše dotačních prostředků zůstala takřka stejná. Opět jsme na realizaci 14
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akcí čerpali dotace z Ministerstva kultury a Pardubického kraje.
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
Mgr. Helena Ulčová – správkyně městského muzea
Ing. Mgr. Josef Slezák – farář Římskokatolické farnosti Jevíčko
Bc. Blanka Žouželková – referentka památkové péče ORP Moravská Třebová
Ing. Lenka Porketová – zpracovatelka Programu regenerace MPZ Jevíčko
2016–2020
Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43
Zasedání svazku se účastní starosta, místostarostou je pouze zastupován v případě jeho
nepřítomnosti. V 1. polovině roku 2019 došlo k mimořádné aktualizaci Politiky územního
rozvoje (PÚR) ČR s vazbou na R43 (D43). Podstatou návrhu na mimořádnou aktualizaci
PÚR ČR pro sledovaný koridor R43 je umožnění navržení nové komunikace v tomto koridoru
nejen v kategorii dálnice (D43), ale také jako silnice I. třídy ve čtyř pruhovém či méně
pruhovém uspořádání. Výhod to má hned několik – větší četnost křižovatek a interakce
s územím, lepší přizpůsobení pozemní komunikace terénu (směrové a sklonové poměry).
Navrhovaná mimořádná aktualizace PÚR ČR neznamená, že uvedený úsek nebude
realizován v kategorii dálnice, pouze umožňuje i jiné možnosti, které mohou být také čtyř
pruhové a jeví se pro danou oblast více vhodné. Podle informací senátorky Ing. Jaromíry
Vítkové dne 26. 11. 2019 Centrální komise Ministerstva dopravy ČR projednala záměr úseku
Bořitov-Svitávka ve čtyřpruhu po stávajícím tělese „Německé dálnice“. Tato silnice je
v kategorii S, kde je rychlost provozu 110 km/h a jsou častější sjezdové úseky. ŘSD ČR na
základě projednání připravilo výběrové řízení na projektanta dokumentace pro územní
rozhodnutí.
Místní část Zadní Arnoštov a Mařín
Tradiční sběrová akce na objemný komunální odpad přistavením velkoobjemového
kontejneru proběhla v dubnu 2019. Probíhalo pravidelné sečení trávy, čištění náletové
zeleně v úseku obce. V červnu pověřilo zastupitelstvo města radu zařadit opravu příjezdové
komunikace na Mařín do návrhu rozpočtu na rok 2020 s předpokládanými náklady 340 tis.
Kč. Dne 22. 7. 2019 proběhlo v kulturním domě setkání s vedením města, na kterém byly
řešeny připomínky místních občanů, tyto jsou postupně vypořádávány. Občanům místní části
bylo doporučeno iniciovat vznik osadního výboru Zadní Arnoštov. Město ve spolupráci
s Mysliveckým sdružením Jevíčko uspořádalo 24. 8. 2019 pro místní i přespolní pouťové
posezení u kulturního domu.
Státní pozemkový úřad dokončil řízení o komplexních pozemkových úpravách pro k. ú. Zadní
Arnoštov, ke kterému proběhlo několik jednání sboru zástupců vlastníků, jejichž výstupem je
plán společných zařízení. KPÚ mimo jiné obsahují návrh nových polních cest a jejich
skladbu, návrh protierozních a protipovodňových opatření a návrh vodohospodářských
staveb. V říjnu město požádalo v programu „Malý LEADER“ pro Moravskotřebovsko a
Jevíčsko pro rok 2020 o dotaci na obnovu nátěru dřevěné zvonice na Maříně
s předpokládanými náklady 93 tis. Kč. V prosinci 2019 provedli pracovníci města opravu
„požeráku“ v hrázi zdejšího rybníka.
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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Finanční odbor
Rozpočet, hospodaření
Návrh rozpočtu pro rok 2019 byl zpracován na základě zkušeností s hospodařením města
v minulých letech, v souladu s aktuálními potřebami města.
Rozpočet byl schválen v zastupitelstvu v prosinci 2018 poté, co byl řádně vyvěšen na úřední
desce.
V průběhu roku 2019 bylo schváleno celkem 10 rozpočtových opatření, díky kterým došlo
k navýšení plánovaných příjmů o 27 293,60 tis. Kč a plánovaných výdajů o 19 218,82 tis.
Kč. Zejména přijaté dotace a vyšší nedaňové příjmy byly důvodem navýšení rozpočtu
v oblasti příjmové. Díky vyšším zdrojům mohly být provedeny akce částečně financované
z poskytnutých dotací a činnosti, které původně v rozpočtu nebyly. Celkem investiční výdaje
činily 35 291,53 tis. Kč, běžné výdaje 58 995,82 tis. Kč. Schodek hospodaření byl umožněn
díky zapojení úvěrových prostředků ve výši 18 000,00 tis. Kč. Na splacení předchozích
úvěrů město vynaložilo částku 6 845,72 tis. Kč. Výsledek hospodaření a vývoj rozpočtu jsou
zřejmé z následující tabulky:
Třída

Skutečnost

1-DAŇOVÉ PŘÍJMY
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ TRANSFERY
CELKEM PŘÍJMY
5-BĚŽNÉ VÝDAJE
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE

49 467 099,44
15 154 878,59
3 687 292,00
23 244 924,48
91 554 194,51
58 995 824,88
35 291 532,21
94 287 357,09

Rozpočet
schválený
48 504 810,00
8 609 100,00
0
7 124 200,00
64 238 110,00
46 122 010,00
29 130 000,00
75 252 010,00

Rozpočet
po změnách
49 467 000,00
15 133 530,00
3 686 290,00
23 244 892,00
91 531 712,00
59 153 300,00
35 317 530,00
94 470 830,00

Významné navýšení nedaňových příjmů bylo způsobeno zrušením příspěvkové organizace
PBH. Agenda PBH byla převedena na Město Jevíčko, tudíž příjmy a výdaje v oblasti
zejména bytového hospodářství se staly součástí rozpočtu města. K 31. 12. 2019 mělo
město na účtech 12 502,89 tis. Kč.
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.
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Čtvrtletně byly zasílány výkazy: rozvaha, výsledovka, příloha účetní závěrky. Účetní závěrku
za rok 2018 schválilo zastupitelstvo.
Město Jevíčko bylo v roce 2019 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 k 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 2019 závěrečný účet města za rok 2018, jehož součástí je
také zpráva o přezkumu hospodaření města za rok 2018. Při přezkoumání hospodaření
města za rok 2018, 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. 2019 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 2019 bylo na místních poplatcích vybráno celkem 1 823,24 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 41.
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 zastupitelstva.
Dále byly zabezpečovány úkoly na úseku pohřebnictví. Byly vypracovány smlouvy
o pronájmu hrobového místa, kolumbária. Za tyto pronájmy obdrželo v roce 2019 město
63 043,- Kč. Finanční odbor má na starost evidenci válečných hrobů.
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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 2019
získalo město dotace ze státního rozpočtu, od státních fondů, z rozpočtu Pardubického kraje
a z rozpočtu okolních obcí v celkové výši 23 244,92 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
Biskupice u Jevíčka, Zálesí u Jevíčka
Březina u M. Třebové, Šnekov
Březinky
Hartinkov
Chornice
Jaroměřice
Jevíčko – město, Jevíčko – předměstí, Zadní Arnoštov
Slatina u Jevíčka
Víska u Jevíčka
Vrážné
Vysoká u Jevíčka

1349
1110
600
389
614
2541
3930
2990
597
366
529
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 13/1997Sb. – při
povolování zvláštního užívání místních komunikací na území města Jevíčka.
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Počet vybraných rozhodnutí a opatření v roce 2019
Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby
Veřejnoprávní smlouva provedení stavby
Veřejnoprávní smlouva pro umístění stavby a provedení stavby
Povolení zkušebního provozu nebo předčasného užívání stavby
Společná územní rozhodnutí a stavební povolení
Souhlas u ohlášených staveb
Vydání územního souhlasu
Vydání společného souhlasu
Územní rozhodnutí
Stavební povolení
Rozhodnutí a souhlasy se změnou užívání stavby
Kolaudační souhlas
Kolaudační rozhodnutí
Rozhodnutí a souhlasy se změnou stavby před dokončením
Kontrolní prohlídky stavby pro sdělení k ne/existenci staveb, ověření pasportu
Informace, šetření a jiná sdělení
Povolení a souhlas k odstranění stavby
Uložení pokuty za přestupky
Dodatečné povolení stavby
Nařízení odstranění stavby, udržovacích prací, nezbytných úprav
Povolení výjimky
Kontrolní prohlídky u ohlášení užívání stavby
Sdělení k dělení pozemků
Zvláštní užívání pozemní komunikace – překop, protlak, napojení
Usnesení o zastavení řízení dle § 66 správního řádu
Zadání informací ke stavebním objektům a adresním místům v evidenci RUIAN
Závazné stanovisko

0
0
1
6
9
10
37
29
11
3
3
37
9
5
8
45
4
8
6
1
5
28
49
12
6
267
2

V roce 2019 bylo vyřízeno 338 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 (1 pracovnice, aktuálně na mateřské dovolené), ÚKLID MěÚ +
OBSLUHA KOTELNY (1 pracovnice), ÚKLID PŘÍSTAVBY MěÚ, MĚSTSKÉ UBYTOVNY,
KINA A SYNAGOGY (2 pracovnice) INFORMAČNÍ CENTRUM (2 pracovnice).

SEKRETARIÁT:


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



zajišťuje odesílání zásilek včetně zásilek v elektronické podobě



vede evidenci zásilek došlých a určených k odeslání podle spisového řádu, využívá
počítačový program evidence písemností (elektronická spisová služba GINIS EXPRESS
od společnosti GORDIC, spol. s r. o.)



vkládá do programu UZOB 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 2019 uveřejněno
206 reklam v celkové částce 194.873 Kč)



projednává podmínky a ceny předplatného Jevíčského zpravodaje (v roce 2019 zasílán
Jevíčský zpravodaj 5 předplatitelům, z toho 1 do ciziny, 4 do ČR, předplatné činilo
celkem 2.868 Kč)



projednává podmínky a ceny reklam v infokanálu města (v roce 2019 uveřejněno 11
reklam v celkové částce 5.500 Kč)



sepisuje smlouvy o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem pro místní
podnikatele (v roce 2019 sepsáno 6 smluv v celkové částce 11.000 Kč)



sepisuje darovací smlouvy (v roce 2019 sepsáno 16 smluv)





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
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Statistika úkonů za rok 2019:
K 31. 12. 2019: 2 776 obyvatel
úmrtí v matričním obvodu Jevíčko
Narození v matričním obvodu Jevíčko
sňatky v matričním obvodu Jevíčko
povolení uzavřít manželství mimo obřadní síň
+ mimo dobu stanovenou radou města
vyhotovení matričních dokladů
dodatečné zápisy do matričních knih
doslovný výpis z matriky
zápisy do matričních knih – úmrtí
sňatky
hlášení pro ČSÚ Praha
Zvláštní matrika Brno – žádosti o matriční doklady
vydání osvědčení k církevnímu sňatku
rozhodnutí o změně příjmení
změna příjmení po rozvodu
určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
úřední ověřování podpisů a opisů listin
přihlášení k trvalému pobytu
Podání žádostí o zrušení trvalého pobytu
vydání potvrzení o trvalém pobytu
potvrzení o občanském průkazu
Využití údajů z informačního systému evidence obyv.
Vysvědčení o právní způsobilosti

52
0
31
13
108
10
4
52
31
52
2
3
4
3
25
718
87
12
71
7
146
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
stanovisko – zásah do VKP
vyjádření k realizovaným projektům - dotace
vydání rybářského lístku

18
1
1
28

SOCIÁLNÍ AGENDA:
Na sociálního pracovníka se může obrátit každý, kdo se ocitl v nepříznivé životní situaci a
není schopen tuto situaci sám řešit.
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Hlavní činnost sociální práce je zaměřena na:
 pomoc občanů při řešení hmotné nouze (pomoc při vyplňování žádostí)
 pomoc s hledáním náhradního bydlení
 asistence a zastupování práv klientů při jednání s organizacemi
 poskytování informací o sociálních dávkách
 základní sociální poradenství
 výkon opatrovníka osobám omezených ve svéprávnosti
Tato pomoc je poskytována osobám:
 se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním
 nezaměstnaným osobám s materiálními problémy
 rodinám s dětmi
 osobám bez přístřeší, nacházející se v nejistém či neadekvátním bydlení
 osobám, které pečují o osoby závislé na péči jiné osoby
 osobám ohroženým sociálním vyloučením
 osobám omezeným ve svéprávnosti
 obětem domácího násilí, trestné činnosti
sociální oddělení
 vede správní řízení v rámci rozhodování při ustanovení zvláštního příjemce důchodu pro
občany s trvalým pobytem na území města
 poskytuje pomoc fyzickým osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi při řešení
nepříznivých sociálních situací
 zajišťuje lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci podporu a pomoc
prostřednictvím sociálních služeb
 vyřizuje opatrovnické záležitosti osob omezených ve svéprávnosti
 spolupracuje s ostatními subjekty při řešení nepříznivé sociální situace, nejčastěji
s Úřadem práce ČR
 zpracovává Standardizovaný záznam sociálního pracovníka
 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 nemovitých věcí



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
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agenda voleb (příprava, organizační a technické zabezpečení voleb) – v roce 2019
příprava doplňkových voleb do obecního zastupitelstva obce Víska u Jevíčka a voleb do
Evropského parlamentu.

CZECHPOINT:
Statistika vyhotovených výpisů za rok 2019
výpis z rejstříků trestů
výpis z katastru nemovitostí
Snímek z katastrální mapy
výpis z obchodního rejstříku
výpis z živnostenského rejstříku
výpis z bodového hodnocení řidiče
výpis z rejstříků trestů právnických osob
výpis z insolvenčního rejstříku
výpis údajů z registru osob
žádost o zřízení datové schránky
oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby
autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby

35
95
12
4
0
7
1
0
5
1
2
35
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VEŘEJNÉ TOALETY:
Veřejné toalety nacházející se ve dvorním traktu Městského úřadu byly do listopadu 2019
otevřeny ve všedních dnech od 06:00 do 17:00 h a v sobotu od 07:00 do 12:00 h. V listopadu
došlo ke změně systému obsluhy na veřejných toaletách.
Aktuálně je přístup řešen pomocí automatického ovládání zámku na vstupních dveřích, kdy
návštěvník vhodí do vstupního automatu minci (mince) v hodnotě 5 Kč (je možné použít
mince v hodnotě 1 Kč, 2 Kč a 5 Kč). Automat nevrací. Poté se ozve signál dveřního spínače
a je možné vejít do prostoru záchodků.
Toalety jsou otevřeny ve všedních dnech od 07:00 h do 16:00 h a v sobotu od 09:00 h do
11:30 h. Toalety jsou bezbariérové a vybaveny i přebalovacím pultem. Zapínání světel a
větrání je řízeno automaticky, aby nedocházelo k plýtvání elektrickou energií.
Díky kamerovému systému jsou příchozí cesty k toaletám monitorovány městským
kamerovým systémem. Za kalendářní rok 2019 navštívilo toalety 7.219 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. 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 Bc. Ondřej Jelínek.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Obce, kterým zajišťuje Město Jevíčko přestupkovou agendu
Bělá u Jevíčka
7)
Jaroměřice
Biskupice
8)
Slatina
Březina
9)
Víska u Jevíčka
Březinky
10)
Vrážné
Hartinkov
11)
Vysoká
Chornice

Počet přestupků za rok 2018 – 50 přestupků (z toho 5 přestupků v souběhu)
1) § 4 z. č. 251/2016 Sb. (př. proti pořádku ve stát. správě a územní samosprávě) – 1 PŘ
2) § 5 z. č. 251/2016 Sb. (př. proti veřejnému pořádku) – 12 PŘ
3) § 7 z. č. 251/2016 Sb. (př. proti občanskému soužití) – 24 PŘ
4) § 8 z. č. 251/2016 Sb. (př. proti majetku) – 10 PŘ
5) § 39/2a z. č. 167/1998 Sb. (př. na úseku návykových látek) – 2 PŘ
6) § 69/2 z. č. 185/2001 Sb. (př. dle zákona o odpadech) – 1 PŘ
Náklady a zisky přestupkové komise
1) Počet uložených pokut …………………………... 8 …………… 39.000,- Kč
2) Počet a částka uhrazených pokut ………........... 1 …………… 5.000,- Kč
3) Počet a částka vymáhaných pokut …………….. 7 …………… 34.000,- Kč
4) Bloková pokuta - MP Jevíčko …………………… 5 …………… 6.500,- Kč
5) Odloženo, zastaveno
………………………. 13
6) Vyřízeno napomenutím …………………………. 8
7) Neukončená řízení ………………………………. 11
Za řešení přestupků – projednané případy v rámci veřejnoprávních smluv pro obce
správního obvodu bude obcím za kalendářní rok 2019 fakturována celková částka
24.000 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 (10 pracovníků), pracovníky VPP (5
pracovníků) 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 2019 byl provoz oddělení řešen z důvodu
dlouhodobé nemoci zástupem a přerozdělením prací na jiné pracovníky MěÚ.
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 2019
lokalita

akce

investor

realizační náklady

město

4 574 000,00 Kč

město

13 124 000,00 Kč

svazek
město

3 681 000,00 Kč

město

9 416 000,00 Kč

1. Investiční akce
ul. Barvířská

stavební úpravy objektu čp. 560 - byty
obdržená dotace - MAS přes IROP

ul. Soudní

výměna vodovodu, kanalizace, oprava komunikace,
veřejné osvětlení

ul. A.K.Vitáka

rekonstrukce sportovního a atletického hřiště ZŠ

Svazek vodovodu Malá Haná (SO vodovod)

4 337 000,00 Kč

obdržená dotace - MMR ČR

sídliště K.Čapka

zateplení bytových domů čp. 782, 783

700 000,00 Kč
2 550 000,00 Kč

obdržená dotace - MŽP ČR

1 889 000,00 Kč

30 795 000,00 Kč

CELKEM
z rozpočtu města

21 319 000,00 Kč

z rozpočtu Svazku vodovodu Malá Haná

700 000,00 Kč

dotace

8 776 000,00 Kč

2. Realizace regenerace programu MPZ Jevíčko, opravy památek
ul. Okružní IV.

městské opevnění - úsek "E" - oprava části hradeb

ul. Pod zámečkem

zámek čp. 451 s parkem a opěrnou zdí - oprava zdi

město

184 000,00 Kč

město

826 000,00 Kč

obdržená dotace - Ministerstvo kultury ČR

54 000,00 Kč

obdržená dotace - Ministerstvo kultury ČR

ul. Pod zámečkem

zámek čp. 451 - oprava pilířů věže

263 000,00 Kč
město

125 000,00 Kč

město

165 000,00 Kč

město

83 000,00 Kč

město

55 000,00 Kč

obdržená dotace - Ministerstvo kultury ČR

ul. Soudní

synagoga - oprava jižní fasády

Palackého nám.

kašna - restaurování středového pilíře s Amorkem

Komenského nám.

restaurování sochy sv. Mikuláše Tolentinského

54 000,00 Kč

obdržená dotace - Ministerstvo kultury ČR

75 000,00 Kč

obdržená dotace - Ministerstvo kultury ČR
obdržená dotace - Ministerstvo kultury ČR
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80 000,00 Kč
50 000,00 Kč

ul. Kostelní

kostel NPM - restaurování štukové sochařské výzdoby na hlavním
oltáři

církev

obdržená dotace - Ministerstvo kultury ČR

500 000,00 Kč

církev

ul. Kostelní

kostel NPM - restaurování spodní části oltáře

23 000,00 Kč
církev

obdržená dotace - Ministerstvo kultury ČR

kostel NPM - restaurování barokního mobiliáře sakristie

371 000,00 Kč
327 000,00 Kč

církev

ul. Kostelní

523 000,00 Kč

44 000,00 Kč
církev

190 000,00 Kč

obdržená dotace - Ministerstvo kultury ČR

166 000,00 Kč

církev

24 000,00 Kč

2 522 000,00 Kč

CELKEM
z rozpočtu města

862 000,00 Kč

církev

91 000,00 Kč

dotace

1 569 000,00 Kč

3. Neinvestiční akce
ul. Brněnská

obnova křížku

město

88 000,00 Kč

město

114 000,00 Kč

město

143 000,00 Kč

město

63 000,00 Kč

obdržená dotace - Pardubický kraj

město

obnova křížku u cesty ke kostelíčku

Zadní Arnoštov

obnova barokních maleb v kapličce

30 000,00 Kč

obdržená dotace - Pardubický kraj

30 000,00 Kč

obdržená dotace - Pardubický kraj

ul. Soudní

synagoga - oprava vnitřních omítek schodiště

50 000,00 Kč
40 000,00 Kč

obdržená dotace z MAS "Malý LEADER pro Moravskotřebovsko a
Jevíčsko"

město

cyklotrasa Skrz Maló Hanó

město
obdržená dotace - Pardubický kraj

139 000,00 Kč
97 000,00 Kč

547 000,00 Kč

CELKEM
z rozpočtu města

300 000,00 Kč

dotace

247 000,00 Kč

Celkové náklady za bod 1., 2., 3.

33 864 000,00 Kč
z rozpočtu města

22 481 000,00 Kč

z rozpočtu svazku vodovodu Malá Haná

700 000,00 Kč

z rozpočtu Římskokatolické církve

91 000,00 Kč

obdržené dotace

10 592 000,00 Kč

Přehled hlavních investičních akcí a oprav v roce 2019
lokalita

akce

investor

realizační náklady

město

4 574 000,00 Kč
4 337 000,00 Kč
13 124 000,00 Kč

1. Investiční akce
ul. Barvířská
ul. Soudní

ul. A. K. Vitáka
sídliště K. Čapka

stavební úpravy objektu čp. 560 - byty
obdržená dotace - MAS přes IROP
výměna vodovodu, kanalizace, oprava komunikace,
veřejné osvětlení
Svazek vodovodu Malá Haná (SO vodovod)
rekonstrukce sportovního a atletického hřiště ZŠ
obdržená dotace - MMR ČR
zateplení bytových domů čp. 782, 783
obdržená dotace - MŽP ČR

CELKEM
z rozpočtu města
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město
svazek
město
město

700 000,00 Kč
3 681 000,00 Kč
2 550 000,00 Kč
9 416 000,00 Kč
1 889 000,00 Kč
30 795 000,00 Kč
21 319 000,00 Kč

z rozpočtu Svazku vodovodu Malá Haná
dotace

700 000,00 Kč
8 776 000,00 Kč

2. Realizace regenerace programu MPZ Jevíčko, opravy památek
ul. Okružní IV.
ul. Pod zámečkem
ul. Pod zámečkem
ul. Soudní
Palackého nám.
Komenského nám.
ul. Kostelní

ul. Kostelní

ul. Kostelní

městské opevnění - úsek "E" - oprava části hradeb
obdržená dotace - Ministerstvo kultury ČR
zámek čp. 451 s parkem a opěrnou zdí - oprava zdi
obdržená dotace - Ministerstvo kultury ČR
zámek čp. 451 - oprava pilířů věže
obdržená dotace - Ministerstvo kultury ČR
synagoga - oprava jižní fasády
obdržená dotace - Ministerstvo kultury ČR
kašna - restaurování středového pilíře s Amorkem
obdržená dotace - Ministerstvo kultury ČR
restaurování sochy sv. Mikuláše Tolentinského
obdržená dotace - Ministerstvo kultury ČR
kostel NPM - restaurování štukové sochařské
výzdoby na hlavním oltáři
obdržená dotace - Ministerstvo kultury ČR
církev
kostel NPM - restaurování spodní části oltáře
obdržená dotace - Ministerstvo kultury ČR
církev
kostel NPM - restaurování barokního mobiliáře
sakristie
obdržená dotace - Ministerstvo kultury ČR
církev

město
město
město
město
město
město
církev

církev

církev

184 000,00 Kč
54 000,00 Kč
826 000,00 Kč
263 000,00 Kč
125 000,00 Kč
54 000,00 Kč
165 000,00 Kč
75 000,00 Kč
83 000,00 Kč
80 000,00 Kč
55 000,00 Kč
50 000,00 Kč
523 000,00 Kč
500 000,00 Kč
23 000,00 Kč
371 000,00 Kč
327 000,00 Kč
44 000,00 Kč
190 000,00 Kč
166 000,00 Kč
24 000,00 Kč
2 522 000,00 Kč
862 000,00 Kč
91 000,00 Kč
1 569 000,00 Kč

CELKEM
z rozpočtu města
církev
dotace
3. Neinvestiční akce
ul. Brněnská
město
Zadní Arnoštov
ul. Soudní

město

obnova křížku

město

obdržená dotace - Pardubický kraj
obnova křížku u cesty ke kostelíčku
obdržená dotace - Pardubický kraj
obnova barokních maleb v kapličce
obdržená dotace - Pardubický kraj
synagoga - oprava vnitřních omítek schodiště
obdržená dotace z MAS "Malý LEADER pro
Moravskotřebovsko a Jevíčsko"
cyklotrasa Skrz Maló Hanó
obdržená dotace - Pardubický kraj

CELKEM
z rozpočtu města
dotace
Celkové náklady za bod 1., 2., 3.

město
město
město

město

88 000,00 Kč
30 000,00 Kč
114 000,00 Kč
30 000,00 Kč
143 000,00 Kč
50 000,00 Kč
63 000,00 Kč
40 000,00 Kč
139 000,00 Kč
97 000,00 Kč
547 000,00 Kč
300 000,00 Kč
247 000,00 Kč
33 864 000,00 Kč

z rozpočtu města
z rozpočtu svazku vodovodu Malá Haná
z rozpočtu Římskokatolické církve
obdržené dotace
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22 481 000,00 Kč
700 000,00 Kč
91 000,00 Kč
10 592 000,00 Kč

Správa bytového a nebytového fondu

Na úseku Správy bytového a nebytového fondu města Jevíčka, došlo v roce 2019
k významným změnám. Týkaly se zejména zrušení příspěvkové organizace Podniku
bytového hospodářství města Jevíčka, kdy usnesením Zastupitelstva města Jevíčka byla ke
dni 28. 2. 2019 pod č. 6a/4Z/2019 tato organizace zrušena.
Na základě zrušení bylo vytvořeno nové oddělení při městském úřadu a to Správa bytového
a nebytového fondu, s účinností od 1. 3. 2019.
Správa bytového a nebytového fondu zajišťuje zejména tyto činnosti:
- zajišťuje správu, provoz a opravy bytů v majetku města Jevíčka
- zajišťuje správu, provoz a opravy nebytových prostor v majetku města Jevíčka
- zajišťuje správu domovních plynových kotelen v majetku města Jevíčka
- pro bytovou komisi připravuje informace o uvolněných bytech
- provádí výpočet nájemného z bytů dle zásad vydaných vlastníkem a dle platných
cenových předpisů
- vyhotovuje roční zúčtování služeb, tepla, TUV, vodného a stočného v jednotlivých
objektech
Z důvodu odchodu vedoucí Podniku bytového hospodářství města Jevíčka, paní Jiřiny
Šunkové do důchodu, bylo vyhlášeno pod č. 1/2019 výběrové řízení na pozici referent
bytového a nebytového fondu.
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Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 8 uchazečů, kdy následně rozhodnutím výběrové
komise a radou města byl referentem Správy bytového a nebytového fondu města Jevíčka
vybrán Karel Skácel. Ten nastoupil do funkce dnem 1. 5. 2019.
Po nástupu do funkce probíhalo za plného provozu tohoto odboru seznamování se stavem a
řízením odboru. Po seznámení byly ze strany referenta navrženy Radě města Jevíčko
změny v oblasti stanovování nájmů a určení pravomocí referenta pro jeho rozhodování a
schvalování v dané oblasti.
Protože při seznámení s agendou bytového a nebytového fondu byly zjištěny nesrovnalosti
při určování nájemného a to jak v bytové tak i v nebytové oblasti, byl Radě města Jevíčko
předložen návrh na sjednocení cen nájemného v městských bytech s provedením
optimalizace cen nájemného.
Na základě předloženého návrhu proběhlo několik kol diskuzí a úprav. Následně bylo
usnesením Rady města Jevíčka pod č. 8b/21R/2019 schváleno stanovení cen nájemného
s platností od 1. 1. 2020.
Tabulka cen nájemného podle m² podlahové plochy bytu
lokalita

cena /m²

lokalita

cena /m²

Zadní Arnoštov č. p. 35

40,00

Jevíčko, Okružní I. č. p. 281

30,00

Zadní Arnoštov č. p. 63

45,00

Jevíčko, Na Salajce č. p. 323

50,00

Jevíčko, Kostelní č. p. 44

45,00

Jevíčko, Biskupická č. p. 364

50,00

Jevíčko, Soudní č. p. 56, 57

48,00

Jevíčko, M. Mikuláše č. p. 449

45,00

Jevíčko, Třebovská č. p. 71

50,00

Jevíčko, M. Mikuláše č. p. 551

55,00

Jevíčko, Třebovská č. p. 421

45,00

Jevíčko, K. H. Borovského č. p. 465

50,00

Jevíčko, Růžová č. p. 75

50,00

Jevíčko, Svitavská č. p. 468

40,00

Jevíčko, Růžová č. p. 83

53,00

Jevíčko, Svitavská č. p. 474

50,00

Jevíčko, Růžová č. p. 91

50,00

Jevíčko, Nerudova č. p. 529A,
byt č. 9, 11-12

55,00

Jevíčko, Křivánkova č. p. 98,
byt č. 1-3 a 5-6

60,00

Jevíčko, Nerudova č. p. 529A,
byt č. 10

50,00

Jevíčko, Křivánkova č. p. 98, byt č. 4

66,00

Jevíčko, K. Čapka č. p. 782, 783

60,00

Jevíčko, Malé náměstí č. p. 119

50,00

Jevíčko, Brněnská č. p. 786

45,00

Jevíčko, Kobližná č. p. 125 - byt č. 1-6

50,00

Jevíčko, Pivovarská č. p. 812

45,00

Jevíčko, Kobližná č. p. 125
bezbariérový byt

60,00

Jevíčko, Svitavská č. p. 838

45,00

Jevíčko Kobližná č. p. 128

50,00

Jevíčko, Svitavská č. p. 838,
bezbariérový byt

50,00

Jevíčko, Komenského nám. č. p. 167

50,00
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Pro zrušení příspěvkové organizace a zřízení nového odboru, byly provedeny převody a
přepisy energií se všemi dodavateli (voda, elektřina, plyn), uzavřeny nové smlouvy s Českou
poštou s. p. ohledně provádění plateb SIPO a jeho vyúčtování a další administrativní úkony
spojené se zřízením tohoto nového odboru.
Byly provedeny revize stávajících nájemních smluv, kdy byly zjištěny nesrovnalosti se
zákonem č. 89/2012 Sb. Došlo proto za pomoci JUDr. Jahodové k jejich přepracování podle
aktuálních právních norem. Pro zastaralost a zbytečnost některých ustanovení, byl
přepracován domovní řád Města Jevíčka s platností od 1. 8. 2019.
Správa bytového a nebytového fondu se jako člen dozorového orgánu zúčastňovala řady
jednání a kontrolních dnů na probíhajících stavbách. V daném roce se jednalo zejména o
rekonstrukcí bytových domů na ulici K. Čapka č. p. 782 a 783. Tyto úpravy měly za účel
řešení zlepšení tepelně technických vlastností nájemních bytů. Při realizaci tohoto díla byla
provedena výměna oken domů, komplexní zateplení obvodového pláště domů, komplexní
zateplení půdních a sklepních prostor domů. S výsledkem celé akce se můžou občané
seznámit při svých procházkách po sídlišti K. Čapka.
K. Čapka č. p. 782, 783 – stav po provedení celkových prací

Další velkou akcí je výstavba nového bytového domu na ulici Kobližná, kde po dokončení
bude vytvořeno 5 nových bytových jednotek, z toho jedna v bezbariérovém provedení pro
osoby s tělesným postižením. Při jednání na stavbách s projektanty, zhotoviteli a
dohlížejícími orgány, byly ze strany Správy bytového a nebytového fondu vznášeny
technické připomínky, které byly zohledněny při vlastní realizaci. Většinou se jednalo o
úpravy týkající se vlastního následného užívání bytů a zvýšení komfortu pro uživatele i
správce bytů (změny materiálů, změny umístění jednotlivých měřidel energií atp.)
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Barvířská č. p. 560

Při revizi stavu bytů a jednání s nájemníky, byly zjišťovány nedostatky a stížnosti ze strany
nájemníků na zastaralé a nefunkční vybavení, zejména sporáky, odsavače par, kotle a jiné.
Tyto požadavky byly ze strany Správy bytového a nebytového fondu řádně prošetřeny a
v případech, kdy nebylo možné zařízení opravit, či pro nerentabilnost opravy nebyla oprava
vhodná, byla tato zařízení obměněna. V tomto období se jednalo o výměnu celkem 3 ks
ohřívačů TUV, 7 ks plynových kotlů, 7 ks kuchyňských sporáků, 5 ks odsavačů par a dalších
drobných vybavení – opravy kuchyňských linek, vodovodních baterií a jiného běžného
vybavení.
Z dalších větších akcí byla z důvodu havarijního stavu vody provedena rekonstrukce
koupelny v bytovém domě Biskupická č. p. 364 s celkovým nákladem 98.123,75 Kč, kdy pro
zrezivělé potrubí docházelo k zamokání do zdiva a následné tvorbě plísní.
Biskupická č. p. 364 – původní stav
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Biskupická č. p. 364 – nový stav

Pro havarijní stav kotle na tuhá paliva v domě č. p. 119 na Malém náměstí a s ohledem na
platnost zákona č. 201/2012 Sb. a normy ČSN 303-5, týkající se emisních limitů spalovacích
zdrojů na tuhá paliva, byla provedena rekonstrukce kotelny a změna vytápění z tuhých paliv
na vytápění elektrokotlem. Tato akce obnášela celkové náklady ve výši 74.040 Kč.
Správa bytového a nebytového fondu se potýkala také s problémy na úseku vodního
hospodářství.
Z důvodů vadných rozvodů ležaté kanalizace objektu Brněnská č. p. 786 došlo k jejímu
ucpání a nutnosti okamžitého řešení stavu. Díky provedeným kamerovým zkouškám byl
zjištěn stav – propadlá a ucpaná kanalizace. Z těchto důvodů bylo nutné provést zemní
práce a výměnu ležaté kanalizace za novou se zaústěním do stávajícího septiku. Náklady na
tuto akci byly ve výši 28.447,55 Kč.
Brněnská č. p. 786 – původní stav kanalizace
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Brněnská č. p. 786 - nová ležatá kanalizace

Stav kanalizace, septiků a problémy s nimi se projevily ve zvýšené míře i u jiných objektů.
Např. Zadní Arnoštov č. p. 35, Svitavská č. p. 468, Kobližná č. p. 128, Soudní č. p. 51 a
další. I tyto byly řešeny dle potřeby tak, aby nebyl ovlivněn komfort a užívání bytů ze strany
nájemníků.
Další poškození objektu města Jevíčka bylo zjištěno u domu č. p. 421 na ulici Třebovská.
Zde došlo k popraskání zdiva a vydrolení části štítové stěny domu. Opět i zde, pro zjištění
celého stavu, byl zpracován odbornou firmou statický posudek ke zjištění skutečného stavu a
s návrhem na provedení stavebních úprav, které povedou k nápravě stávajícího stavu.
Bohužel, i když byla k provedení opravy vysoutěžena firma, se dosud nepodařilo opravu
provést. Důvodem jsou kapacitní možnosti stavební firmy.
Třebovská č. p. 421 – stávající stav
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Správa bytového a nebytového fondu se potýkala s různými dalšími závadami – prasklé
stoupací vedení vody v bytovém domě K. Čapka č. p. 783, zatékání střešním pláštěm o
bytových domů Křivánkova č. p. 98, Komenského nám. č. p. 167, M. Mikuláše č. p. 551.
Vadný stav a ucpané okapové žlaby bytových i nebytových domů a další závady různého
charakteru.
Obhlídkou městských nemovitostí byly zjištěny vážné problémy s objektem skautské
klubovny a klubovny motorkářů na ul. K. H. Borovského, kdy celá střešní konstrukce je
v havarijním stavu. Do střechy dlouhodobě zatéká. Opravy, které zde proběhly v minulých
obdobích, byly provedeny nekvalitně a měly vliv na celkovou degradaci krovů. Vlivem toho a
i vlivem jiných příčin došlo k napadení krovů a dřevěného stropu dřevokazným hmyzem a
houbami. Byla proto oslovena odborná firma k provedení diagnostiky biotického napadení
dřevěných konstrukcí objektu.
Cílem tohoto diagnostického průzkumu, zpracovaného formou odborného posudku, bylo
zejména určení druhu biotického napadení (dřevokazné houby, dřevokazný hmyz), zjištění
rozsahu a stupně napadení všech nosných i nenosných dřevěných prvků konstrukce objektu.
Dále také zhodnocení stavebně technického stavu objektu a na základě průzkumu navržení
optimálního postupu záchranných prací a způsobu sanace.
K. H. Borovského č. p. 465 – klubovna skauti a motorkáři

Na základě provedeného posudku bylo zjištěno masivní napadení a degradace všech
dřevěných prvků objektu. Protože oprava je v daném případě nereálná a nerentabilní, bylo
rozhodnuto o zpracování projektové dokumentace na provedení celkové rekonstrukce
objektu. Správa bytového a nebytového fondu zajistila zpracování této projektové
dokumentace a předala ji investičnímu oddělení městského úřadu k realizaci.
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Podobný stav byl zjištěn i u dřevěné konstrukce městské věže. Zde byl následně také
proveden odborný posudek s návrhem optimálního postupu záchranných prací a způsobu
sanace. Posudek zjistil napadení konstrukce věže dřevokaznou houbou trámovkou plotní,
popraškou sklepní a dřevokazným hmyzem tesaříkem krovovým a červotočem
proužkovaným.
Tyto akce budou rozpracovány a zahrnuty do investic na další období.
To je výčet nejvážnějších poškození a závad na objektech města. Další, běžná poškození a
závady, jsou řešeny průběžně a podle možností montážních firem odstraňovány. Správa
bytového a nebytového fondu se snaží s funkcí řádného hospodáře udržovat stávající stav
objektů v provozuschopném stavu a bude postupně provádět potřebnou údržbu a
rekonstrukce dle potřeb jednotlivých objektů. V nejbližším období se jedná zejména o úpravy
kotlů a kotelen do souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., kdy tyto úpravy budou obnášet
nemalé finanční náklady ze strany města Jevíčka.
Statistické údaje Správy bytového a nebytového fondu nyní budou zahrnovat základní údaje
o počtu spravovaných bytů, výši vybraného nájemného a výši nákladů na opravy bytů
vynaložených v roce 2019.
Správa bytového a nebytového fondu zajišťuje opravu, údržbu a pronájem celkem 150
bytových jednotek. V roce 2019 byly příjmy z nájemného v celkové výši 4.558.329 Kč.
Náklady na opravy bytů byly ve výši 943.870 Kč. Náklady na provoz společných kotelen
bytových domů Kobližná č. p. 125, M. Mikuláše č. p. 551 a Svitavská č. p. 838 byly ve výši
473.000 Kč.
V těchto cenách nejsou zahrnuty náklady na rekonstrukce bytových domů na ul. K. Čapka č.
p. 782, 783 a Barvířská 560, kdy tyto tvoří samostatnou kapitolu a jedná se o investice
města.
Výhledem Správy bytového a nebytového fondu na rok 2020 je dokončení stavby bytového
domu Barvířská č. p. 560 a obsazení nových bytů novými nájemníky. Dále rozpracování
příprav pro rekonstrukce kotelen s ohledem na novou legislativu. Dokončení úprav
nájemních smluv a v neposlední řadě také zakomponování nové směrnice Evropského
parlamentu a Rady č. 2018/2002/EU do investic města Jevíčka.
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Č i n nČinnost
o s t o rorganizačních
g a n i z a č n í csložek
h složek

Turistické informační centrum Jevíčko
Turistické informační centrum (dále jen TIC), patří od 18. 4. 2007 mezi certifikované TIC
Pardubického kraje.
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, poskytují se 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 se aktualizují
data na webových stránkách www.vychodnicechy.info .
V roce 2019 byla výše neinvestičního grantu pro TIC 14.475,- Kč.
V roce 2019 navštívilo TIC 24.031 zákazníků.
TIC Jevíčko navštěvují stále častěji i místní obyvatelé, kteří zde najdou městský zpravodaj,
předprodej vstupenek, informace o kulturním dění v Jevíčku, nebo TIC využívají občané jako
recepci městského úřadu.
Mezi požadované informace nejčastěji patří otázky ohledně dopravních spojů, památky a
zajímavosti města Jevíčka, možnost kopírování, skenování, laminování, možnost využít
veřejný internet - služba od 1. 11. 2015 zpoplatněna.
Také hlášení městského rozhlasu patří mezi velice využívanou službu.
Vede se jednotný přehled o kulturních akcích a využití prostor pronajímaných městem - kino,
synagoga.
TIC se podílí na přípravě kulturních akcí města, zpracování podkladů pro Jevíčský zpravodaj
atd.
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Správa domu hasičů, JSDH Jevíčko
Jako každý rok bychom chtěli širokou veřejnost seznámit s činností jednotky sboru
dobrovolných hasičů města Jevíčko za rok 2019.
Velitel JSDH, pan Stanislav Ducháček, si velice váží práce s mládeží, udržování hasičských
tradic a historické hasičské techniky. Jeho přáním je, aby SDH Jevíčko byl líhní nových členů
jednotky a společnými silami své členské základny byl její podporou.
V roce 2019 jednotka vyjela celkem k 84 událostem, z toho k 16 dopravním nehodám, ke 12
požárům, k 28 technickým pomocem, k 4 únikům nebezpečné látky, k 6 ostatním pomocem,
k 4 planým poplachům, k 14 různým činnostem jednotky. Měsíční přehledy výjezdů jednotky
jsou zveřejňovány na městských stránkách. Z hlediska jak počtu výjezdů a jejich náročnosti
lze rok 2019 z mého hlediska hodnotit jako klidnější. V roce 2019 nás po dlouhé době
nepostihla žádná větší větrná smršť.
Jednotka je typu JPO II/1, což znamená, že je povinna zajistit výjezd jednoho požárního
družstva v počtu 1 + 3 do pěti minut. Zde se snaží zdokonalovat zajištění pohotovostí a
služeb, tak aby byl systém funkční, mimo jiné přehledem služeb a zapisováním do sdíleného
kalendáře. Jednotka je mimo jiné předurčena k výjezdům na dopravní nehody. Disponuje
technikou města, 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, dále pak velké množství technických prostředků od dýchacích přístrojů po
nejrůznější ruční nářadí.
K dnešnímu dni má jednotka 21 členů. V roce 2019 byla prováděna základní odborná
příprava pěti nových členů jednotky, kteří se již zapojili do práce. Ke konci roku opustil
jednotku na vlastní žádost její dlouholetý člen Josef Kozelek.
Členové JSDH Jevíčko mají způsobilost k používání dýchací techniky, 8 členů pak odbornou
způsobilost k obsluze ruční motorové řetězové pily, více než polovina členů má kurz základy
zdravotnických znalostí, certifikát absolvování kurzu neodkladné resuscitace s použitím AED.
Nadpoloviční většina členů absolvovala kurz vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Pro
udržení odbornosti se pravidelně zajišťuje cyklické a specializační školení. Ostatní školení
probíhají zpravidla jednou měsíčně v rámci jednotky. V minulém roce bylo zorganizováno
celkem 27 školení s nejrůznějším zaměřením. Zde se snaží procvičovat návyky, které jsou
potřebné ke zdolávání mimořádných situací, jak požárů, tak technických zásahů a
dopravních nehod. Vedle vstřebávání teoretických znalostí provádíme 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 této práci předpokládat.
Z celkového počtu školení bylo 12 zaměřeno na vyprošťování osob z havarovaných vozidel.
Tato příprava byla završena účastí soutěžního družstva na krajské soutěži v Pardubicích,
kde obsadilo pěkné páté místo. Za zmínku stojí také školení a výcvik tří členů v ohňovém
kontejneru ve Vysokém Mýtě, který byl hodnocen účastníky s velkým nadšením. Za velmi
prospěšné se považují také pravidelné měsíční kontroly provozuschopnosti techniky, které
se účastní všichni členové jednotky. Zde mají možnost nejen zkontrolovat, zda je technika
funkční, ale vyzkoušet si její používání, obsluhu a uložení materiálu ve vozidlech.
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Město Jevíčko vynakládá 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. Za rok 2019 to byla částka 547.777,- Kč.
V roce 2019 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. Jedná se nejrůznější ukázky techniky, údržbu
vodních zdrojů. Spolupráce s městem a ostatními spolky, různé svozy účastníků apod.
Průběžně je doplňována a aktualizována dokumentace požární ochrany města a jednotky,
proběhla každoroční kontrola 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. Na výjezdu je
používána nová dýchací technika – přetlakové přístroje Auer, kterých máme celkem 10 kusů.
S pomocí krajské dotace byla obměněna velká část zásahových obleků, většina členů
jednotky má vybavení, které je požadováno pro hasiče zákonnými předpisy, jak osobních,
tak i společných ochranných prostředků. Zakoupeny byly zásahové obleky, jednovrstvé i
třívrstvé, zdroje pro radiostanice, stabilizační tyče a sada klínů pro zásahy u dopravních
nehod. Zajištěna byla revize a oprava HVZ Lukas a navijáku z CAS 20. Proběhl také nákup
pěti lehkých zásahových přileb.
V roce 2019 také došlo k prodeji zastaralého majetku – vozidla Škoda Octavia. Velkou
změnou prošel také svolávací systém jednotky. Z důvodu přeložení nadzemního vedení
ČEZu do země byla odpojena rotační siréna na městské věži. Menší siréna na věži hasičské
zbrojnice bude zachována a používána pro nejrůznější potřeby s ovládáním z hasičské
zbrojnice. V případě svolání jednotky je nyní využíváno oznámení pomocí SMS a AMDS
zpráv na mobilní telefony členů z KOPIS Pardubice, jako záložní systém je zaslání SMS
zpráv na mobilní telefony ze systému FIREPORT a místo rotačních sirén slouží místní
bezdrátový rozhlas.
Závěrem je nutné se zmínit i tom, co hasiče pálí. Jednou věcí je přestavba hasičské
zbrojnice tak, aby splňovala parametry dnešní doby. Již několik let se neúspěšně žádá o
dotační titul na tuto investiční akci, bohužel doposud neúspěšně. Rozhodnutím vedoucích
činitelů jsou finanční prostředky směrovány zejména na pořízení dodávkových automobilů do
každé obce. Z pohledu velitele je již „předodávkováno“, tak snad letošní rok bude úspěšnější
a v roce 2021 se dočkají hasiči změny. Z tohoto místa tak prosí o podporu v této akci
všechny představitele HZS i vedení města.
Velké poděkování patří aktivním členům jednotky za práci v roce 2019. 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.
Děkuje, jak jménem svým, tak i jménem jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jevíčko
všem, kteří se aktivně podíleli na zabezpečování činnosti jednotky v minulém roce, za jejich
záslužnou, obětavou a mnohokrát nedoceněnou práci, dále pak děkuje městu Jevíčku a jeho
statutárním zástupcům za přízeň a finanční podporu a děkuje všem ostatním, kterým není
činnost jednotky lhostejná a má jejich, alespoň drobnou podporu. Také z tohoto místa děkuje
manželkám a rodinám jevíčských hasičů, bez jejichž podpory by nebylo možné tuto práci
v takovém rozsahu vykonávat.
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Středisko pečovatelské služby
Rok 2019 nebyl ve znamení velkých personálních změn. Kolektiv pečovatelské služby se
stabilizoval a navýšil se současně počet pravidelných uživatelů o 15. Svědčí to nejen o
kvalitně odváděné práci pečovatelek, ale i o rozšiřujícím se dobrém jméně sociální služby.
V neposlední řadě však z daného údaje vyplývá to, že se mění i struktura pravidelných
uživatelů.
Uživatelům Střediska pečovatelské služby Jevíčko byla během roku 2019 i nadále 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.
Středisko zde disponuje dvěma bezbariérovými koupelnami a potřebnými kompenzačními
pomůckami.
Pečovatelská služba Jevíčko v roce 2019 obdržela od Pardubického kraje dotace ve výši
550.000 Kč, které byly využity na provoz a platy zaměstnanců.
Cílovou skupinu uživatelů tvořili zdravotně postižení a senioři. Celkově byly realizovány
činnosti pro 66 klientů, které zahrnovaly:
● pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
● pomoc při osobní hygieně
● poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění
● 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 dalších obcí. Rozvoz obědů byl realizován prostřednictvím vývařoven v Odborném
léčebném ústavu a místním Bufetu.
Bylo evidováno 15 nových uživatelů.
V přímé práci bylo realizováno 1116 hodin základních činností a 703 hodin při zajištění
stravy.
Služebním automobilem bylo ujeto přibližně 14.700 kilometrů a příjmy z tržeb činily 240.901,Kč. Došlo tedy k nárůstu uživatelů, tržeb i částky z dotačního titulu.
Lze konstatovat, že tým Střediska pečovatelské služby tvoří stabilní sestava zaměstnanců a
o spokojenosti svědčí i noví přibývající uživatelé.

52/67

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
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Půjčovní doba knihovny
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

8.00 – 11.00
8.00 – 11.00
8.00 – 11.00

12.30 – 18.00
12.30 – 16.00
12.30 – 16.00
12.30 – 17.00

8.00 – 11.00

Celkový počet výpůjčních hodin je 29 hodin týdně.
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 2019 navštívilo veřejné internety 3 941 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
Počet výpůjček
Počet návštěvníků knihovny
z toho počet návštěvníků akcí
počet čtenářů knihovny
z toho - počet čtenářů knihovny do 15 let
Počet akcí knihovny
Vzdělávací akce

31 707
19 230
17 440
6 980
702
215
86
54

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
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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.

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.

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.
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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.
Každoroční předkládané hodnocení činnosti muzea je vždy zahájeno hodnocením
stávajících prostorů. V této oblasti nedošlo ke změně. Městské muzeum stále užívá prostory
v bývalém augustiniánském klášteře na Komenského náměstí 167, Jevíčko. Stálá expozice
se nachází v podstatě ve třech přízemních místnostech, depozitář a „sklad“ jsou rovněž
v přízemí, pouze jsou umístěny mimo hlavní část muzea.
Rekapitulace: v roce 2019 – bylo celkem 59 návštěvních dní
Návštěvnost: návštěvní dny zahrnují středy – den určený pro návštěvníky, různé dny
dohodnuté pro hromadné výpravy – např. seniory, školní mládež, jevíčská pouť, Dny
evropského dědictví, akce spojená s „Jevíčkověním“, mimořádně „konferencí archeologů“,
prázdninová návštěva učitelů – akce EXODUS, kde garantem byl pan Zika.
Počet návštěvníků: muzeum 319,
DED 29,
pouť 71,
„Jevíčkovění“ spojené s výstavou 327 (vernisáž a školy)
jeden den konference spojené s výstavkou 50
výšlap do Velké Roudky 21 lidí (začátek v muzeu)
Celkem: cca 817 návštěvníků
Výstavy
Výstava v objektu sýpky u příležitosti „Jevíčkovění, se skládala ze tří na sebe navazujících
částí:
- výstava presentovala jednak výsledky archeologických výzkumů Doc. Droberjara, kresby
karikaturisty Arnošta Bechra a práce dětí z výtvarného kroužku vedeného Mgr. Renatou
Štindlovou;
- krátkodobá výstavka v aule gymnázia spojená s konferencí archeologů, opět doplněna
materiály z výzkumu.
Spolupráce
Městské muzeum Jevíčko spolupracovalo jednak se zřizovatelem tj. Městem Jevíčko,
s institucemi jako je Národní památkový ústav Pardubice, Krajský úřad Pardubice (k otázce
grantů) Regionálním muzeem Litomyšl, Muzeem regionu Boskovicka, Archeologickým
ústavem Brno, Národním muzeem Praha, Okresním archívem Litomyšl. Národním
památkovým ústavem v Brně, Arcibiskupstvím Olomouc.
Spolupráce se týká i občanů města, kteří dochází se svými dotazy do muzea, někdy dochází
do muzea a věnují muzeu např. fotografie nebo staré knihy a časopisy či jiné předměty.
Samostatnou kapitolou je i e-mailová korespondence s lidmi, kteří vznáší své dotazy ať už je
to pátrání po svých předcích nebo po historických událostech. Jsou to často dotazy – jejich
zodpovězení je náročné na čas – musí se prostudovat množství materiálů, než se na dotazy
odpoví.
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Rovněž bývalí občané či studenti, kteří se účastní různých srazů na gymnáziu, se následně
vydají na návštěvu do muzea a často dále se správkyní muzea spolupracují (zasílají
fotografie atd.).
Účastnila se se starostou v Olomouci 21. 11. 2019 konference ke krojům a architektuře Hané
(Malá Haná sousedí s touto lokalitou). Konference byla velmi přínosná ve vztahu k naší
oblasti.
Archeologický ústav Brno – Doc. Šebela pokračoval ve zpracování a dokumentaci pazourků
– (silicidové z Městského muzea Jevíčko) – v listopadu navrácení.
V roce 2019 RM Litomyšl: archeologové provádí výzkum u kostelíčka sv. Bartoloměje. Při
prováděných opravách (hromosvodu) byly vykopány 3 kontrolní sondy („V“ pod gotickým
oknem – č. 2, „Z“ u vstupu do kostelíčka – sonda č. 1 a „S“ – sonda č. 3). V roce 2020 se
předpokládá pokračovat v sondě č. 2. „S“, kdy s výsledky výzkumu budou pracovníci Města
osobně seznámeni.
Městské muzeum pomáhá se sháněním materiálů ke kostelíčku z různých archivů a institucí.
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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 třemi strážníky
městské policie (kromě měsíců červenec a srpen, kdy byla zajišťována dvěma strážníky) a
dále dvěma pracovníky zařazenými k městské policii – asistenty prevence kriminality (dále
jen „APK“), (v měsíci září až listopad třemi pracovníky APK).
Hlavní úkoly:
Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a při plnění
dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona:
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-

-

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, např. 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.
Na základě veřejnoprávních smluv byla obcím Jaroměřice a Víska u Jevíčka na základě
služeb MP Jevíčko účtována za rok 2019 částka v celkové výši 89.570,- Kč.

Obrázek č. 1 – mapa zachycující celkové katastrální území – místní působnost MP Jevíčko
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Obrázek č. 2 – mapa k. ú. Jevíčko

Obrázek č. 3 – mapa k. ú. Jaroměřice

Obrázek č. 4 – mapa k. ú. Víska u Jevíčka

60/67

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 domluvou a v příkazním řízení uložením 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. 2019 – do 31. 12. 2019, bylo strážníky MP Jevíčko zjištěno a
zadokumentováno celkem 431 přestupků.
Nejčastěji se jednalo o dopravní přestupky v počtu 395 (z toho 42 x překročení rychlosti).
Poté následovaly přestupky proti veřejnému pořádku v počtu 14 skutků. Dále pak
přestupky na úseku pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní
samosprávě (porušení vyhlášek a nařízení města) v počtu 9 skutků. Dále bylo zjištěno
jednání v oblasti přestupků proti majetku – celkem 9 případů a přestupky proti
občanskému soužití-celkem v 4 případech.

Graf č. 1 – celkový počet zjištěných přestupků a jejich rozčlenění
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2.1. Dopravní přestupky
Statisticky je podloženo, že nejvíce je tedy pácháno přestupků na úseku dopravy, kdy řidiči
jednají v rozporu se svými povinnostmi, které jim ukládá zákon č. 361/2000 Sb., o silničním
provozu.
K nejčastějším dopravním přestupkům dochází v centru města, jedná se zejména o
přestupky jako zákaz stání a zastavení, zákaz vjezdu, stání na chodníku, zákaz vjezdu, stání
na vyhrazeném parkovišti, nerespektování dopravní značky parkovací kotouč apod. Jde o
přestupky mimo bodový systém a za rok 2019 bylo zjištěno celkem 353 těchto přestupků,
kdy 337 jich bylo vyřešeno domluvou nebo příkazem na místě a 16 bylo postoupeno k řešení
odboru dopravy v Moravské Třebové.
Zvláštní část věnujeme přestupkům v dopravě v souvislosti s překročením nevyšší povolené
rychlosti v obci. Za kalendářní rok 2019 prováděla MP Jevíčko měření rychlosti v září 2019
(2 dny) a říjnu 2019 (1 den), kdy během této činnosti zaznamenali celkem 42 přestupků
překročení rychlosti, 37 těchto přestupků bylo vyřešeno příkazem na místě, 5 bylo
postoupeno k řešení Odboru dopravy MěÚ Moravská Třebová. Všechny tyto přestupky jsou
oznamovány příslušným odborům dopravy v místě bydliště postižených řidičů z důvodu
uložení bodů do bodového systému.
V roce 2019 bylo zaznamenáno celkem 395 přestupků v dopravě.
2.2. Ostatní přestupky
Do kategorie „ostatní přestupky“ zahrnujeme všechny další přestupky, které nejsou spojené
s dopravou. Řadíme sem např.:
-

přestupky na úseku pořádku ve stání správě a přestupky proti pořádku v územní
samosprávě - § 4 zák. č. 251/2016 Sb.
přestupky proti veřejnému pořádku - § 5 zák. č. 251/2016 Sb.
přestupky proti občanskému soužití - § 7 zák. č. 251/2016 Sb.
přestupky proti majetku - § 8 zák. č. 251/2016 Sb.

2.2.1. Přestupky na úseku pořádku ve stání správě a přestupky proti pořádku v územní
samosprávě
Strážníci MP Jevíčko dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek města (OZV). Jedná
se zejména o vyhlášky
č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
č. 1/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství,
č. 2/2013, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích,
č. 1/2017, o nočním klidu,
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,
č. 3/2017, o regulaci hlučných činností,
č. 4/2017, o regulaci používání zábavní pyrotechniky a Nařízení č. 1/2016, Tržní řád.
S účinností od 1. 12. 2019 zastupitelstvo města schválilo OZV č. 1/2019, o regulaci provozní
doby hostinských zařízení, kterou se upravuje otevírací a uzavírací doba všech hostinských
zařízení ve městě.
V rozhodném období, v roce 2019, řešili strážníci MP Jevíčko, v této souvislosti celkem 9
případů, z toho 8 příkazem na místě a 1 případ byl předán do správního řízení.
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2.2.2. Přestupky proti 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 2019 bylo zadokumentováno celkem 14 těchto případů, z toho 10 bylo řešeno
příkazem na místě a 4 postoupeny do správního řízení.
2.2.3. Přestupky proti občanskému soužití
V dané oblasti, tj. v oblasti dohlížení nad dodržováním pravidel občanského soužití, strážníci
MP prověřují zejména oznámení občanů, neboť se jedná většinou o ublížení na cti, drobné
ublížení na zdraví či vyhrožování nižší intenzity a dalších různých forem narušení
občanského soužití v podobě schválností či jiných hrubých jednání. Ve většině případů se
jedná o přestupky návrhové, které v rámci řešení nespadají do naší kompetence. Přestupky
byly podle konkrétní situace řešeny na místě, předány k došetření PČR OOP Moravská
Třebová.
V roce 2019 bylo zadokumentovány celkem 4 případy, kdy 2 byly řešeny příkazem na místě
a 2 předány do správního řízení.
2.2.4. Přestupky proti majetku
V roce 2019 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 9 přestupků na úseku majetku podle § 8 zákona
č. 251/2016 Sb. Příkazem na místě byl řešen 1 tento přestupek.
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, přístřešku a čekárnách veřejné dopravy apod.
2.4. Řešení přestupků
Jak již bylo uvedeno výše, řešení zjištěných přestupků ze strany MP je několik. Při řešení
přestupkového jednání příkazem na místě lze uložit pokutu na místě zaplacenou či
pokutu na místě nezaplacenou nebo věc vyřešit domluvou. 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 2019 bylo uděleno celkem:
132 x – domluva
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224 x – bloková pokuta na místě zaplacená – v celkové výši:
39 x – bloková pokuta na místě nezaplacená – v celkové výši:
Celkem:

47.100,-- Kč
29.700,-- Kč
-----------------76.800,-- Kč

37 x – oznámení (postoupení) věci + věci (přestupky) k dořešení dle věcné a místní
příslušnosti.
V rámci administrativy bylo zpracováno celkem 265 čísel jednacích (ČJ).
3. Trestné činy
Strážníci MP Jevíčko v roce 2019 zjistili celkem 14 x podezření z trestného činu. Jednalo
se o následující trestné činy: poškození cizí věci ublížení na zdraví, ohrožení pod vlivem
návykové látky, krádež, týrání zvířat, loupež, nebezpečné pronásledování, násilí proti úřední
osobě, všechny tyto případy byly bezprostředně předány Policii ČR.
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 2019, 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 2019 odchytli či jinak zajistili strážníci MP celkem 14 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 2019 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
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s Jednotkami Hasičského záchranného sboru (HZS) Pardubického kraje – Stanice
Moravská Třebová a zdravotní záchranné služby.
K velice časté spolupráce s Jednotkou SDH Jevíčko patřila asistence MP Jevíčko při
vzniklých mimořádných událostech.
Jednalo se o dopravní nehody, překážky na silnici či rizikové kácení, kdy asistence spočívala
v zajištění místa, řízení provozu apod.
4.3. Preventivní – přednášková činnost
Preventivní přednášková činnost byla primárně zaměřena na 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
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.
4.3.2. Přednášky v rámci spolků
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. Při této příležitosti byla přítomným
občanům představena Městská policie Jevíčko jako celek.
V samostatných besedách se seniory – se zaměřením na jejich bezpečnosti, bude MP
Jevíčko pokračovat i dalších letech.
4.4. Účast na akcích konaných ve městě
V předmětném kalendářním roce 2019 se MP Jevíčko významným podílem podílela na
zajištění bezpečnosti při významných akcích pořádaných MěÚ Jevíčko, případně jinými
institucemi na území města. Jednalo se především o zajištění bezpečnosti v době konání
akcí:
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TRADIČNÍ JEVÍČSKÁ POUŤ 2019
KOMUNÁLNÍ VOLBY – DO ZASTUPITELSTVEV MĚST A OBCÍ – 2019
PRVNÍ ADVENTNÍ ZASTAVENÍ – dárečková neděle + rozsvícení vánočního stromu
VÁNOČNÍ JARMARK – 2019
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.
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 2019 eviduje MP Jevíčko celkem 63 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.
Kamery se zaměřují především na:
 pouliční trestnou činnost (kapesní krádeže, krádeže jízdních kol, zavazadel)
 výtržnictví, fyzické napadání osob
 ochranu obecního majetku i majetku dalších institucí (bank, obchodních společností,
drobných provozoven)
 ochranu majetku soukromých osob
 ochranu zaparkovaných vozidel před zcizením a krádežím věcí z vozidel
 projevy vandalismu, poškozování veřejně prospěšných zařízení, sprejerství,
vylepování plakátů
 nedovolené parkování
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6. Závěr
V roce 2019 došlo u MP ke změně, kdy k 1. 7. 2019 odešel velitel Mgr. Dušan Tejkal a
v měsíci červenci a srpnu byla služba zajišťován dvěma strážníky. Nicméně od září 2019 se
podařilo na základě výběrového řízení přibrat nového strážníka Františka Juriše, který přišel
od MP Moravská Třebová, kde pracoval 25 let.
Nadále se MP bude 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. V roce 2020 se činnost MP více
zaměří i na dopravní přestupky související s překročením nejvyšší povolené rychlosti v obci.
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.
O víkendu – v pátek a sobotu se pokrývá převážně noční doba, tj. od 19.00 – do 07.00
hodin.
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