Výroční zpráva o činnosti
Městského úřadu Jevíčko a
jeho organizačních složek za
rok 2021

Zpracoval:

V Jevíčku dne 21. 3. 2021

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.

Mgr. Jiří Janeček

Ing. František Bušina

starosta

zastupitel, člen finančního výboru

zastupitel, předseda kontrolního
výboru

Mgr. Miroslav Šafář

Ing. Aneta Pávková

Mgr. Jana Junková

místostarosta, člen redakční rady
zpravodaje

zastupitelka, členka finančního
výboru

zastupitelka, předsedkyně sboru pro
občanské záležitosti, členka komise
pro výchovu a vzdělávání, mládeže a
sportu

Mgr. Miloslav Parolek

Bc. Jan Finsterle

člen rady města, člen komise
životního prostředí

zastupitel, člen finančního výboru

Mgr. Petr Votroubek
zastupitel, předseda komise pro
výchovu a vzdělávání, mládeže a
sportu

Mgr. Rudolf Beran

Marek Káňa

Ing. Roman Müller

člen rady města, předseda komise
bytové a sociální

zastupitel, člen finančního výboru

zastupitel, člen kontrolního výboru,
člen komise pro výchovu a vzdělávání,
mládeže a sportu

Ing. Jaroslav Zezula

Ing. Pavel Vykydal

Mgr. Petr Jedlinský

zastupitel, předseda finančního
výboru

zastupitel

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
vycházejí ze schváleného pracovního plánu. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva
města.
2/63

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
Dne 18. 1. 2021, na 26. zasedání ZM byl ke dni 31. 1. 2021 z funkce radního na vlastní
žádost odvolán Ing. Pavel Vykydal. S účinností od 1. 2. 2021 ZM zvolilo Ing. Jaroslava
Zezulu novým radním
Složení rady města 2018 - 2022:
Starosta:
Místostarosta:
Členové rady města:

Dušan Pávek, dipl. um.
Mgr. Miroslav Šafář
Mgr. Rudolf Beran
Mgr. Miloslav Parolek
Ing. Jaroslav Zezula

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:

Pavel Komárek
Bc. David Plech
Petr Dokoupil
Lucie Němečková, DiS.
Mgr. Miloslav Parolek
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
Karel Skácel
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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
Ing. Roman Müller

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
Anna Marková

Komise pro dopravu, dopravní obslužnost a bezpečnost
předseda:

Antonín Dostál

členové:

Jaroslav Pospíšil
Ing. Antonín Staněk
Mgr. Dita Šponerová
František Juriš
Tomáš Prchal
Petr Rozbořil
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Sbor pro občanské záležitosti
předseda:

Mgr. Jana Junková

členové:

Vladimíra Hotařová
Marcela Pařilová
Mgr. Miroslava Čepová
Ilona Letovská
Emílie Hrušková
Jiřina Foretová
Jana Dunaj
Dagmar Krhlová

Zřizovatelská funkce vůči příspěvkovým organizacím
Mateřská škola
Jevíčko
K. H. Borovského 819

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
6/63

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
František Juriš, pověřen vedením MP Jevíčko - člen
Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta - člen
Karel Skácel, referent správy byt. a nebyt. fondu - člen

Počet občanů:
ke dni 1. 1. 2022

Jevíčko
Zadní Arnoštov

celkem

2684 obyvatel
64 obyvatel
2748 obyvatel

Počet odstěhovaných osob: 55
Počet přistěhovaných osob: 42
Počet narozených dětí: 37
Počet úmrtí: 30
Počet sňatků: 24
Nejstaršímu občanovi Jevíčka bylo v roce 2021- 97 let
ke dni 1. 1. 2021

Jevíčko
Zadní Arnoštov

celkem
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2693 obyvatel
67 obyvatel
2760 obyvatel

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
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.
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Identifikační údaje
Městský úřad Jevíčko
Adresa města: Palackého nám. 1, Jevíčko, PSČ: 569 43
Adresa městského úřadu: Palackého nám. 1, Jevíčko, PSČ: 569 43
Telefon – ústředna: 464 620 511
E-mail: jevicko@jevicko.cz
Elektronické stránky města: www.jevicko.cz
Datová schránka: behbdug
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Okres: Svitavy
Kraj: Pardubický
Městský úřad Jevíčko v rámci přenesené působnosti vykonává na svém území státní správu
v rozsahu přiznaném „obcím s pověřeným obecním úřadem“. Obvykle tuto státní správu
vykonává také pro ostatní obce v okolí. Obec s pověřeným obecním úřadem se někdy
označuje jako obec II. typu nebo obec II. stupně (obcí I. stupně je každá obec, obcí III.
stupně obec s rozšířenou působností).
Pověřený obecní úřad rozhoduje v prvním stupni ve správním řízení o právech a právem
stanovených povinnostech fyzických a právnických osob, pokud zákon nestanoví jinak.
Počet obcí ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu: 11
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Organizační struktura MěÚ Jevíčko a jeho organizačních složek k 31. 12. 2021

Městský úřad Jevíčko

Městská policie

Investiční

Starosta

velitel + 2

oddělení (2)

Pečovatelská

Pracovníci

služba

technické údržby (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

Veřejné WC

Matrika
Evidence obyvatel
Sociální oddělení
Přestupková řízení
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Sekretariát
Správa a úklid MěÚ

Turistické informační
centrum

Starosta
Místostarosta
Tajemník

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

Odbor výstavby
a územního plánování

Bc. Jindřich Beneš – vedoucí odboru
Ing. Lucie Glocová – referentka

Odbor finanční

Ing. Jana Bartuňková – vedoucí odboru
Ing. Zuzana Mlčochová – zástupce vedoucí, účetní, správa hrobů
Eva Machálková – mzdová účetní, účetní
Romana Václavková – pokladní, výběr místních poplatků

Odbor organizační

Bc. Ondřej Jelínek – vedoucí odboru, 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

Miroslav Spáčil

Správa bytového
a nebytového fondu

Karel Skácel

Pracovníci technické
údržby

Stanislav Ducháček – vedoucí technických pracovníků
Petr Müller – zástupce vedoucího
Jaroslav Skočovský
Josef Preller
Aleš Přikryl
František Čapka
Rostislav Zemánek
Jana Vaculová
Vlastimil Dvořák
Jiří Dvořák
Libor Goš
Jaroslav Václavek

Správa budovy kina,
synagogy, věže a KD
Zadní Arnoštov

Vítězslav Bartuněk

Pečovatelská služba

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

Městská knihovna

Stanislava Kavanová – vedoucí
Pavla Konečná – knihovnice

Městská policie

František Juriš – pověřen vedením MP
Michal Novák – strážník MP
Jaroslav Šrejma – strážník MP
11/63

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

-

správa a údržba počítačové sítě a kopírek městského úřadu a organizačních
složek a městské policie, objednávání a výdej materiálu pro výpočetní
techniku

-

zabezpečování kybernetické bezpečnosti

-

legalizace a aktualizace SW vybavení, pořízení SW a jeho evidence

-

posuzování požadavků pracovníků městského úřadu, organizačních složek a
městské policie na potřebu a obnovu počítačového vybavení (včetně kopírek)
jednotlivých pracovišť

-

plnění povinností města podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

-

spolupráce s Úřadem práce ČR při zajišťování pracovní politiky města
a zajišťování dotací z MPSV ČR a realizace projektů v oblasti řízení lidských
zdrojů

-

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
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-

zajišťování lékařských prohlídek zaměstnanců a zajišťování pracovně lékařské
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,
elektronické zabezpečovací systémy (EZS), hromosvodů atd…), zajišťování
deratizací města

Personální:
V průběhu roku 2021 došlo na Městském úřadě v Jevíčku k níže popsaným personálním
změnám.
U technických pracovníků města došlo k následujícím posunům:
Od dne 1. 1. 2021 došlo k uzavření pracovní smlouvy s panem Alešem Přikrylem, který
doplnil početní stavy technických pracovníků města.
Vzhledem k dlouhodobé pracovní neschopnosti investičního technika Dalibora Šebka, došlo
dne 10. 2. 2021 k vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice investičního technika, do
kterého se přihlásilo celkem 8 uchazečů. Po provedených pohovorech byl na tuto pozici
vybrán nejvhodnější kandidát, kterým byl pan Miroslav Spáčil. Ten nastoupil od 1. 6. 2021 na
pracovní pozici referent investičního oddělení, investiční technik.
Na základě toho, došlo k dohodě o změně pracovní smlouvy s panem Stanislavem
Ducháčkem, který přechodně působil jako investiční technik a ode dne 1. 6. 2021 se zařadil
zpět, na původní vykonávanou práci, tak jak měl uvedeno v pracovní smlouvě na pozici
“předák a pracovník technické údržby města a péče o veřejnou zeleň” s délkou pracovní
doby v rozsahu 24 hodin týdně (0,6 % pracovního úvazku), kdy zbylou část 0,4 pracovního
úvazku (16 hodin týdně) i nadále vykonával práci zaměřenou na požární ochranu města
spojenou se správou Domu hasičů v Jevíčku.
Od 1. 11. 2021 nastoupil do pracovního poměru jako správce budov bývalého kina,
synagogy, věže Vítězslav Bartuněk, který tak nahradil bývalého správce Ladislava Dudka a
Kulturního domu v Zadním Arnoštově, kde nahradil správcovou paní Jiřinu Foretovou.
Dne 21. 11. 2021 ze zdravotních důvodů podal výpověď z pracovního poměru pan Dalibor
Šebek, který na pozici investičního technika působil na úřadě od 1. 7. 2008. Svůj pracovní
poměr ukončil ke dni 31. 12. 2021.
Zastupitelstvo města již v roce 2016 schválilo Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2016, kterou
se s účinností od 1. 1. 2017 zřizuje městská policie.
Z vyhlášeného VŘ ze dne 4. 8. 2020 byl jako nejvhodnější kandidát přijat do pracovního
poměru pan Jaroslav Šrejma, který působil již v Jevíčku jako APK. Se jmenovaným byla
uzavřena pracovní smlouva na dobu neurčitou od 1. 10. 2020 jako strážník-čekatel
s podmínkou ukončení kvalifikačního kurzu u společnosti POLIS Příbram, do kterého
nastoupil, ale vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR nemohl tento kurz ukončit
v avizovaném termínu v roce 2020 a kurz se překlopil do roku 2021. V lednu roku 2021
úspěšně pan Šrejma ukončil kvalifikační kurz a od 1. 2. 2021 se stal plnohodnotným
strážníkem MP Jevíčko
Se zřízením MP Jevíčko využívá město, na základě dohody s Úřadem práce ČR tzv. místa s
názvem „Asistent prevence kriminality“ (dále jen APK). V roce 2021 vykonával tuto činnost
Štefan Gabaš. APK část své pracovní doby vykonává dohled nad dodržováním bezpečnosti
pracovníků na pobočce ÚP ČR v Jevíčku a zbytek pracovní doby je k dispozici strážníkům
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MP Jevíčko. Na tohoto pracovníka APK, tak jako na pracovníky VPP, přispívá úřad práce
finančními dotacemi.
Na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr bylo v průběhu roku 2021
zaměstnáno i opakovaně:
 na dohodu o provedení práce 30 pracovníků


na dohodu o pracovní činnosti 6 pracovníků a 20 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 2021 zaměstnáno 14 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.
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. Proto musí být
na pracovní pozice VPP vybírány osoby, kteří určitá kritéria dle směrnice úřadu práce 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 2021
čerpalo město na tyto pracovníky dotaci ve výši 1.543.553,- Kč (rok 2020 - 891.916,- Kč).
Deratizace:
V roce 2021 proběhla celoplošná deratizace města firmou Deratizace4D, s. r. o., Brno 9. 3.
2021 a následnou kontrolou dne 12. 4. 2021. Další celoplošná deratizace proběhla 23. 8.
2021 s následnou kontrolou 21. 9. 2021. Byly použity nástrahy metodou zavěšením s 40g
Hubex. Celkem bylo deratizováno 373 šachet. Během pokládky bylo na jaře likvidováno 8
ohnisek výskytu a na podzim 9 ohnisek výskytu (žluté hvězdy). Při kontrolách musely být
ještě některé šachty doplněny (červené hvězdy).
Na jaře byla vždy situace horší, než tomu bylo na podzim. Z podzimních dat je patrný
pozvolný, ale setrvalý pokles výskytu (jaro 52 % a podzim 30 %). Lze tak jednoznačně
hovořit o postupném zlepšování situace.
Deratizace kanalizační sítě - výsledky
Počet deratizovaných šachet
403
Zobrazení na mapě
Nulový výskyt
282
Zelený bod
Vysoký výskyt
121 (30 %)
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 a řešit nakládání s odpady a hygienickou
situaci v oblasti bytových domů.
Úrazy:
V roce 2021 nedošlo k nahlášení žádného úrazu např. na chodníku a nedošlo k žádnému
pracovnímu úrazu.
Pojistné události:
V průběhu roku 2021 došlo k 8 škodním událostem:
- 6. 1. 2021 - poškození pneumatiky osobního vozidla AUDI najetím na zakládací klín, který
zapomněli hasiči odstranit z vozovky při zásahu u obce Křenov – doposud otevřená
pojistná událost, neboť věc neoznámil na pojišťovnu poškozený;
- 3. 6. 2021 - poškození dlažebních kostek na křižovatce ul. Brněnská, Okružní III a IV, kdy
pravděpodobně nákladní vozidlo při odbočování kolovou soupravou najelo na chodník a
došlo tak k vytrhání dlažebních kostek z chodníku – bez plnění pojišťovny, neboť viník
z místa odjel a nebyl Policií ČR zjištěn;
- 8. 6. 2021 - poškození skleněné výplně okna u RD č. p. 170 na ul. Horní Farní při sečení
trávy křovinořezem technickými pracovníky města – pojistné plnění pojišťovnou z pojištění
odpovědnosti města;
- 8. 7. 2021 - zatečení vody do prostor budovy praktické školy a chirurgické ambulance
MUDr. Melkové vlivem zahlcení střešních svodů, vytvořením vodní laguny a k zatečení do
budovy – bez plnění pojišťovny, neboť škoda vznikla nepojištěným rizikem, a to zatékáním
atmosférických srážek; - vše bylo předáno k reklamaci firmě, která prováděla izolaci terasy
budovy a umisťovala střešní svody
- 8. 7. 2021 - zatečení vody do městského bytu na Komenského nám. 167, a to vlivem
silného deště a větru, který způsobil odtržení střešní krytiny a voda tak přes půdní prostor
protekla stropem do bytu nájemkyně – pojistné plnění pojišťovnou rozpočtem
stanoveným pojišťovnou;
- 23. 9. 2021 - poškození služebního vozidla VW Caddy, ke kterému došlo tak, že řidička
pečovatelské služby parkovala na ul. Kobližné a neodhadla vzdálenost od umístěného
15/63

kontejneru a odřela tak pravé zadní posuvné dveře vozidla – pojistné plnění pojišťovnou z
pojištění odpovědnosti města;
- 17. 10. 2021 - odcizení dopravního zrcadla neznámým pachatelem před výjezdem z místní
komunikace od osady Mařín. Policie ČR pachatele nezjistila a věc odložila – pojistné plnění
pojišťovnou z pojištění majetku města;
- 26. 10. 2021 - poškození vozidla fyzické osobě zaparkovaného u DPS na ul. Svitavská,
projíždějící elektrotříkolkou, řízenou pracovnicí města odlétnutím převážené větve –
pojistné plnění pojišťovnou z pojištění odpovědnosti města;
Dále proběhla likvidace pojistné událostí z minulého roku, a to proklování fasády bytového
domu na K. Čapka – likvidace z pojištění majetku města.

GDPR:
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
Vzdělávání:
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.
Covid19
Rok 2021 tak jak rok předešlý byl poznamenán rozšířením epidemie s označením Covid19,
který zasáhl i do fungování našeho úřadu. S ohledem na vývoj situace s šířením
koronavirové infekce se opět omezil provoz úřadu pro veřejnost, a to na úřední dny pondělí a
středy. Opatření se vydalo v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve
výskytu onemocnění Covid19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2
v Evropě. Šlo především o ochranu a prevenci před šířením koronavirové infekce mezi
občany našeho města.
Pracovníci úřadu i občané při vstupu do budovy úřadu museli mít na ústech ochranné roušky
či respirátor.
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S ohledem na tento úkol uložený usnesením vlády byl omezen osobní kontakt zaměstnanců
s klienty na nezbytně nutnou úroveň. Bylo doporučeno využívat písemného, elektronického
či telefonického kontaktu před osobním ve všech případech, kdy to bylo možné. Příjem
veškerých dokumentů od klientů byl prováděn pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, a
vždy, kdy to bylo možné, se upřednostňovala elektronická komunikace.
Tato situace poznamenala i samotné vzdělávání úředníků, kdy doba s příchodem Covidu19
přinesla zrychlení digitalizace a vyřizování záležitostí elektronickou cestou. Zavedly se tzv.
„webináře“, které si mohl úředník spustit na svém počítači.
Kontroly:
V měsíci září 2021 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.
V říjnu roku 2021 provedl Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen KrÚ Pk) 2 kontroly, kdy
jedna byla zaměřena na přezkoumání hospodaření města Jevíčko bez zjištěných závad či
nedostatků
a druhá kontrola ze strany pracovnic KrÚ Pardubického kraje byla zaměřena na úsek matrik,
státního občanství, vidimace a legalizace, které také měla výsledek bez zjištěných závad a
nedostatků.
Dále v měsíci říjnu - listopad 2021 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.
V měsíci prosinec 2021 jsme absolvovali kontrolu zaměřenou na kontrolu v oblasti BOZP
podle § 108/5 zákoníku práce. Tato kontrola je prováděna jednou ročně a zaměřuje se na
bezpečnost práce na jednotlivých pracovištích, užívání pracovních ochranných prostředků a
provádění povinných revizí a kontrol elektro, plyn, komíny, hydranty, hasicí přístroje a mnoho
dalších, kdy v průběhu kontroly pracovišť nebyly zjištěny žádné hrubé závady a nedostatky.
Volby:
MěÚ zajišťoval přípravu, organizační a technické zabezpečení pro volby do Poslanecké
sněmovny a Parlamentu ČR konaných ve dnech 8. – 9. 10. 2021. O volbách více informací
od pana starosty a vedoucího organizačního odboru.
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2021 bylo odpovězeno
na 3 žádostí o informace. Více informací je uvedeno na webových stránkách města viz
https://www.jevicko.cz/zakon-c-106-1999-sb
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Přehled právních předpisů města

ZOBRAZENY POUZE PLATNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY,
SMĚRNICE A NAŘÍZENÍ MĚSTA JEVÍČKO K 31. 12. 2021

Číslo

Předmět

Schváleno

Vyvěšeno

Účinnost

1N/2020

Nařízení města - Tržní řád

07.12.2020

08.12.202028.12.2020

01.01.2021

3/2020

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

09.11.2020

10.11.202030.11.2020

01.01.2021

2/2020

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

10.08.2020

17.08.202001.09.2020

02.09.2020

1/2020

OZV o regulaci provozní doby hostinských zařízení

17.02.2020

24.02.202016.03.2020

01.04.2020

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 za užívání veřejného
prostranství

09.12.2019

12.12.201931.12.2019

01.01.2020

5/2017

OZV, kterou se stanoví část společného školského
obvodu ZŠ

16.10.2017

18.10.201706.11.2017

06.11.2017

4/2017

OZV o regulaci používání zábavní pyrotechniky

12.06.2017

14.06.201730.06.2017

30.06.2017

3/2017

OZV o regulaci hlučných činností

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
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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 se zakazuje požívání alkoholických
nápojů na veřejných 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

Aktuální přehled naleznete na webových stránkách města
https://www.jevicko.cz/files/files/soubory/03_mestsky_urad/vyhlasky/ozv2021_prehled1.pdf
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Obor informatiky – zajišťuje pan Martin Heger, DiS.
V průběhu celého roku 2021 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 2021 došlo k zakoupení:
- nákup 6 PC včetně licencí (5 ks jako náhrada za zastaralé PC, 1 ks pro nově vzniklé
místo na právním oddělení)
- nákup 1 ks notebooku pro účtárnu včetně licencí
- nákup nového serveru včetně licencí
- zvýšení kybernetické bezpečnosti nákupem nového firewallu + 6 ks centrálně řízených
wifi s oddělenou částí internetu (bez přístupu k serveru) pro potřeby městského úřadu
(zastupitelé, radní, firemní telefony zaměstnanců)
Stav vybavení IT v roce 2021:
HW vybavení: 18 stolních PC (IC 2 ks, právní oddělení 1 ks, Městská policie 1 ks), 5 ks
notebooků, 1 server
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 PODA, a. s.;
- 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 2021 bylo na ubytovně dlouhodobě, tj. více jak půl roku, ubytováno 11 stálých
nájemníků z ČR, kdy 2 pracují pod Městem Jevíčko jako sezonní pracovníci VPP a zbytek
roku jsou v evidenci úřadu práce. Další 2 pracují v místních nebo okolních firmách a 3 jsou
v důchodovém věku. Další 4 jsou tzv. sociální případy nebo na úřadu práce.
Dále bylo za celý rok 2021 ubytováno na cca 160 cizinců, kteří byli zaměstnáváni v místních
firmách v Jevíčku a okolí. Zejména pracovali pro místní firmu Rabbit, a pro Město Jevíčko.
Tito cizinci jsou vedeni pod firmami, se kterými je uzavřena smlouva o ubytování. Jsou to
firmy NERES SD, s. r. o., PTÁČEK pozemní stavby, s. r. o. a Rabbit Jevíčko.
Pokoj č. 8 byl pak využíván zejména pro osoby, které pracovali pro Město Jevíčko a osoby
české národnosti, které hledaly ubytování. Od června 2021 byl na pokoji ubytován Petr
Sedlář a Veronika Langerová, kteří vyklidili městský byt z bytového domu na ul. Třebovská
71, který se začal rekonstruovat a i nadále bude sloužit potřeby města.
Průběžně bylo obměňováno vybavení pokojů, které je mnohdy na hranici životnosti. V roce
2021 bylo zakoupeno 10 nových postelí, 10 bazarových skříní a 12 nových židlí, které
zlepšily komfort na ubytovně. Proběhly každoroční revize požárního zařízení, revize komína,
revize elektrospotřebičů. Průběžně byly zabezpečovány opravy praček, elektroinstalace,
opravy dveří a zámků a další běžné údržbářské práce. Postupně je dokupováno a
obměňováno i ložní prádlo. Úklidy probíhají standardním způsobem. V roce 2021 proběhla
rekonstrukce kotelny.
V roce 2021 měla ubytovna celkové příjmy ve výši 1.400.295,00 Kč a výdaje spočívající
zejména ve spotřebě energií, platu za správcovství, úklidu, internetu a oprav ve výši
1.569.592,00 Kč. Z toho opravy činily 437.025,00 Kč. Výsledkem je tedy ztráta ve výši
169.297,00 Kč. Do tohoto schodku se zejména promítla rekonstrukce kotelny a práce
v bývalé kuchyni v objektu ubytovny.
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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 2021 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 roce 2021 byl chod města poznamenán opět mimořádnými událostmi spojenými
s výskytem a šířením viru Covid 19. V této souvislosti došlo k vyhlášení nouzového stavu
vládou ČR a s tím spojených opatření, které se dotýkaly zejména omezení pohybu osob,
uzavření provozoven restaurací, obchodů, kromě prodeje nezbytně nutného zboží. Došlo
také k uzavření a omezení škol, omezení úředních hodin MěÚ a využívání způsobu
práce tzv. z domova (homeoffice).
22/63

Co se týká zdravotní stránky dopadů Covid 19, tak v Jevíčku nedošlo k zásadnímu a
nekontrolovanému šíření nemoci, počet nakažených ve městě se pohyboval v řádech
desítek. Město motivovalo pracovníky města k dobrovolnému očkování proti Covid 19 a
rovněž nabízelo pomoc občanům s registrací do očkovacího systému MZ ČR, a to
zejména prostřednictvím pracovnic TIC Jevíčko.

Strategické úkoly, kterými se starosta v průběhu roku 2021 zabýval:
-

zahájení rekonstrukce bývalého kina ASTRA na ulici Kostelní a jeho přestavba na
multifunkční kulturní dům

-

prodej vybraného nemovitého majetku města – bytového fondu. Z příjmů z prodeje
bude zahájeno zainvestování 32 parcel pro RD v lokalitě U Kapličky. V této oblasti
probíhala jednání při zpracování PD situačního uspořádání lokality.

-

společně s místostarostou řešil zpracování PD na zainvestování průmyslové zóny na
ulici Třebovské naproti Čepro

-

zahájení výstavby Sběrného dvora, pomoc při jednáních, VŘ a realizace ve
spolupráci s místostarostou města, který projekt zaštiťuje

-

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

-

jednání se společností Konstrukta o prodeji pozemků na ulici Nerudova a zahájení
výstavby 8 řadových RD

-

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

-

jednání vedoucí k úspěšnému obnovení gynekologie po ukončení praxe MUDr. Karla
Machánka. Bylo vyhlášeno na základě žádosti Města Jevíčka VŘ, které vyhrála
MUDr. Tatiana Michalina a zahájila činnost ve zdravotním středisku na ulici Okružní
II. Město jí poskytlo finanční příspěvek ve výši 100.000 Kč na vybavení ordinace.

-

jednání ve věci obnovení zubní ambulance v Jevíčku, jejíž činnost ukončily 2 lékařky,
MUDr. Marie Letfusová a MUDr. Alena Jagošová, kdy zůstává v činnosti v Jevíčku
pouze jeden zubní lékař MUDr. Tomáš Jagoš, zatím se zubní lékaře pro Jevíčko
nepodařilo zajistit.

-

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

-

opravou komunikace Jevíčko – Jaroměřice, Zadní Arnoštov – Křenov. Spolupráce
s investorem Pk a zhotoviteli akcí a vznášení připomínek v rámci realizace.

-

VŘ na zhotovitele a jednání se zástupci Města Velké Opatovice pro výstavbu
cyklostezky Jevíčko – Velké Opatovice.

-

Oprava vodovodu v části sídliště K. Čapka – 1. etapa z prostředků Svazku obcí
skupinového vodovodu Malá Haná.

-

společně s tajemníkem MěÚ projekty ke zvýšení zaměstnanosti ve městě.

-

jednáními se zástupci místních spolků a organizací a prohloubení vzájemné
spolupráce

-

jednání s Hanáckou zemědělskou společností Jevíčko ohledně směn pozemků pro
potřeby města a úklidu města po průjezdu zemědělské techniky městem.

-

spolupráce při jednání s vlastníky pozemků za účelem směny naproti Hanácké
zemědělské společnosti na ulici Třebovské v Jevíčku za účelem přípravy ucelené
pozemkové plochy pro realizaci záměru SDH Jevíčko v podobě výstavby hasičského
sportovního areálu.
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-

aktivity zaměřené na květinovou výzdobu města, výroba velkokapacitních květináčů,
pořízení elektrotříkolky pro zálivku zeleně a a květin, přijetí zaměstnankyně na VPP
Lucie Alžběty Staňkové za účelem péče o květiny a zeleň města.

-

plněním požadavků a připomínek občanů městských částí Zadní Arnoštov a Mařín.

-

organizaci a spoluprací na přípravě zásadních kulturních akcí města, kulturní
program v rámci „Závodu míru nejmladších“, pietní akt k 76. výročí konce 2.
světové války, organizace série kulturních akcí v průběhu měsíců července a srpna
s názvem „Jevíčské hudební léto“, organizace tradiční „Jevíčské pouti“ v Panském
dvoře, organizace programu pouťového posezení v Zadním Arnoštově, program v
rámci „Dnů evropského dědictví“, pietní akt k výročí založení ČSR 1918, beseda
radních s důchodci, nutno podotknout, že řada kulturních akcí z důvodu opatření
vlády proti šíření viru Covid 19 neproběhla.

-

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 (kompetence přešla na starostu)
činnost komisí rady a výborů zastupitelstva
spolupráce s tajemníkem Městského úřadu Jevíčko na přípravě podkladů pro jednání
rady a zastupitelstva
spolupráce s tajemníkem Městského úřadu Jevíčko na přípravě vnitřních předpisů
MěÚ a Města Jevíčka a obecně závazných vyhlášek zastupitelstva a nařízení rady
činnost organizační složky Městské knihovny
vyřizování stížností a petic ve vztahu k Městu Jevíčku
předsednictví Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Jevíčko
spolupráce s vedením Gymnázia Jevíčko
členství ve školské radě ZŠ Jevíčko za zřizovatele
účast na zasedáních Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 a Regionu
Moravskotřebovska a Jevíčska (v případě neúčasti starosty)
jednání s obyvateli místních částí Zadní Arnoštov a Mařín a vyřizování jejich podnětů

Bližší informace k vybraným oblastem viz níže v textu:
Sociální oblast a činnost pečovatelské služby
Vyřizováním sociální agendy na 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 bezplatná Občanská poradna Oblastní charity Moravská Třebová
určená spoluobčanům v obtížné životní situaci. Pro zdravotně znevýhodněné občany
poskytovalo v prostorách MěÚ poradenství středisko sociálních služeb SALVIA Svitavy.
V roce 2021 činila dotace Pardubického kraje na provoz a činnost pečovatelské služby
614.000 Kč. Příjem za úhrady od klientů činil 251.000 Kč. Pečovatelská služba dále
obdržela částku 162.000 Kč v rámci covidové pomoci MPSV. Celkové náklady na službu
dosáhly 3.662.083 Kč. Toto navýšení bylo způsobeno realizací projektu nákupu nového
služebního vozidla VW CADDY za částku 807.356 Kč a realizací projektu rekonstrukce
centra osobní hygieny v hodnotě 326.856 Kč. Ob akce byly dotačně podpořeny přes MAS
MTJ. Počet klientů v roce 2021 byl 64, službu zajišťovaly 3 pracovnice. Další činnost
pečovatelské služby je podrobněji uvedena v samostatném oddíle výroční zprávy.
Oblast odpadového hospodářství
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. Z důvodu stavebního stavu současného objektu bývalé „sodovkárny“ Na Salajce
zahájilo město výstavbu moderního sběrného dvora v průmyslové zóně naproti čerpací
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stanici. Stavba byla zahájena v červnu tohoto roku a realizuje ji pro město společnost
FORTEX STAVBY, s. r. o. Šumperk za částku 14.475.236,53 Kč bez DPH. Dvůr bude
dokončen v září 2022 a následně zahájí provoz.
Město Jevíčko bylo úspěšné se žádostí o dotaci na pořízení sběrových nádob k likvidaci
tříděného odpadu z domácností v projektu „Zavedení systému door to door v Jevíčku“.
V tomto projektu se jednalo o nákup barevných popelnic a kontejnerů v částce cca 1,6 mil
Kč, který byl spolufinancován dotací 85 % v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Bylo pořízeno 600 ks 240 l nádob na papír a 600 ks 240 l nádob na plasty. Předmětem
projektu bylo dále pořízení 1.100 l kontejnerů. Tyto kontejnery jsou určeny pro sběr a třídění
papíru, plastů, skla a bioodpadu na veřejných sběrných hnízdech a u bytových domů.
Občané mají nádoby bezplatně zapůjčeny na 5 let po dobu udržitelnosti projektu.
V rámci door to door sběru došlo také zavedení evidenčního systému sběrných nádob
ECONIT formou QR kódů, který zajišťuje přehled o domácnostech zapojených v systému,
množství svezeného tříděného odpadu z území města (domácnosti, sběrná hnízda). Na
základě nabídky SUEZ byla provedena také evidence sběrných nádob na směsný komunální
odpad, která je kompatibilní se systémem ECONIT a pro svozovou společnost ji zajišťuje
stejně jako pro město společnost JRK Česká republika. Díky zavedení adresného třídění
dojde od ledna roku 2022 ke změně frekvence svozu SKO z domácností na 1 x 14 dní.
Sběr tříděného odpadu probíhá i nadále prostřednictvím barevných kontejnerů na 25
veřejných sběrných místech ve městě o celkovém počtu kontejnerů 145 ks. Město je
zapojeno do systému EKO-KOM (odměna za vytříděné množství odpadů činila 468.253 Kč)
a zpětného odběru vyřazených elektrozařízení (odměna od ASEKOL a ELEKTROWIN činila
21.912 Kč). Kromě kontejnerů 1.100 l na bioodpad vyvážených SUEZ město zajišťuje ve
vlastní režii týdenní svoz „zeleného odpadu“ od občanů ve velkoobjemových kontejnerech z
několika stanovišť po městě. Pro rok 2021 byl poprvé zpoplatněn ze strany HZS Jevíčko
částkou cca 50 Kč/občan. Základní sazba poplatku za likvidaci komunálního odpadu činila
v letošním roce 630 Kč. Celkové náklady na likvidaci odpadů 3.332.000 Kč, příjmy
2.305.000 Kč. Podrobná bilance odpadového hospodářství viz tabulka:

Odpadové hospodářství 2021
Poplatek za KO
Poplatek za odpady rekreanti
Smlouvy s podnikateli
Výkup gum
Prodej železného šrotu
Příspěvek ASEKOL
Příspěvek ELEKTROWIN
Příspěvek EKOLAMP
Příspěvek EKO-KOM
Celkem
Rok 2020
Rozdíl 2020-2021

Příjmy
1704403
41550
18500
4365
46217
2595
15687
3630
468253
2305200
2266974
38226

Výdaje
Tříděný odpad (vč. pronájmu kont.)
Nebezpečný odpad
Bioodpad
Svoz komunálního odpadu
Objemný odpad - sběrný dvůr
Poplatek na skládce
Odpadový hospodář
Celkem
Rok 2020
Rozdíl 2020-2021

709586
31401
509283
1558202
222328
272225
29040
3332065
3274840
57225

Rozdíl P-V 2021
-1026865
Zdroj: účetnictví města

Oblast životního prostředí
V roce 2021 byla zrealizována plánovaná výsadba obecního sadu v lokalitě za řadovými
garážemi nad židovským hřbitovem. Komise životního prostředí na svém červnovém jednání
řešila možnost výsadby cca 300 m aleje podél eurocesty ke kostelíku sv. Bartoloměje. Město
provedlo na návrh komise výsadbu několika sakur na ulici A. K. Vitáka před gymnáziem.
Členové komise také řešili minimalizaci využívání silnic ve městě zemědělskou technikou a
provádění vývozu digestátu na polnosti v blízkosti města. Komise se vyjadřovala
k prováděným údržbám veřejné zeleně (ořezy, kácení).
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Na základě iniciativy Pardubického kraje se město zapojilo do připomínkovacího řízení
v rámci projektu RESAO. Jedná se o projekt, který zaštiťuje společnost ENVICONS a
spočívá v souboru opatření v krajině na vodních tocích, v údolních nivách, v místech
s výskytem eroze. Často se jedná o místa, kde se před mnoha lety realizovaly meliorace.
V okolí Jevíčka se jedná zejména o území od Křenova po soutok Jevíčky a Malonínského
potoka, částečně také na část Žlibeckého potoka, kde by se jednalo o otevření zatrubněného
přítoku vedoucího od pomníku padlých Napoleonských válek. Společnost ENVICONS se na
tento projekt snaží zajistit i financování. Po městech a obcích požadují pouze součinnost a
pomoc při jednání s vlastníky pozemků.
V oblasti lesního hospodářství i nadále probíhala kůrovcová těžba. Asanace kůrovcové
hmoty se ne vždy dařila včas provádět, a to i přes nárůst těžebních prostředků a
dvojnásobného množství vytěžené hmoty během roku. Díky iniciativě starosty bylo řešeno
ničení lesních cest ze strany těžebních společností. Z hlediska údržby veřejné zeleně
prováděli pracovníci technické údržby pravidelnou údržbu obecních ploch v našem městě a
místních částech, a to jak sečení travnatých ploch, tak likvidaci podzimního listí a celoroční
svoz bioodpadu. Do kompostárny Víska u Jevíčka bylo od města přijati 304 tun bioodpadu.
Město rozšířilo množství kovových kontejnerů umisťovaných po městě. V loňském roce se
město více zaměřilo na květinovou výzdobu veřejných prostranství a zatím účelem
zaměstnávalo v režimu VPP Lucii Alžbětu Staňkovou. Veřejností byl tento počin kladně
hodnocen.
Oblast územního plánování města
Město Jevíčko z rozhodnutí zastupitelstva dne 15. 2. 2021 zahájilo řízení o změně č. 3
územního plánu Jevíčko. Místostarosta byl stanoven pověřeným zastupitelem, pořizovatelem
změny je MěÚ Moravská Třebová, OVÚP a zpracovatelem změny je Ing. arch Pavel
Mudruňka. Změna řeší převážně požadavky soukromých subjektů – požadavky směrem
k plochám RI (rekreace individuální), požadavky na změnu ploch VD (výroby drobné) na SK
(smíšené komerční) v lokalitě na Rybníku (LIDL, SUPERSEKTOR) a změnu ploch PV
(veřejná prostranství) a ZO (zeleň ochranná) na VD (výroba drobná) v lokalitě ul. Biskupické
(RABBIT).
Město zařadilo do změny č. 3 celkem šest požadavků týkajících se v drtivé většině zpřesnění
a změn ve stávajících zastavitelných plochách, v jednom případě jde o nové zastavitelné
území RI v lokalitě zahrádkářské kolonie Červený kopec. Změna č. 3 by měla být dokončena
cca v polovině roku 2022 v závislosti na dalších případných požadavcích fyzických osob a
dotčených orgánů.
Oblast dotací, grantových programů města a Pardubického kraje
V roce 2021 město obdrželo celkem 11,4 mil. Kč na dotacích a grantech. Podrobně viz
tabulka přijatých dotací zpracovaná vedoucí FO Ing. Bartuňkovou. V rámci grantového
systému města bylo organizacím na činnost a provoz zastupitelstvem rozděleno 599.600 Kč
při celkovém limitu 750.000 Kč, ze kterého byly dále poskytovány příspěvky na účastníky
letních táborů a na dopravu. Kromě toho byly radou schvalovány mimořádné příspěvky v
sociální oblasti. Pro rok 2021 bylo požádáno o dotaci Pk v oblasti obnovy drobných
kulturních památek (viz následující oddíl).
Z dotačních titulů řešených v samostatné kompetenci místostarostou se jednalo o Program
regenerace MPZ Jevíčko, ve kterém město čerpalo částku 836.000 Kč od ministerstva
kultury na obnovu hradeb, dále o Integrovaný regionální operační program, ve kterém město
čerpalo 3.336.000 Kč na rekonstrukci požární zbrojnice od ministerstva pro místní rozvoj a
Operační program Životní prostředí, v němž byla čerpána částka 1.566.000 Kč na pořízení
nádob pro „door to door“ sběr tříděného odpadu od ministerstva životního prostředí.
Z připravovaných projektů místostarosta koordinoval podání žádosti o dotaci SFDI na
výstavbu cyklostezky, žádosti o dotaci MPO na 1. etapu zainvestování průmyslové zóny
Třebovská a žádosti o dotaci MPSV na provoz a činnost pečovatelské služby.
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Dotace obdržené v roce 2021
částka
745 996,00
7 641,00
33 000,00
33 000,00
357 600,00
33 000,00
210 000,00
130 154,00
1 565 644,41
236 990,00
81 600,00
15 000,00
76 000,00
238 400,00
15 000,00
15 000,00
91 000,00
508 698,39
38 663,00
30 000,00
138 500,00
15 000,00
113 000,00
181 300,00
1 134 211,60
3 366 187,78
196 300,00
15 000,00
27 939,96
176 000,00
15 000,00
15 000,00
3 871,00
163 735,00
18 000,00
40 000,00
15 000,00
836 000,00
103 454,00
177 177,00
15 000,00
181 300,00
3 600,00
11 412 963,14

účel-poskytovatel
na účet dne
MŠMT-pro ZŠ šablony
25.01.2021
ÚP Brno
01.02.2021
ÚP Svitavy
03.02.2021
ÚP Svitavy
03.03.2021
Pk-pečovatelská služba-ÚZ13305
18.03.2021
ÚP Svitavy
08.04.2021
Pk-hasiči UZ 14004
08.04.2021
Pk-zmírnění dopadů komp. Bonus
20.04.2021
MŽP-bar. popelnice "door to door"
22.04.2021
Pk-sociální práce
23.04.2021
ÚP-Svitavy
04.05.2021
ÚP Svitavy
27.05.2021
ÚP Svitavy
03.06.2021
Pk-pečovatelská služba-ÚZ13305
30.06.2021
ÚP-Svitavy
02.07.2021
ÚP-Svitavy
07.07.2021
ÚP Svitavy
08.07.2021
Pk-kompenzační bonus-příspěvek obcím 19.07.2021
Pk- pečovatelská služba, naléhavé potřeby 23.07.2021
ÚP Svitavy
05.08.2021
ÚP Svitavy
11.08.2021
ÚP Svitavy
31.08.2021
Volby UZ98071
02.09.2021
ÚP Svitavy
06.09.2021
MMR-IROP Pečovatelská služba
14.09.2021
MMR-Hasičská zbrojnice
05.10.2021
ÚP Svitavy
07.10.2021
Pk-městská policie
13.10.2021
Pk-zmírnění dopadů komp. bonus
18.10.2021
MK-server Městská knihovna
18.10.2021
ÚP Svitavy
26.10.2021
ÚP Svitavy
03.11.2021
Pk-infocentrum
03.11.2021
ÚP Svitavy
04.11.2021
Pk-pečovatelská služba-ÚZ13305
08.11.2021
Pk-Dworschakův kříž
16.11.2021
ÚP Svitavy
25.11.2021
UZ 34054 Reg. památek-Min. kultury
01.12.2021
PK-hasiči 14004
02.12.2021
ÚP Svitavy
03.12.2021
ÚP Svitavy
21.12.2021
ÚP Svitavy
22.12.2021
PK-nouzový stav ÚZ 98032
22.12.2021
celkem

Pracovní skupina pro regeneraci MPZ Jevíčko, péče o památky
Pracovní skupina se díky pandemické situaci setkala pouze online formou. V oblasti památek
byla nejzásadnější realizovanou akcí 1. etapa obnovy hradeb ve dvoře č. p. 310 na Okružní
IV, které se zřítily 20. července 2020. Srážkově nadprůměrný červen s nejvyššími úhrny za
posledních 50 až 60 let a podobně deštivý červenec se neblaze podepsal na stabilitě hradeb
a podloží. Vlivem vlhka a podmáčením sprašové a opukové vnitřní části se oddělilo lícové
zdivo s částí jádra od ochozu, který zůstal stát. Kromě nadměrného vlhka mohly mít na tuto
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situaci vliv i další okolnosti, jako historické odtěžení původního náspu, aby se docílilo snížení
terénu dvora.
Na obnovu hradeb byla spol. INRECO, s. r. o. zpracována projektová dokumentace
statického zajištění a založení nově budovaného úseku hradeb vč. provedení petrologického
vyhodnocení a geologického průzkumu s geodetickým zaměřením stávajícího stavu hradeb
a okolních objektů v celkové částce 162.000 Kč. Po petrologickém průzkumu lze
konstatovat, že pro obnovu tělesa bude možné použít původní opuku. Město Jevíčku byla na
základě zaslaného anketního dotazníku přidělena dotace 865.000 Kč. Na základě výsledku
výběrového řízení na zhotovitele realizovala stavební práce firma TOFRA-STAVBY s. r. o.
Jevíčko za částku 1.733.041 Kč bez DPH.
Projekční kancelář INRECO, s. r. o. přišla s doporučením od statika pojistit založení základů
vrtanými pilotami s ocelovými výztužemi a navazujícím posílením ocelových armatur.
Hydrogeologický průzkum totiž prokázal vysokou hladinu spodní vody, proto bylo provedeno
celkem 11 vrtů ve hloubce 6 m, což obnášelo vícepráce ve výši 328.453,40 Kč bez DPH.
Práce byly dokončeny v termínu dle smlouvy, hradba byla kvůli ochraně před vlhkostí a
zatékáním ochráněna krytinou. Nejdůležitější je, že svah je řádně zajištěn, nehrozí sesuv a
vlastníci budou moci bezpečně užívat dvůr. Předpokládám, že na druhou etapu se dostane v
roce 2023. Příští rok bych rád připravil ve spolupráci s INRECO, s. r. o. návazný projekt.
Problematika přípravy výstavy rychlostní komunikace R43
Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 v roce 2021 se v dubnu 2021
obeznámil formou online prezentace s výsledky aktualizace technickoekonomické studie
(TES) a záměru projektu „I/43 Svitávka – Staré Město D35“. Bylo potvrzeno, že stávající
konstrukce budou využity s ohledem na jejich historický a dopravní význam. V předmětném
stupni PD bylo rozhodnuto, že konstrukce budou využity částečně. Projektant vznesl návrh
na využití materiálu ze stávajících konstrukcí jinou formou. Např. pro vybudování lícových
částí zídek a opěr v místech chodeckých a cyklistických tras.
Stávající těleso „německé dálnice“ obsahuje přibližně 24 konstrukcí, které dosáhly téměř 80
let života. V roce 2020 je řešena dokumentace na úrovni TES. Minimálně dalších 10 let bude
trvat, než bude vyhotovena realizační dokumentace a samotná stavba, a to bez
pravděpodobných průtahů. První vozidla by mohla trasou jet v roce 2035. Stávající
konstrukce mostů budou poprvé využity po cca 100 letech od svého založení. Současné
těleso „německé dálnice“ je ve většině pokryto porostem. Dle geologického průzkumu bylo
prokázáno, že těleso je značně narušeno kořenovým systémem. Tento porost však není
původní, je tvořen nálety. Těleso je částečně také využíváno jako skládka inertního a
biologického odpadu. Především v blízkosti obcí potom slouží i jako řízená skládka odpadu.
Pro využití mostních konstrukcí není provedeno prověření stavebně technických vlastností,
statického chování a posouzení zatížitelnosti. V tomto stupni PD byla provedena
pasportizace mostních objektů a hodnocení stavebního stavu na základě vizuální prohlídky.
Z doloženého pasportu vyplývají závady, v podobě trhlin, koroze, průsaků, rozvolněného
materiálu, který je součástí nosných částí. Stav tělesa, izolací a drenáží za opěrnými zdmi je
neznámý. Tyto informace budou známy až při nezbytném statickém prověření konstrukce
pro účely PD DUR. Proto doporučujeme upřednostnit kvalitu návrhu trasy dle normových
požadavků.
V druhé polovině roku členové a zástupci svazku řešili ve spolupráci se senátorkou
Jaromírou Vítkovou nesouhlas s návrhem ŘSD a MD realizovat „severní“ úsek v kapacitě tří
pruhové komunikace a usnesením ze zasedání svazku podpořili zachování varianty
čtyřproudé komunikace. Finančně obnáší rozdíl čtyřproudé komunikace (16,9 mld. Kč) a
tříproudé komunikace (12,5 mld. Kč) úsporu cca 4,4 mld. Kč. Ministerstvo dopravy provedlo
po volbách nové posouzení varianty „třípruh“, jehož výsledek bude znám v roce 2022.
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Projekty svěřené k řešení místostarostovi, nebo na kterých se spolupodílel
V roce 2021 se místostarosta mimo jiné podílel na řešení níže uvedených projektů a
projektových záměrů města:
 Zvýšení odolnosti požární zbrojnice – město Jevíčko obdrželo 8. 9. 2020 přípis MMR
ohledně uvolnění finančních prostředků ve výši 10,2 mil. Kč. Na konci roku proběhl výběr
zhotovitele, ze kterého vzešla vítězně firma Letostav, s. r. o., Letovice, která podala
nejvýhodnější nabídku ze sedmi uchazečů, a to ve výši 8.877.777,35 Kč bez DPH. Práce
byly zahájeny v polovině března 2021 a budou dokončeny v srpnu. Místostarosta řešil
administraci první žádosti o platbu v rámci přidělené dotace z IROP ve výši 3.366.000 Kč.
 Areál nového sběrného dvora – na začátku roku proběhl výběr zhotovitele, ze kterého
vzešla vítězně firma Fortex stavby, s. r. o. Šumperk s nabídkovou cenou 14.475.236,53
Kč bez DPH. Nabídky předložilo celkem 9 uchazečů. Práce byly zahájeny v červnu 2021
a budou dokončeny v září 2022. V prvním roce realizace byly dokončeny veškeré
podzemní sítě, skladby komunikací a základy pro shromažďovací kóje a zázemí obsluhy
sběrného dvora.
 Společná cyklostezka Jevíčko, Velké Opatovice – v prosinci 2020 nabylo právní moci
stavební povolení Městského úřadu Boskovice. Na začátku roku 2021 byla podaná žádost
o dotaci na SFDI ve výši 85 % uznatelných nákladů. V průběhu července město obdrželo
informaci o schválení příspěvku ve výši 24.631.044 Kč a na základě schválení dotace
proběhl výběr zhotovitele, ve kterém nejvýhodnější nabídku ze čtyř uchazečů podala
společnost EUROVIA CS, a. s. ve výši 23.247.908,68 Kč bez DPH. Práce budou
zahájeny od dubna 2022, realizační etapa bude koordinována starostou.
 Infrastruktura průmyslové zóny Třebovská – v březnu 2021 byla podána žádost o
dotaci na MPO, která byla úspěšná. Bylo zajištěno stavební povolení pro 1. etapu ZTI. Na
akci bylo v červenci 2021 zajištěno pravomocné stavební povolení. Na přelomu roku bylo
zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby s projektovými náklady 15,8 mil. Kč.
Předmětem veřejné zakázky je vybudování inženýrské infrastruktury průmyslové zóny
Jevíčko, která bude sloužit pro umožnění příjezdu a přístupu do jednotlivých částí lokality,
přivedení pitné a požární vody do území, k odvedení srážkových vod z území a okolí a
odvedení splaškových odpadních vod do veřejné kanalizační sítě města a následně na
čistírnu odpadních vod. V projektu je řešeno osvětlení území a další opatření, které v
území umožní v budoucnu výstavbu jednotlivých podnikatelských objektů.
 Projektová dokumentace pro ZTI 32 RD U Kapličky – město Jevíčko provedlo výběr
projekční kanceláře pro pracování dokumentace pro územní a stavební řízení a prováděcí
dokumentace BETAPROJEKT, s. r. o. Svitavy. Tato dokumentace bude navazovat na
územní studii Ing. arch. Tomáše Slavíka, která počítá se dvěma komunikačními
napojeními, přičemž ústřední komunikace směřuje k dominantě území – Zezulově
kapličce. V lokalitě vzniknou stavební pozemky s potřebnou technickou infrastrukturou o
většinové rozloze od 620 až 650 m2, v jižní části nové zástavby pak bude k dispozici
několik parcel s rozlohou nad 800 m2. Celkem bude pro výstavbu RD postupně připraveno
32 pozemků. V lokalitě plánujeme také odpočinkové a herní prostory na veřejném
prostranství.
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 2021 byl zpracován na základě zkušeností s hospodařením města
v minulých letech, v souladu s aktuálními potřebami města.
Rozpočet byl schválen v zastupitelstvu v prosinci 2020 poté, co byl řádně vyvěšen na úřední
desce.
V průběhu roku 2021 bylo schváleno celkem 7 rozpočtových opatření, došlo k navýšení
plánovaných příjmů o 23 704,25 tis. Kč a plánovaných výdajů o 14 319,49 tis. Kč.
Z uvedených čísel vyplývá, že rok 2021 skončil s výrazně příznivějším výsledkem oproti
plánovanému rozpočtu, a to zejména díky vyšším daňovým příjmům, které byly plánovány
v souladu s predikcí Ministerstva financí. Přijaté dotace byly dalším důvodem výrazného
navýšení rozpočtu v oblasti příjmové. Město také rozhodlo o prodeji některých nemovitostí,
díky prodeji došlo k navýšení kapitálových příjmů.
Investiční výdaje činily 24 985,15 tis. Kč, běžné výdaje 69 151,71 tis. Kč. K 31.12 2021.
mělo město na bankovních účtech a v pokladně 21 964,59 tis. Kč. Tyto prostředky budou
určeny na investiční akce příštích let. Výsledek hospodaření a vývoj rozpočtu jsou zřejmé
z následující tabulky:
Rekapitulace hospodaření – rok 2021 – včetně rozpočtu a financování
Třída

Skutečnost

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

52 720 610,20
18 016 613,69
9 543 172,70
14 996 453,38
95 276 849,97
69 151 717,76
24 985 146,89
94 136 864,65

Rozpočet
schválený
42 907 030,00
14 170 170,00
3 660 000,00
10 816 000,00
71 553 200,00
57 919 180,00
22 100 000,00
80 019 180,00

Rozpočet
po změnách
52 718 940,00
17 997 880,00
9 544 160,00
14 996 470,00
95 257 450,00
69 293 570,00
25 045 100,00
94 338 670,00

Účetní agenda
Účetnictví města se řídilo zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, který
stanoví rozsah a způsob vedení účetnictví. Finanční odbor je zodpovědný za průběžné
účtování veškerých případů, tedy účtování příjmů a výdajů na všech účtech zřízených
městem, vypracovává a eviduje vydané faktury, vede evidenci došlých faktur, sleduje
splatnost pohledávek, popř. pohledávky vymáhá. Náročná je evidence plateb za nájmy bytů
a související evidence záloh energií za jednotlivé byty.
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Na úseku pokladny byly zajišťovány veškeré pokladní služby.
Informace týkající se účetnictví města jsou předávány na Centrální systém účetních
informací státu; Město Jevíčko předává tyto informace prostřednictvím Pardubického kraje.
Čtvrtletně byly zasílány výkazy: rozvaha, výsledovka, příloha účetní závěrky.
Město Jevíčko bylo v roce 2021 měsíčním plátcem DPH, pracovnice finančního odboru tedy
průběžně připravovaly podklady pro přiznání DPH, které bylo měsíčně spolu s kontrolním
hlášením zasíláno na finanční úřad. Město si kromě jiného částečně uplatňovalo DPH
spojené s rekonstrukcí kina ASTRA.
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 2021 závěrečný účet města za rok 2020, jehož součástí je
také zpráva o přezkumu hospodaření města za rok 2020. Při přezkoumání hospodaření
města za rok 2020, 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. 2021 schvaluje
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 2021 bylo na místních poplatcích vybráno celkem 1 878,26 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 48. Osob pracující
na dohodu o provedení práce bylo 21 a odpracovaly 3 469 hodin, 24 osob pracujících na
dohodu o pracovní činnosti odpracovalo 7 017 hodin.
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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 kraje.
Dále byly zabezpečovány úkoly na úseku pohřebnictví. Byly vypracovány smlouvy
o pronájmu hrobového místa, kolumbária. Za tyto pronájmy obdrželo v roce 2021 město
78.839,00 Kč.
Finanční odbor má na starost evidenci válečných hrobů.
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
2021 získalo město dotace ze státního rozpočtu, od státních fondů, z rozpočtu Pardubického
kraje a z rozpočtu okolních obcí v celkové výši 14 996,45 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 6.650 obyvatel
pro níže uvedená katastrální území a zajišťuje funkci silničního správního úřadu podle
zákona 13/1997Sb. – při povolování zvláštního užívání místních komunikací na území města
Jevíčka.
Katastrální území
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

Výměra území (ha)
1349
1110
600
389
614
2541
3930
2990
597
366
529
373

Odbor výstavby také 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, Policie ČR atd.).
Odbor výstavby zadává informace do celorepublikové databáze RUIAN, zpracovává
statistické hlášení pro ČSÚ a provádí řadu jiných činností.
Počet vybraných rozhodnutí a opatření v roce 2021
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
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0
0
1
2
7
6
44
44
7
3
3
36
1

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

2
24
46
6
2
2
0
8
22
52
21
1
371
1

V roce 2021 bylo vyřízeno 356 podání od fyzických/právnických osob a vlastních podnětů, u
kterých bylo provedeno opatření pracovníky stavebního úřadu.
Nedojde-li k zásadní změně, s připravovaným novým stavebním zákonem je zřejmé, že
stavební úřad v Jevíčku bude zrušen a jeho agenda bude předána stavebnímu úřadu
v Moravské Třebové. Stavebníkům proto doporučujeme zbytečně neotálet s vyřízením svých
záležitostí (nová povolení, ohlášení, kolaudace apod.), pokud je chtějí projednat ještě na
zdejším stavebním úřadě.
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Odbor organizační
Organizační odbor tvoří úseky SEKRETARIÁT (1 pracovnice), MATRIKA, EVIDENCE
OBYVATEL A SOCIÁLNÍ AGENDA (2 pracovnice), ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A MAJETEK
(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 (spisová služba, výpravna)
spolupracuje na nahrávání podkladů do programu pro jednání Zastupitelstva města,
rozesílá zápisy z jednání RM a ZM
projednává podmínky a ceny reklam v Jevíčském zpravodaji a na internetových
stránkách (uveřejněno 204 reklam v Jevíčském zpravodaji v celkové částce 350.288 Kč
a 1 reklama na internetových stránkách v částce 1.210 Kč)
projednává podmínky a ceny předplatného Jevíčského zpravodaje (zasílán Jevíčský
zpravodaj 5 předplatitelům, z toho 1 do ciziny, 4 do ČR, předplatné činilo celkem
2.499 Kč)
měsíční zasílání povinných výtisků Jevíčského zpravodaje dle zákona (19 výtisků
18 knihovnám)
projednává podmínky a ceny reklam v infokanálu města (uveřejněno 8 reklam v celkové
částce 4.000 Kč)
sepisuje darovací smlouvy (sepsána 1 smlouva)
zaslání povinných výtisků neperiodických publikací a nabídek neperiodických publikací
dle zákona knihy Kořeny
sepisuje smlouvy o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem pro místní
podnikatele (sepsáno 12 smluv v celkové částce 18.833 Kč)
spolupráce při čipování popelnic směsného komunálního odpadu s firmou SUEZ –
124 nádob
výdej čipů na čipování popelnic směsného komunálního odpadu – 49 ks
sepisování smluv o výpůjčce a následném darování sběrné nádoby v rámci systému
door to door – vydáno 332 popelnic o objemu 240 l na plast, 285 popelnic o objemu
240 l na papír, 14 kontejnerů o objemu 1100 l na plast a 14 kontejnerů o objemu 1100 l
na papír

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)
36/63



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

Statistika úkonů za rok 2021:
K 31. 12. 2021: 2 748 obyvatel
58
0
24

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

9
93
10
6
58
24
58
0
4
1
0
31
724
80
13
51
4
183
1

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:


státní správa v rozsahu pověřeného obecního úřadu podle příslušných zákonů na úseku
ochrany a tvorby životního prostředí, odpadového hospodaření, ochrany ovzduší,
vodního hospodářství a rybářství.

Statistika úkonů za rok 2021:
povolení kácení stromů
stanovisko – zásah do VKP
vyjádření k realizovaným projektům - dotace
vydání rybářského lístku
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16
1
1
23

SOCIÁLNÍ AGENDA:
Na sociálního pracovníka se může obrátit každý, kdo se ocitl v nepříznivé životní situaci a
není schopen tuto situaci sám řešit.
Hlavní činnost sociální práce je zaměřena na:
 pomoc občanů při řešení hmotné nouze (pomoc při vyplňování žádostí)
 pomoc s hledáním náhradního bydlení
 asistence a zastupování práv klientů při jednání s organizacemi
 poskytování informací o sociálních dávkách
 základní sociální poradenství
 výkon opatrovníka osobám omezených ve svéprávnosti
Tato pomoc je poskytována osobám:
 se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním
 nezaměstnaným osobám s materiálními problémy
 rodinám s dětmi
 osobám bez přístřeší, nacházející se v nejistém či neadekvátním bydlení
 osobám, které pečují o osoby závislé na péči jiné osoby
 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
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spolupráce při správě lesa s odborným lesním hospodářem
správa městské veřejné zeleně, plánování rekonstrukce a údržby veřejné zeleně
a provádění kontroly ve věcech zajištění údržby a správy veřejné zeleně
povolování kulturních akcí, agenda kulturní komise, agenda SPOZu
zpracování agendy CZECH POINT
agenda voleb (příprava, organizační a technické zabezpečení voleb) – v roce 2021
příprava voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

CZECHPOINT:
Statistika vyhotovených výpisů za rok 2021
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
výpis z evidence skutečného majitele
zprostředkovaná identifikace osob
poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel
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

19
55
8
4
0
1
0
0
13
3
2
9
1
11
57
19

VEŘEJNÉ TOALETY:
Veřejné toalety nacházející se ve dvorním traktu Městského úřadu. Přístup je 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 2021 navštívilo toalety 5.810 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 2021 – 48 PŘ (z toho 6 přestupků v souběhu) celkem 53 PŘ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

§ 5 z. č. 251/2016 Sb. (př. proti veřejnému pořádku) – 6 PŘ
§ 7 z. č. 251/2016 Sb. (př. proti občanskému soužití) – 31 PŘ
§ 8 z. č. 251/2016 Sb. (př. proti majetku) – 10 PŘ
§ 27/2f z. č. 246/1992 Sb. (př. dle zákona na ochranu zvířat proti týrání) – 1 PŘ
§ 34/1 z. č. 240/2000 Sb. (př. dle zákona o krizovém řízení) – 1 PŘ
§ 35/1 z. č. 65/2001 Sb. (př. dle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek) – 1 PŘ
7) § 39/2a, 2b z. č. 167/1998 Sb. (př. na úseku návykových látek) – 4 PŘ
Náklady a zisky přestupkové komise
1) Počet uložených pokut …………………………... 7 …………… 18.000,- Kč
2) Počet a částka uhrazených pokut ………........... 4 …………… 24.000,- Kč
3) Počet a částka neuhrazených pokut …………………………….. 10.000,- Kč
4) Náklady řízení ……………………………………………………… 1.000,- Kč
5) Vyřízeno napomenutím …………………………. 1
6) Odloženo, zastaveno
………………………. 13
7) Neukončená a zahájená řízení ………………. 28
8) Postoupeno pro věcnou nebo místní nepříslušnost ……. 2

Za řešení přestupků – projednané případy v rámci veřejnoprávních smluv pro obce
správního obvodu bude obcím za kalendářní rok 2021 fakturována celková částka ve výši
22.500 Kč.
Na paušálních ročních poplatcích obce uhradily celkem 33.000 Kč.
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Investiční oddělení
Investiční oddělení má jednoho pracovníka, který zajišťuje především přípravu, cenové
nabídky, realizaci, kontrolu a další související práce pro investiční akce, opravy a údržbu
staveb a zařízení v majetku města. Dále zajišťuje podklady pro žádosti (dotace, granty) o
finanční podporu z různých dotačních zdrojů, plnění podmínek realizovaných dotací a grantů.
V březnu 2021 proběhlo z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti pana Dalibora Šebka
výběrové řízení na nového investičního technika. Do výběrového řízení se přihlásilo 8
uchazečů, přičemž nejvyššího hodnocení ze strany hodnotící komise dosáhl pan Miroslav
Spáčil, který od 1. 6. 2021 nastoupil do pracovního poměru. Pan Dalibor Šebek, který jako
investiční technik pracoval na MěÚ Jevíčko od 1. 7. 2008, ukončil pracovní poměr ke konci
roku 2021 na vlastní žádost.
Investiční technik se po nástupu zapojil do dohledu a řízení investičních akcí, z nichž
nejvýznamnější byla rekonstrukce bývalého kina ASTRA Jevíčko a nový areál sběrného
dvora na ulici Třebovské. Kromě těchto akcí byly řešeny stavby menšího charakteru, běžné
opravy a udržovací práce a to např. oprava dělící zídky v areálu střediska pečovatelské
služby Kobližná č. p. 125, výměna části vodovodu na sídlišti K. Čapka - ulice Petra Bezruče,
obnova domovní přípojky k č. p. 745 na ulici Okružní II, realizace dlážděného vjezdu před č.
p. 490 na ulici Svitavská, realizace novostavby krytého stání pro 2 automobily u DPS č. p.
838 na ulici Svitavská, opravy chodníků a výtluků na místních komunikacích a další drobné
práce týkající se objektů v majetku města.
Investiční technik se dále podílel na projektové a administrativní přípravě několika akcí, které
budou zahájeny v roce 2022 a to zejména na přípravě zainvestování pozemků pro 32 RD v
lokalitě U Kapličky, 1. etapě zainvestování budoucí průmyslové zóny na ulici Třebovské a
projektu společné cyklostezky Jevíčko – Velké Opatovice. Kromě toho se účastnil jako člen
hodnotící komise výběrových řízení organizovaných městem.
Investiční technik je též členem komise výstavby, je členem a zapisovatelem pracovní
skupiny pro program regenerace památek MPZ. Tato z důvodu pandemie Covid 19 proběhla
pouze on-line formou. Investiční technik se též společně se starostou účastní zasedání
Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná a řeší další záležitosti schválené radou nebo
zastupitelstvem města. V tabulce přehled investičních výdajů města v roce 2021:
Investiční výdaje města v roce 2021

Čerpání v Kč

ZBÚ - výdaje, RD ul. Svitavská, Bytové hospodářství, Budovy, haly,
stavby

378 740,00

ZBÚ – výdaje, Bytové hospodářství, Budovy, haly, stavby

69 700,00

ZBÚ - výdaje, Skautská klubovna-REKONSTRUKCE, Využití volného
času dětí a mládeže, Budovy, haly, stavby

2 227 061,64

ZBÚ – výdaje, Činnost místní správy, Budovy, haly, stavby

46 580,00

ZBÚ - výdaje, Nové muzeum, Činnosti muzeí a galerií, Budovy,
haly, stavby

99 793,00

ZBÚ - výdaje, Veřejné osvětlení, Veřejné osvětlení, Budovy, haly, stavby

174 804,00

ZBÚ - výdaje, Stav. úpravy hasičské zbrojnice, Požární ochrana dobrovolná část, Budovy, haly, stavby

2 373 826,64

ZBÚ - výdaje, NOVÉ KINO, Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování
audiovizuálních archiválií, Budovy, haly, stavby

169 070,25

ZBÚ - výdaje, Infrastruktura průmyslová zóna, Podpora rozvoje
průmyslových zón, Budovy, haly, stavby

476 340,10

ZBÚ - výdaje, parkoviště A. K. Vitáka, Ostatní záležitosti pozemních
komunikací, Budovy, haly, stavby

41 426,00

ZBÚ - výdaje, IROP SR inv, ČR, Stav. úpravy hasičské zbrojnice,
Požární ochrana - dobrovolná část, Budovy, haly, stavby

187 010,43

ZBÚ - výdaje, Nový areál Tech. služeb + SD, Sběr a zpracování druhotných
surovin, Budovy, haly, stavby

4 971 889,55

ZBÚ - výdaje, IROP SR inv, ČR, Stav. úpravy hasičské zbrojnice,
Požární ochrana - dobrovolná část, Budovy, haly, stavby

3 179 177,35

ZBÚ - výdaje, Dům s peč. službou - nový, Osobní asistence, pečovatelská
služba a podpora samostatného bydlení, Budovy, haly, stavby

98 025,00

ZBÚ - příjmy, Cyklostezka Jevíčko - V. Opa., Ostatní záležitosti
pozemních komunikací, Budovy, haly, stavby

-562 125,00

ZBÚ - výdaje, Rozšíření ČOV Jevíčko-Z.A., Odvádění a čištění odpadních vod
a nakládání s kaly, Budovy, haly, stavby

50 000,00

BÚ prodej nemovitostí, RD ul. Svitavská, Bytové hospodářství,
Budovy, haly, stavby

200 000,00

ZBÚ - výdaje, rekonstrukce PAVLAČE-Kobližná 125, Osobní asistence,
pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, Budovy, haly, stavby

51 420,00

splátka úvěru, NOVÉ KINO, Filmová tvorba, distribuce, kina a
shromažďování audiovizuálních archiválií, Budovy, haly, stavby

6 952 548,53

ZBÚ - výdaje, Cyklostezka Jevíčko - V. Opa., Ostatní záležitosti pozemních
komunikací, Budovy, haly, stavby

1 142 763,00

Celkem

22 328 050,49
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Správa bytového a nebytového fondu

Správu bytového a nebytového fondu zajišťuje 1 pracovník a má na starosti 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
Začátek roku se nesl v duchu havárií, kdy o vánočních svátcích 2020 došlo k prasknutí
plynového kotle na městské ubytovně na ul. Soudní. Byla zajištěna havarijní oprava, kdy
stávající poškozený kotel byl provizorně nahrazen starým kotlem z budovy jevíčského kina a
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započaty přípravné práce na zajištění následné výměny kotle a úpravy kotelny. Oprava a
výměna kotlů si vyžádala náklady ve výši 443.022,14 Kč.
Vlivem počasí a častých dešťů byly zjištěny problémy s kanalizací u domu Růžová 91, kdy
celá plocha dvora a střech z přístřešků a kůlen je svedena do kanalizace dvora, kudy odtéká
pod bytový dům, kde končí, je ucpaná a voda odtéká „trativodem“. Tím dochází
k dlouhodobému zamokání a vlhnutí zdiva ve spodním bytě. Tento stav nebyl dlouhodobě
řešen.
Nefunkční kanalizace domu Růžová 91

Správou bytového a nebytového fondu byla zajištěna oprava kanalizace dvora, kdy náklady
na opravu dosáhly výše 40.320 Kč.
Další problém s kanalizací se podařilo vyřešit v bytovém domě Křivánkova 98, kdy opět
dlouhodobě docházelo k vlhnutí zdiva a opadávání omítek s následnou tvorbou plísní. Zde
byl zjištěn problém s poškozeným odpadem od kuchyně, kdy bylo rozpadlé odpadní koleno,
a všechna voda tekla do podlahy pod kuchyň, kudy se následně rozlévala do všech směrů a
vyplavovaná hlína a podloží následně ucpala celý odpad. Oprava si vyžádala náklady ve výši
10.032,60 Kč.
Poškození kanalizace Křivánkova 98
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Dále došlo k zamokání do podstřešního bytu v bytovém domě M. Mikuláše 551 vlivem
poškozené střechy. Tento stav si vyžádal celkovou rekonstrukci střechy s náklady
přesahujícími 507.000 Kč.
Vlhkost v bytě M. Mikuláše 551

Poškozená střecha a stav komínu a lávky bytového domu M. Mikuláše 551
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Nová střecha M. Mikuláše 551

Před začátkem topné sezony 2021 došlo k havárii jednoho ze dvou plynových kotlů v kotelně
bytového domu M. Mikuláše 551. Kdy starý kotel Destila DPL 50 se stal nefunkčním
z důvodu poruchy. Pro jeho stáří a nedostupnost náhradních dílů nebyla možnost jeho
opravy. Byl proto nahrazen starým kotlem z bývalé jídelny na ulici Soudní, který se podařilo
opravit a uvést do provozu.
Dále Správa bytového a nebytového fondu řešila odstraňování vlhkosti zdiva na několika
objektech města. Pro odstranění zemní vlhkosti v bytových domech byla v domě
Komenského nám. 167 a Křivánkova 98 použita technologie elektronického bezkontaktního
plošného vysoušení zdiva postiženého zemní kapilární vlhkostí pomocí elektrofyzikální
metody, kdy náklady na toto odvlhčení byly v případě Komenského nám. 167 ve výši
115.543 Kč a v případě domu Křivánkova 98 ve výši 36.294 Kč.
Správa bytového a nebytového fondu se dále zabývala běžnou údržbou a opravami
bytového fondu. Celkové náklady na údržbu a opravu v roce 2021 přesáhly částku 1.700.000
Kč. V údržbě a opravách se projevila i nutnost postupné obnovy vybavení bytů. Byla
provedena obměna několika kuchyňských sporáků, odsavačů, kotlů a jiného vnitřního
vybavení bytů, kuchyňských linek, podlahových krytin a jiné. Byla započata celková
rekonstrukce městského bytu 2 + 1 s předpokládanými náklady cca 1 milion Kč.
Správa bytového a nebytového fondu preferuje a chce i nadále postupně modernizovat a
obměňovat zastaralé vybavení bytů. Dochází ke zjišťování příčin a opravám dlouhotrvajících
závad. Většinou se jedná o problémy s vlhkostí v bytech. Proto byly na mnoha místech
provedeny kamerové zkoušky kanalizace, které zjistily řadu problémů v této oblasti.
Správa bytového a nebytového fondu zajišťovala opravu, údržbu a pronájem celkem 152
bytových jednotek.
Výhledem Správy bytového a nebytového fondu na rok 2022 je pokračovat v opravách a
modernizaci bytového fondu s ohledem na možné výdaje ze strany města Jevíčko.
Odstraňování havarijních stavů a modernizace či 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 .
TIC Jevíčko navštěvují stále častěji 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,
synagoga.
TIC se podílí na přípravě kulturních akcí města.
Městský zpravodaj změnil svoji strukturu přípravy a pracovnice TIC se nyní každý měsíc
podílejí na jeho vzniku významným způsobem.
V roce 2021 byla výše neinvestičního grantu pro TIC 3.871 Kč.
V roce 2021 navštívilo TIC 10.360 zákazníků. Pokles návštěvníků v roce 2021 je způsoben
pandemií COVID 19, který celkově narušil turismus v České republice.
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Správa domu hasičů, JSDH Jevíčko
Jako každoročně předkládám zprávu a bližší informace o činnosti jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Jevíčko. Tato zpráva je průřezem činnosti za rok 2021 a je mojí
jubilejní, desátou ve funkci velitele jednotky požární ochrany města.
V souvislosti s tím se ve mně mísí nejrůznější pocity. Prožil jsem s hasiči již mnoho času,
zažil chvíle dobré i zlé a chtěl bych tohoto okamžiku využít k bilancování. Bohužel zatím
nemáme potřebné zázemí. Proto vás dnes pouze krátce seznámím s uplynulým rokem
očima hasičů z výjezdové jednotky a všechno ostatní si nechám na další příležitosti v tomto
roce. Dovolím si jen malou ochutnávku z připravovaných materiálů za mé velitelské období,
například že v jednotce se vystřídalo a pracovalo celkem 33 hasičů, za posledních 10 let
jednotka řešila celkem 778 mimořádných událostí, začínali jsme ročně s 35 výjezdy, a
v roce 2018 jich bylo např. 108, za toto období odsloužil nejaktivnější člen celkem 45.997
hodin pohotovostí a zúčastnil se 643 výjezdů. Mimo jiné byla v tomto období pořízena nová
technika, dopravní automobil Fiat Ducato, cisterna CAS 30 T 815 a mnoho dalšího vybavení.
Průměrně každý čtvrtý den v roce, pátek nebo svátek, vyjíždí do ulic města hasičská
technika řešit mimořádnou událost.
Jedno české přísloví říká, že v nejlepším je třeba přestat. To nejlepší za poslední roky v
jevíčském hasičském životě nás ale čeká letošní léto, kdy bude ukončena přestavba
hasičské zbrojnice a bude předána do užívání v plné parádě.
Dovolte mi tedy několik slov o této přestavbě. Jak již víte, přestavba probíhá za přispění
dotačního programu IROP, který poskytuje 90 % ceny. Zhotovitelem stavby je firma Letostav
Letovice.
Stavba začala v březnu roku 2021 přestěhováním sboru a jednotky do náhradních prostorů.
Provedena byla demolice stávajících garáží. Další práce pokračovaly podle harmonogramu a
dnes, když půjdete kolem, můžete vidět nově postavené garážové stání se sekčními vraty,
nově přistavené zázemí pro výjezdovou jednotku, vyměněnou střechu, vyměněná okna a
část omítky. Ve vnitřních prostorech intenzívně probíhají práce rozvodů elektřiny, topení,
slaboproudu, změna dispozičního řešení, rozvody vody a tak dále. Bylo přistoupeno i ke
kompletní rekonstrukci vnitřků stávající části. Finanční částka na tuto část stavby se
pohybuje okolo 5 milionů Kč a jsme schopni ji provést díky dalším dotacím a příspěvku
města Jevíčka. Práce se kontrolují a upřesňují na pravidelných kontrolních dnech a již teď se
těším, až se budeme stěhovat zpět do nových prostor.
V roce 2021 jsme pokračovali ve stínu epidemie COVID 19, omezováni nejrůznějšími
omezeními a nařízeními. Běžná akceschopnost jednotky však nebyla ohrožena, vždy jsme
dokázali i přes tuto situaci splnit to, co po nás bylo požadováno.
V roce 2021 jednotka vyjela celkem k 96 událostem, z toho k 14 dopravním nehodám, k 17
požárům, k 38 technickým pomocem, k 16 ostatním pomocem, k 4 ostatním mimořádným
událostem (COVID-rozvozy, tornádo), ke 2 únikům nebezpečné látky, k 3 různým činnostem
jednotky, k 1 taktickému a k 1 prověřovacímu cvičení. Měsíční přehledy výjezdů jednotky
jsou zveřejňovány na městských stránkách. V roce 2021 jsme pozorovali zvýšený počet
výjezdů s AED.
Naše jednotka je typu JPO II/1, což znamená, že je povinna zajistit výjezd jednoho
požárního družstva v počtu 1 + 3 do pěti minut. K zajištění tohoto požadavku drží členové
služby mimo pracoviště. Každý člen musí splňovat zdravotní a odbornou způsobilost.
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Požární poplach je vyhlašován SMS a AMDS zprávami na mobilní telefony členů. Pro
potřeby požárního poplachu a varování obyvatelstva je používán také bezdrátový rozhlas,
který ovládá krajské operační a informační středisko v Pardubicích.
Jednotka disponuje technikou obce, určitými technickými prostředky a vybavením, jejím
prvořadým úkolem je provádění hasebních a záchranných prací při mimořádných
událostech. S tím souvisí i další úkoly při přípravě techniky, materiálu a přípravě na řešení
mimořádných situací – školení a výcviku. V roce 2021 pracovala jednotka v počtu 20 členů.
Bylo zorganizováno celkem 23 školení s nejrůznějším zaměřením. Zde se snažíme
procvičovat návyky, které jsou potřebné ke zdolávání mimořádných situací. Město Jevíčko
vynakládá na činnost v požární ochraně každoročně částku přesahující milion korun. Mnoho
dalších finančních prostředků je sehnáno velitelem jednotky z nejrůznějších dotačních titulů,
státních a krajských dotací, zásahů u dopravních nehod. Za rok 2021 to byla částka,
pominuli přestavbu zbrojnice, 491.400,- Kč.
V roce 2021 se nám velice dařilo. Průběžně byla dále modernizována dýchací technika,
zakoupeny nové přilby, pneumatiky na CAS 20, ruční vyprošťovací nářadí PARATECH,
akumulátorová přímočará pila. Ve všech cisternách a ve Fiatu Ducato jsou výjezdové tablety,
které umožňují přijetí příkazu k výjezdu, statusy typické činnosti a navigaci na místo zásahu.
Na CAS 20 je nemodernější verze GINA tablet 2.
25 nácviků vyprošťování osob z havarovaných vozidel jsme „prodali“ v krajském kole této
soutěže, kde jsme zvítězili a postoupili do celostátního kola v Praze. Tady jsme obsadili
skvělé 6. místo. Jsem pyšný na to, že naše jednotka pomáhala při odstraňování následků
tornáda na jižní Moravě. Uspěli jsme i v soutěži ADHR 2021, kde jsme i díky Vašim hlasům
skončili na 1. místě v oblasti východ Čech a získali finanční částku 75.000,- Kč a spoustu
věcných darů. Velice mne mrzí, že jsem nemohl všechny tyto letošní úspěchy doplnit i
fyzickou ukázkou a představením alespoň části získaných ocenění, ale slibuji, že je všechny
uvidíte v nové hasičárně.
Samozřejmostí mé zprávy je také potřeba ukázat si na věci, které nejsou úplně v pořádku.
Citelně chybí řidiči – strojníci, někdy vázne zajištění pohotovostí, nemáme dostatek nových
členů. Systém dotací a podpory je nepoměrný k tomu, co stát po obcích vyžaduje. Zde je
velký prostor pro jednání jak komunálních politiků, tak představitelů HZS a SH ČMS.
Mé velké poděkování patří členům jednotky za práci v roce 2021. Poctivý výkon jejich
povinností je vždy na úkor osobního života a jejich běžných pracovních povinností. Jsem rád,
že kolektiv je takový, jaký je, že máme klid na svoji práci a nemusíme řešit něčí pocity. Dále
pak děkuji městu Jevíčku a jeho vedení za přízeň a finanční podporu a děkuji všem ostatním,
kterým není činnost jednotky lhostejná a má jejich, alespoň drobnou podporu.
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Středisko pečovatelské služby
Rok 2021 zůstal nedotčen personálními změnami a i v letos přibylo 13 nových uživatelů, kteří
nás sami nebo s dopomocí rodiny či blízkého okolí oslovili se žádostí o spolupráci.
Uživatelům Střediska pečovatelské služby byla k dispozici stejně jako v minulých letech 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.
V prvním pololetí roku 2021 se podařilo úspěšně zrealizovat projekt Modernizace střediska
osobní hygieny a zakoupit nový automobil Volkswagen Caddy. Došlo tak k výraznému
zvýšení komfortu péče o stávající i nové uživatele. Koupelna na Středisku pečovatelské
služby se stala plně bezbariérovou, byla zakoupena také sušička na prádlo, díky níž se
zrychlila a ulehčila práce pečovatelek s osobním a ložním prádlem našich uživatelů.
Pečovatelská služba Jevíčko v roce 2021 obdržela od Pardubického kraje a MPSV dotace ve
výši 776.428 Kč, které byly využity na provoz a platy zaměstnanců.
Cílovou skupinu uživatelů tvořili zdravotně postižení a senioři. Celkově byly realizovány
činnosti pro 64 uživatelů, 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, Chornic
a dalších obcí. Současně pak byly rozšířeny služby i do Jihomoravského kraje a obce Velké
Opatovice. Rozvoz obědů byl realizován prostřednictvím vývařoven v Odborném léčebném
ústavu, místním Bufetu a Základní škola Jevíčko.
Bylo evidováno 13 nových uživatelů.
V přímé práci bylo realizováno 1.662 hodin základních činností.
Služebním automobilem bylo ujeto přibližně 17.900 kilometrů a příjmy z tržeb činily 250.975,Kč. Došlo tedy k nárůstu 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.
.
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Městská knihovna Jevíčko
Městská knihovna Jevíčko je knihovnou základní ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb.,
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb.
Knihovna je součástí systému knihoven vykonávajících informační, kulturní a vzdělávací
činnost. Usnesení Vlády České Republiky ze dne 17. srpna 2020 č. 840 o Koncepci rozvoje
knihoven české republice na léta 2021 – 2027 určuje směr činnosti knihovny.
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.
Vize:
Společně tvoříme knihovny jako nabídku služeb a informačních zdrojů a otevřeného prostoru
pro vzdělávání, kulturu a osobní rozvoj.
Priority pro rozvoj knihoven:
1. Knihovny ve virtuálním prostředí
2. Knihovny jako otevřená vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centra
3. Budování knihovních fondů a informačních zdrojů
4. Trvalé uchování tradičních knihovních dokumentů
5. Výstavba knihoven, podpora infrastruktury ICT v knihoven
6. Systém hodnocení a marketing veřejných knihovnických a informačních služeb
7. Vzdělávání pracovníků knihoven
Proměna knihoven z pouhých půjčoven knih na živá vzdělávací, kulturní, komunitní a
kreativní centra je dlouhodobým celosvětovým trendem. Tento trend sledují i české knihovny,
ale proces proměny je velmi pomalý a naráží na celou řadu limitů. Knihovny mají značný
potenciál rozvoje v oblasti neformálního a občanského vzdělávání a současně roste jejich
význam při podpoře čtenářské, informační a digitální gramotnosti jak u dětí a mládeže, tak i u
dospělé populace. Značný potenciál má dále rozvoj aktivit orientovaných na specifické
skupiny uživatelů, zejména příslušníků menšin a lidí ohrožených sociálním vyloučením.
Knihovny jsou tradičním a přirozeným centrem sociální inkluze. Pro fungování knihoven v
menších obcích má zásadní význam systém podpory regionálních funkcí knihoven, jehož
prostřednictvím jim krajské a další knihovny poskytují podpůrné služby. Cílem je zejména
zajištění dostupnosti VKIS ve všech místech ČR a vyrovnání rozdílů v úrovni poskytování
služeb obyvatelům měst a malých obcí. Financování regionálních funkcí zajišťují kraje (v
souladu s § 11 odst. 3 a 4 zákona č. 257/2001 Sb.).
1. Knihovny jako pilíře občanské společnosti a přirozená centra komunit
2. vytváření a posilování čtenářských návyků od raného dětství
3. podpora samostatného sebevzdělávání i všech stupňů školského vzdělávání
4. poskytování příležitosti pro osobní tvůrčí rozvoj
5. povzbuzování imaginace a kreativity dětí a mládeže
6. podpora uvědomělého přístupu ke kulturnímu dědictví a k hodnotám umění a pokroku vědy
7. zajišťování přístupu ke všem kulturním formám prezentace reprodukčního umění
8. podpora dialogu mezi kulturami a kulturní rozmanitosti
9. podpora tradice lidové slovesnosti
10. zpřístupňování všech druhů obecních informací
11. poskytování informačních služeb místním podnikům, sdružením a zájmovým skupinám
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12. podpora rozvoje informační a počítačové gramotnosti
13. podpora a podíl na všech akcích a programech zabývajících se odstraňováním
Pro naplnění koncepce knihoven je Městská knihovna v Jevíčku zapojena do projektů
Spisovatelé do knihoven.
Pro rok 2021 byl připraven cyklus přednášek s grantovou podporou, vzhledem k pandemii a
mimořádným opatřením vlády ČR byla většina akcí odvolána.
Knihovna byla uzavřena do května, kdy střídavě byl povolen režim bezkontaktního půjčování
do jednorázových tašek, které si čtenáři vyzvedli mimo prostory knihovny.
Knihovna při všech povolených stylech provozu dodržuje všechny nařízená hygienická
opatření, za kterých může půjčovat knihy veřejnosti.
Provoz knihovny od května 2021:
Čtenáři mají možnost objednávat knihy telefonicky, emailem, přes FB knihovny a využívají
webové stránky knihovny, kde je přímo v katalogu knihovny funkce „Odložit z poličky“.
Tato aplikace vytváří seznam knih pro jednotlivé čtenáře a informuje je o připravení jejich
objednávky.
Půjčovní doba knihovny:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

12.30 - 17.00
12.30 - 16.00
12.30 - 16.00
12.30 - 17.00

11.00 - 11.30
11.00 - 11.30
11.00 - 11.30
11.00 - 11.30

Čtenáři:
Počet čtenářů opět poklesl na 476 čtenářů, to je o 45 méně, něž v roce 2020.
Počet čtenářů v roce 2019 byl 702. Pokles čtenářů se projevil i v návštěvnosti
a využití PC stanic v knihovně – po většinu roku byly z hygienický důvodů nepřístupné.
rok 2020
Počet výpůjček
Registrovaní čtenáři
Nákup nových knih

rok 2021
14 422
521
865

15 817
476
661

Statistické údaje za rok 2020 a 2021 mají malou vypovídací hodnotu vzhledem k omezené
provozní době knihovny a četným hygienickým opatřením omezujícím pohyb po knihovně.
V době, kdy knihovna nebyla otevřena, proběhla revize části knihovního fondu, aktualizace
fondu, opravy knih a jejich obalů. V rámci doporučené části pracovní doby v režimu home
office připravujme metodické podklady pro nové lekce pro MŠ, ZŠ a Gymnázium Jevíčko.
Granty:
Vzhledem k problémům se serverem jsme v druhém kole žádali o VISK 3 na server pro
Městskou knihovnu v Jevíčku a Refu, data u nás mají uloženy všechny naše knihovny
regionu.
Získali jsme 170.000,- Kč, od doby podání grantu do jeho vyhlášení prudce stouply ceny a
tím jsme přišli o podíl grantové spoluúčasti 30/70 %. A celkovou cenou 339.014,- Kč jsme se
dostali na skoro 50 % spoluúčast.
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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.
Městská knihovna v Jevíčku je členem:
SKIP – Sdružení knihovníků a informačních pracovníků Skat – Sdružení uživatelů knihovního
systému LANius.
Pracovnice knihovny jsou zapojeny do celoživotního vzdělávání v rámci SDUK – Sdružení
knihoven ČR.
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Městské muzeum Jevíčko
V roce 2021 nebyl provoz Městského muzea téměř omezen, otevřeno bylo pro veřejnost 63
dnů. Přesto se stále na návštěvnosti projevovala coronavirová opatření (hygienická nařízení,
nošení roušek, rozestupy či početní omezení).
Lidé neradi pociťují omezení, tak raději nikam nechodí (z toho vyplývá, že muzeum navštívilo
pouze 176 lidé). Muzeum navštívilo jen pár skupin dětí z příměstských táborů a několik
jednotlivců.
Do jakých akcí bylo muzeum zapojeno:
každoročně se uskutečňuje akce organizovaná panem Zikou-Exod (učitelé z celé republiky),
„Jevíčská pouť“ či „Dny evropského dědictví“ a příprava výstav. V muzeu je i nadále stálá
expozice, i když je využíván i nově získaný mobiliář, dochází pouze k přeinstalování a
částečnému vyřazení starých výstavních vitrín. Stále pokračuje i odvlhčování prostor, které
díky tomu ztrácejí vysokou relativní vlhkost (nárazově měřeno vlhkoměrem zapůjčeným
zřizovatelem). V zimních měsících jsou prostory muzea a depozitáře temperovány
akumulačními kamny na noční proud.
Výstavní činnost:
Městské muzeum se opět zaměřilo na přípravu výstav pro veřejnost. V měsíci lednu ještě
pokračovala výstava z roku 2020 k výročí založení a následně pokračování výroby čepelek
v Jevíčku (rok zahájení 1950). Rok 2021, byl vyhlášen rokem „významných osobností“, proto
byla instalovaná kombinovaná výstava, jako připomínka povýšení města na město královské.
Osobností byl Přemysl Otakar II, označovaný jako král železný a zlatý (výstava byla
zapůjčená). Muzeum obohatilo výstavu o archeologické sbírkové předměty zapůjčené z RML
Keramika se týkala středověkého vývoje města a byla z nálezových situací záchranného
archeologického výzkumu nejen z náměstí ale i z ulice Barvířské. Výstavu doplňovaly práce
dětí z výtvarného oboru. Poslední výstava byla opět zapůjčená a to z Bratislavy, její název
„Čokoláda v Československu“ ukazovala vývoj výroby a pestrost sortimentu této sladké
pochoutky. Všech výstav se účastnilo cca 210 lidí. Městské muzeum pro jednotlivé výstavy
připravuje scénáře, popisky a články. Rovněž provádí i jejich instalaci za pomoci pracovníků
zřizovatele muzea.
Dary do muzea:
Rodina Plechova (dcera a vnuk) darovala muzeu velkou část materiálů z archívu pana
Františka Plecha (listový materiál, knihy, hudebniny a i část archeologických nálezu od
kostelíčka sv. Bartoloměje, které pan Plech za svůj život sám nasbíral). I před nedostatek
místa v muzejním depozitáři, byla tato pozůstalost přijata. Po uspořádání bude dar zajisté
sloužit zájemcům o studium místní historie.
Spolupráce a různá jednání:
Písemné dotazy, z obcí Vrážné a Mladějov, na to, zda nejsou ve zdejším muzeu jakékoliv
zmínky o jejich historii-byly uspokojeny. Jednak z poznámek získané pozůstalosti, deníků J.
Mackerleho a původního soupisu sbírkových předmětů (archeologie). Byly pořízeny
fotokopie a předány žadatelkám z výše jmenovaných obcí. Restaurátorská škola z Litomyšle
předala zpět muzeu již zrestaurovaný Mattioliho herbář. Muzeum Boskovicka (zastoupené
PhDr. A. Štrofem) si zapůjčilo pro akci „Pasování na archeologa“ repliku bronzového meče,
zápůjčka byla na týden. Dalším uspokojeným zájemcem byl žadatel o kopii spisku o
„Jindřichu Zdíkovi“ nebo zpracovatel historie obce Slatina, který několikrát navštívil muzejní
archív z pozůstalosti ing. Mackerleho (projekty a nákresy domů a jiných objektů z té obce).
Spolupracují i členové „Vlastivědného kroužku“ – návštěva rodiny Purketovi, za účelem
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získání informací a vzpomínek o panu Františku Továrkovi, pro článek do zpravodaje. Ke
konci roku byla uskutečněna přípravná jednání pro rok 2022, tedy pro možnou žádost o grant
na restaurování zbraní, které se nachází v muzeu. Dotázanou organizací bylo Technické
muzeum Brno, oddělení restaurování v Židenicích. Spolupráce byla navázána.
Rovněž v průběhu roku byly z Regionálního muzea Litomyšl vráceny zapůjčené sbírkové
předměty (část bronzového depotu, fotografie, knihy atd.), které byly zapůjčeny pro výstavu
„Báječní archeologové“. Městské muzeum pro informování veřejnosti uveřejňuje o své
činnosti články v místním tisku. Dále je každoročně navazována spolupráce s probíhajícím
archeologickým průzkumem vedeným profesorem Doc. E. Droberjarem. Neopomenuti jsou i
místní „detektoráři“.
Další agenda:
Pracovnice muzea každoročně zpracovává hlášení o činnosti muzea pro CES (centrální
evidence sbírek) prostřednictvím Národního informačního a poradenského střediska pro
kulturu Praha. Je vyřizována i další mailová pošta různých dotazovatelů z republiky i ze
zahraničí.
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Městská policie Jevíčko
Obsah:
1. Úvod, předmět činnosti, působnost
2. Přestupky
2.1. Dopravní přestupky
2.2. Ostatní přestupky
2.2.1. Přestupky na úseku pořádku ve stání správě a přestupky proti
pořádku v územní samosprávě
2.2.2. přestupky proti veřejnému pořádku
2.2.3. Přestupky proti občanskému soužití
2.2.4. Přestupky proti majetku
2.3. Dohled nad dodržováním zákazu podávání alkoholických nápojů,
včetně kontrol dle zákona č. 65/2017 Sb.
2.4. Řešení přestupků
3. Trestné činy
4. Ostatní činnost
4.1. Odchyt zvířat
4.2. Spolupráce se složkami IZS
4.3. Preventivní – přednášková činnost
4.3.1. Přednášky na základních školách
4.3.2. Přednášky v rámci spolků
4.3.3. Přednášky pro seniory
4.4. Účast na akcích konaných ve městě
4.5. Ztráty a nálezy
5. Městský kamerový dohledový systém
6. Závěr
1. Úvod, předmět činnosti, působnost
Městská policie Jevíčko byla zřízena usnesením zastupitelstva města, obecně závaznou
vyhláškou č. 3/2016 ze dne 14. 11. 2016 a je výkonným orgánem města, který primárně
zajišťuje a zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti svého
města a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon. Městská policie
Jevíčko (dále jen „MP“) oficiálně zahájila svoji činnost dne 1. 6. 2017.
Městskou policii řídí starosta města a pověřený strážník – velitel MP. Strážníci se řídí
zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
Činnost Městské policie Jevíčko byla v předmětném roce zajišťována třemi strážníky
městské policie kromě měsíců duben až září, kdy byla služba vykonávána pouze dvěma
strážníky z důvodu dlouhodobé nemoci str. Františka Juriše. Dále pak od ledna 2021 do
března 2021 dvěma pracovníky APK. Činnost APK byla přerušena Úřadem práce v měsících
duben a květen. Od června 2021 byl k městské policii přidělen jeden člen APK, který svoji
činnost vykonával až do konce roku 2021
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Hlavní úkoly:
Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a při plnění
dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona:
- přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku,
- dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
- dohlíží na dodržování závazných vyhlášek a nařízení obce (města),
- podílí se, v rozsahu stanoveném zákonem o obecní polici nebo zvláštním zákonem, na
dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu na pozemních komunikacích,
- podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného
pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o obecní policii
nebo zvláštním zákonem tak činí opatření k jeho obnovení,
- podílí se na prevenci kriminality v obci (městě),
- provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci (městě),
- odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
(města),
- poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje
o obecní policii.
Rozsah úkolů obecní policie je taxativně vymezen příslušným zákonem. Z logiky věci však
plyne, že strážníci MP budou plnit i některé další úkoly, které nejsou výše specifikovány, ale
právě vyplývají přímo či nepřímo ze zákona o obecní policii nebo zvláštních zákonů.
Můžeme zde hovořit o úkolech, které mají podpůrnou úlohu ve vztahu k jiným orgánům a
institucím-například může jít o zajišťování místa trestného činu proti vstupu nepovolaných
osob, předvádění osob na žádost orgánů obce, doručování písemností pro orgány obce ve
správním řízení atd.
Místní – územní (katastrální) působnost:
Činnost MP Jevíčko je tedy koncipována jako činnost veřejně prospěšná, jejímž
prostřednictvím obec zajišťuje klid a pořádek ve městě v rozsahu své působnosti. Z důvodu
nízkého počtu strážníků není činnost MP Jevíčko zajišťována v nepřetržitém provozu, ale
primárně v době úředních dní a víkendových nocí. Tato činnost je vykonávána v katastrálním
území města Jevíčka, do kterého spadají i přidružené obce (místní části) Zadní Arnoštov,
Mařín a osada Lípa. Na základě uzavřených dvou veřejnoprávních smluv, které byly
odsouhlaseny Krajským úřadem Pardubického kraje, vykonává MP Jevíčko činnost i na
katastrálním území obce Jaroměřice a přidružené obce Nový Dvůr, a dále pak i na
katastrálním území obce Víska u Jevíčka.
Na základě veřejnoprávních smluv byla obcím Jaroměřice a Víska u Jevíčka na základě
služeb MP Jevíčko účtována za rok 2021 částka v celkové výši 65.840 - Kč.
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Obrázek č. 1 – mapa zachycující celkové katastrální území – místní působnost MP Jevíčko

Obrázek č. 2 – mapa k. ú. Jevíčko
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Obrázek č. 3 – mapa k. ú. Jaroměřice

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

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. 2021 – do 31. 12. 2021, bylo strážníky MP Jevíčko zjištěno
a zadokumentováno celkem 163 přestupků. Příkazem na místě /BP/ bylo řešeno 86
přestupků.
Nejčastěji se jednalo o dopravní přestupky v počtu 160 (z toho bylo 68 přestupků řešeno
domluvou a zaznamenáno). 6 přestupků předáno k dořešení odboru dopravy v Moravské
Třebové.
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Dále pak přestupky na úseku pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku
v územní samosprávě (porušení vyhlášek a nařízení města) v počtu 3 skutků. V oblasti
přestupků proti majetku nebyl zaznamenán žádný přestupek.
Přestupky výrazně ovlivnila epidemie COVID.
V nouzovém stavu byl výrazně omezen provoz hospod, barů a restaurací, to se projevilo i na
večerním pohybu občanů po městě.
Městská policie kontrolovala dodržování vládních nařízení. Zejména dodržování omezení
provozní doby v pohostinství a zákaz pohostinské činnosti. Dále byl vykonáván dozor u
obchodů, pošty, spořitelny atd., kde platí mít dle nařízení vlády nasazeny roušky nebo
respirátory. Zjištěné nedostatky byly řešeny domluvou.
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 2021 bylo zjištěno celkem 160 těchto přestupků,
kdy 68 jich bylo vyřešeno domluvou a 6 bylo postoupeno k řešení odboru dopravy
v Moravské Třebové.
2.2. Ostatní přestupky
Do kategorie „ostatní přestupky“ zahrnujeme všechny další přestupky, které nejsou spojené
s dopravou. Řadíme sem např.:
- přestupky na úseku pořádku ve stání správě a přestupky proti pořádku v územní
samosprávě - § 4 zák. č. 251/2016 Sb.
- přestupky proti veřejnému pořádku - § 5 zák. č. 251/2016 Sb.
- přestupky proti občanskému soužití - § 7 zák. č. 251/2016 Sb.
- přestupky proti majetku - § 8 zák. č. 251/2016 Sb.
2.2.1. Přestupky na úseku pořádku ve stání správě a přestupky proti pořádku v územní
samosprávě
Strážníci MP Jevíčko dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek města (OZV). Jedná
se zejména o vyhlášky č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
č. 1/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, vyhláška
č. 2/2013 kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích,
vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu, vyhláška č. 2/2017 o stanovení podmínek pro pořádání,
průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků ve venkovních prostorech
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, vyhláška č. 3/2017 o regulaci hlučných
činností, vyhláška č. 4/2017 o regulaci používání zábavní pyrotechniky a Nařízení č. 1/2016,
Tržní řád.
V rozhodném období, v roce 2021, řešili příkazem na místě strážníci MP Jevíčko, v této
souvislosti celkem 3 případy.
2.2.2. Přestupky proti veřejného pořádku
V této oblasti strážníci řešili několik přestupků, které svoji vážnosti nenaplnily skutkovou
podstatu přestupku. Proto byly řešeny ve všech případech domluvou a v některých
případech u mládeže vykázáním z místa-vyjma TČ.
Z vymezení pojmu přestupek tak, jak jej podává § 5 zákona 251/2016sb., plyne, že má-li být
jednání kvalifikováno jako přestupek, musí být nejen protiprávní, naplňovat obecné
znaky, které se týkají pachatele, a formální znaky přestupku, ale také vykazovat určitý
stupeň škodlivosti pro společnost, s tím, že tyto podmínky musí být splněny
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kumulativně. Lze to vyjádřit tak, že každé jednání, které je v rozporu s právem, je
protiprávní, ale nemusí tím ještě založit odpovědnost za přestupek.
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.
2.2.4. Přestupky proti majetku
V roce 2021 nebyl strážníky MP řešen žádný přestupek krádeže, zpronevěry, podvodu a
zničení či poškození věci. Lze tak konstatovat že došlo k velkému zlepšení. A to zejména
v oblasti krádeží, čemuž napomohl i nouzový stav, jelikož krádež např. v prodejně potravin
se v nouzovém stavu považuje za Trestný činy. Z obchodu a obchodních domů za celý rok
nebylo přijato žádné oznámení o krádežích.
2.3. Dohled nad dodržováním zákazu podávání alkoholických nápojů, včetně kontrol
dle zákona č. 65/2017 Sb.
V rámci své činnosti prováděli strážnici preventivní kontroly v rámci zákona č. 65/2017 Sb., o
ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, se zaměřením na dodržování
zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým osobám v provozovnách, kde dochází
k podávání alkoholicích nápojů a dále na přítomnosti dětí v provozovnách, kde jsou umístěny
výherní hrací automaty. Činnost byla zaměřena i na zákaz kouření ve veřejnosti přístupném
vnitřním prostoru, na nástupišti, v přístřešku a čekárnách veřejné dopravy apod.
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 2021 bylo uděleno celkem:
68 x – domluva
58 x – bloková pokuta na místě zaplacená – v celkové výši:
36.600,-- Kč
34 x – bloková pokuta na místě nezaplacená – v celkové výši:
10.600,-- Kč
---------------------Celkem: 46.200,-- Kč
3x
– oznámení (postoupení) věci + věci (přestupky) k dořešení dle věcné a místní
příslušnosti.
V rámci administrativy bylo zpracováno celkem 86 čísel jednacích (ČJ).
3. Trestné činy
Strážníci MP Jevíčko v roce 2021 zjistili celkem 4 x podezření z trestného činu. Jednalo se
o následující trestné činy: poškození cizí věci a ublížení na zdraví.
Městskou policií byly zadrženy a předány PČR dvě nezletilé osoby podezřelé z trestné
činnosti v jiných městech. Po těchto osobách bylo vyhlášeno celostátní pátrání.
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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 2021, jsme
zařadili vybrané činnosti MP Jevíčko, a to: odchyt zvířat, spolupráce se složkami IZS, 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 2021 odchytli či jinak zajistili strážníci MP celkem 4 volně pobíhajících psů, které
následně předali majitelům, případně převezli do útulku pro psy v Čechách pod Kosířem.
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 2021 spolupracovali strážníci MP Jevíčko se složkami IZS, a to jak se složkami
základními, tak i se složkami ostatními. Největší podíl spolupráce byl v téměř každodenním
služebním styku s Policií ČR, zejména s Obvodním oddělením PČR Moravská Třebová.
Dále MP velice úzce spolupracovala s Jednotkou SDH Jevíčko a následně také
s Jednotkami Hasičského záchranného sboru (HZS) Pardubického kraje – Stanice
Moravská Třebová a zdravotní záchranné služby.
K velice časté 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
Přednášková činnost nebyla realizována z důvodů epidemie Covid 19.
4.3.1. Přednášky na základních školách
Přednášková činnost na ZŠ nebyla realizována z důvodu epidemie Covid 19.
4.3.2. Přednášky v rámci spolků
Nebylo realizováno z důvodu epidemie Covid 19.
4.3.3. Přednášky pro seniory
Nebylo realizováno z důvodu epidemie Covid 19.
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4.4. Účast na akcích konaných ve městě
V předmětném kalendářním roce 2021 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.
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 2021 eviduje MP Jevíčko celkem 17 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
 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
V roce 2021 byl kamerový systém rozšířen o jednu kameru na vjezd a výjezd z Palackého
náměstí do ul. Třebovská a o kamery dohlížející na pořádek na ubytovně.
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6. Závěr
Od 1. 1. 2021 do 27. 1. 2021 pracovali u MP dva strážníci s platným osvědčením. Dne 27. 1.
2021 ukončil rekvalifikační kurz zakončený závěrečnou zkouškou str. Jaroslav Šrejma a
získal tak osvědčení pro výkon strážníka MP s platností na 5 let a doplnil tak počet strážníků
MP na tři.
Od 27. 3. 2021 do 1. 10. 2021 z důvodu dlouhodobé nemoci str. Františka Juriše byl výkon
služby zabezpečován dvěma strážníky.
V měsíci listopad byl výkon služby vykonáván jedním strážníkem a preventistou kriminality.
Str. Michal Novák byl na nemocenské covid 19.
Str. Jaroslav Šrejma dovolená + DPN – plánovaná operace očí.
Z tohoto krátkého závěru je zřejmé, že tři strážníci na zabezpečení veřejného pořádku ve
městě nestačí. Když přičteme u každého strážníka ještě čerpání dovolené, která je pět týdnu
a další volna vyplývající z kolektivní smlouvy je jasné že obsazení služeb je v některých
měsících velmi problematické a z tohoto důvodu v některých dnech MP nesloužila. Veřejný
pořádek byl v těchto dnech zabezpečován PČR, které je o službách strážníků MP Jevíčko
informována zasíláním rozpisu služeb.
Od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 spolupracovali s městskou policií dva pracovníci APK. Jejich
činnost však byla od 1. 4. 2021 přerušena ukončením dotace z úřadu práce a činnost APK
byla obnovena od 1. 6. 2021, ale pouze jedním členem APK, a to panem Štefanem
Gabašem.
V roce 2022 se bude MP Jevíčko i nadále 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 operativně řešit.
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