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Úvod 

O OBSAHU ZPRÁVY 

Zpráva je předkládána Zastupitelstvu města Kojetína a je veřejně přístupná na webových 

stránkách Města Kojetína. Cílem je poskytnout základní přehled o činnosti uvolněných 

zastupitelů a zaměstnanců Města Kojetína zařazených do městského úřadu v oblasti výkonu 

státní správy a samosprávy a podat informaci o činnostech města realizovaných v oblasti 

přenesené i samostatné působnosti v uplynulém roce Městským úřadem Kojetín. 

ROZSAH ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST 

Činnost v oblasti samosprávy vykonává 

Městský úřad Kojetín (dále jen MěÚ) ve 

městě Kojetíně (části Kojetín I-Město, 

Kojetín II-Popůvky a Kojetín III-

Kovalovice), na katastrálním území 

Kojetín, Popůvky u Kojetína a Kovalovice 

u Kojetína. 

Matričním úřadem a stavebním úřadem 

je pro území Kojetín, Křenovice, 

Měrovice nad Hanou, Polkovice, 

Stříbrnice a Uhřičice. 

Město Kojetín je obcí s pověřeným 

obecním úřadem a jeho správní obvod je 

vymezen územím obcí Kojetín, 

Křenovice, Lobodice, Měrovice nad 

Hanou, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, 

Tovačov a Uhřičice (všechna vybarvená 

území na obr.). 

Obcí s rozšířenou působností je pro 

Město Kojetín Statutární město Přerov, 

Bratrská 709/34, 750 02 Přerov a 

krajským úřadem Krajský úřad 

Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 

779 11 Olomouc. 

POČET ZAMĚSTNANCŮ 

Mimo 2 uvolněných zastupitelů ve 

funkcích starosty a místostarosty mělo Město Kojetín celkem 28 zaměstnanců zařazených do 

Městského úřadu. 

V rámci organizace se MěÚ dělí na 3 odbory, z toho měl odbor vnitřních věcí školství a kultury 

(dále jen VVŠK) 10 zaměstnanců, finanční odbor (dále jen FO) 10 zaměstnanců a odbor 

výstavby, životního prostředí a dopravy (dále jen VŽPD) 6 zaměstnanců. Tajemník a správce 

IT nejsou zařazeni do žádného z odborů MěÚ. Počet pracovníků je možné považovat za 

stabilizovaný, na kvalitní výkon samosprávy a svěřených agend státní správy dostačující, při 

možnosti využití externích odborníků, zejména v oblastech právních, finančních, dotačních a 

informačních technologií. 
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ROZSAH ČINNOSTI ÚŘADU A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ 

Schéma činnosti a příslušnosti odborů a zaměstnanců jsou přílohami č. 3 a 4 organizačního 

řádu, níže uvedený text je vyjádřením základních činností uvolněných zastupitelů a 

zaměstnanců města zařazených do MěÚ v roce 2020. 

 

1. UVOLNĚNÍ ZASTUPITELÉ 

1.1. STAROSTA (samostatná působnost) 

1.2. MÍSTOSTAROSTA (samostatná působnost) 

2. ZAMĚSTNANCI (nezařazení do odborů MěÚ) 

2.1. TAJEMNÍK (zodpovědný za výkon samostatné a přenesené působnosti) 

2.2. správce informačních technologií MěÚ 

3. ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A KULTURY (VVŠK)  

3.1. VEDOUCÍ ODBORU, školství, personalistika, volby, spisová služba 

3.2. sekretariát, propagace, CzechPOINT, ověřování listin a podpisů 

3.3. přestupky 

3.4. právník 

3.5. SPOD, komunitní plánování, byty v DPS, sociální poradenství  

3.6. byty v DPS, péče o seniory a osoby se zdravotním postižením, opatrovnictví 

3.7. SPOD, sociální poradenství, byty v DPS 

3.8. matrika, ohlašovna, CzechPOINT, ověřování listin a podpisů 

3.9. matrika, ohlašovna, CzechPOINT, ověřování listin a podpisů 

3.10. podatelna, spojovatelka, informace, nálezy 

4. FINANČNÍ ODBOR (FO) 

4.1. VEDOUCÍ ODBORU, hospodaření města, úvěry, dary a dotace 

4.2. účetní – příjmy; bankovní operace; DPH 

4.3. účetní – výdaje; evidence majetku 

4.4. mzdová účetní 

4.5. kontrola, příspěvkové organizace, rozpočet, dotace neziskovým organizacím 

4.6. pokladna, evidence majetku, pojištění  

4.7. správa bytového a nebytového fondu, pronájmy nemovitostí  

4.8. místní a správní poplatky, pronájmy reklamních ploch, tržní řád, JSDH, vymáhání 
pohledávek, pohřebnictví 

4.9. prodeje a převody nemovitostí; věcná břemena; zástavy; energetické hospodářství 

4.10. místní poplatky za komunální odpad včetně vymáhání, exekuce 

5. ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY (VŽPD) 

5.1. VEDOUCÍ ODBORU, územní plánování, investice, správa GIS 

5.2. stavební úřad (pro Kojetín I-Město) 

5.3. silniční hospodářství a doprava 

5.4. příprava a realizace investic, správa budov 

5.5. životní prostředí 

5.6. stavební úřad (pro místní části a ostatní obce) 

https://www.kojetin.cz/cs/mestsky-urad-kojetin/organizacni-rad.html
https://www.kojetin.cz/cs/mestsky-urad-kojetin/organizacni-rad.html
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ZÁKLADNÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE K ROKU 2020 

Informace o hospodaření lze získat z rozpočtu, střednědobého výhledu, závěrečného účtu ze 

zprávy o hospodaření zpracované a předkládané finančním odborem. Tyto dokumenty jsou 

přístupné z webu Města Kojetína. Měsíčně aktualizovaný přehled plnění příjmů a výdajů 

rozpočtu Města Kojetín je dostupný prostřednictvím klikacího rozpočtu. 

Městský úřad eviduje 48 platných vnitřních předpisů řešících oblasti řídících dokumentů – 

pracovních a organizačních, BOZP, PO, informatiky, účetnictví, kontroly, majetku, veřejných 

zakázek a bytové problematiky, některé se vztahují i na MP, případně i p.o., z nichž bylo 8 

v roce 2020 novelizováno (vydáno v novém úplném znění). 

V roce 2020 byla uzavřena nová veřejnoprávní smlouva k výkonu přestupkové agendy 

vykonávané Městským úřadem Kojetín pro obec Stříbrnice s účinností do konce roku 2025. 

Za významné události roku 2020 lze označit zejména realizované investiční akce, které jsou 

vyjmenovány v další části této zprávy a samostatně popsány ve výroční zprávě o investicích 

a opravách, kterou zpracovává odbor VŽPD. 

Na činnost MěÚ nebyla evidována v roce 2020 žádná stížnost, evidována nebyla ani petice, 

podaná v souladu s petičním zákonem. 

Městskému úřadu byly v průběhu roku 2020 doručeno 9 žádostí o poskytnutí informace dle 

zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na všechny žádosti byly zaslány 

odpovědi. Bližší informace o povinně zveřejňovaných informacích včetně výroční zprávy jsou 

dostupné na webu města. 

MěÚ Kojetín plní i další povinnosti vyplývající z nařízení eIDAS, a GDPR. Pověřence zajišťuje 

Město Kojetín prostřednictvím externí právnické osoby, informace o zpracování osobních 

údajů jsou veřejně přístupné na městských webových stránkách. 

Převládající počet agend MěÚ je dlouhodobě zpracováván elektronicky prostřednictvím IS 

VERA Radnice. 

Podíl výkonu přenesené a samostatné působnosti vykonávané zaměstnanci městského úřadu 

lze dle vykonávaných činností vyhodnotit poměrem cca 40:60 %. 

Za rok 2020 je Městským úřadem Kojetín evidováno celkem 7 087 přijatých podání a 10 024 

vlastních písemností s číslem jednacím. Mimo to bylo předloženo MěÚ 271 materiálů na 24 

schůzí Rady města a 60 materiálů na 6 zasedání Zastupitelstva města. 

I přes mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a usnesení Vlády ČR, přijatá v souvislosti 

s nákazou SARS-CoV-2 (COVID-19), omezení úředních hodin, zvýšené nemocnosti a 

částečné práci z domu, se v porovnání s rokem 2019 vykonalo stejné množství úkonů, které 

byly ale doplněny o činnosti s dodávkami OOPP, desinfekce, a to nejen pro MěÚ, ale i pro MP 

a částečně i pro p.o. a občany města, zejména na počátku roku 2020, kdy bylo zboží tohoto 

druhu nedostatek.  

I přes zvýšenou nemocnost a nařízených karantén zaměstnancům se podařilo (až na několik 

dní nefunkčního pracoviště CzechPOINT) zabezpečit činnost úřadu tak, aby byl 2 dny v týdnu 

plně k dispozici občanům. V ostatní dny plnili zaměstnanci úkoly bez fyzické přítomnosti 

občanů, dle zveřejněných informací – s občany min. po e-mailu a telefonu. 

https://www.kojetin.cz/cs/mesto-kojetin/rozpocet-a-zaverecny-ucet/
http://91.187.54.148:8080/birt/frameset?__report=rozpocet3.rptdesign&__showtitle=false
https://www.kojetin.cz/cs/mesto-kojetin/investice-a-dotovane-projekty/vyrocni-zpravy-o-investicich-a-opravach-nad-100tis-kc.html
https://www.kojetin.cz/cs/mesto-kojetin/investice-a-dotovane-projekty/vyrocni-zpravy-o-investicich-a-opravach-nad-100tis-kc.html
https://www.kojetin.cz/cs/mesto-kojetin/povinne-informace/povinne-zverejnovane-informace-podle-zakona-c-106-1999-sb.html
https://www.kojetin.cz/cs/mesto-kojetin/povinne-informace/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-gdpr.html
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Uvolnění zastupitelé 

Uvolněnými zastupiteli, kteří tvoří Městský úřad Kojetín jsou starosta a místostarosta. 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

• Starosta Města Kojetína – Ing. Leoš Ptáček 

• Místostarosta Města Kojetína – Miloslav Oulehla. 

ZÁKLADNÍ POPIS ČINNOSTI 

1. STAROSTA 

1.1. svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva města, 

1.2. zastupuje obec navenek, 

1.3. za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu obce, 

1.4. jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka, 

1.5. odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města, 

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

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

1.8.  odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města, 

1.9. rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce, 

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

1.11. pozastavuje výkon usnesení rady obce 

1.12. řídí městskou policii 

1.13. je členem valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 

 

2. MÍSTOSTAROSTA 

2.1. za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu obce 

2.2. zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává 
funkci 

2.3. zastupuje město ve Svazku obcí Mikroregionu Střední Haná, Místní akční skupině, 
organizační složky Střední Haná, o.p.s., Regionální agentuře pro rozvoj střední 
Moravy a Sdružení obcí střední Moravy 

Kompetence v jednotlivých oblastech působnosti MěÚ nejsou mezi starostu a 

místostarostu rozděleny. 
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Zaměstnanci nezařazení do odborů 

Městský úřad dále tvoří tajemník městského úřadu a další zaměstnanci města zařazení do 

městského úřadu. Do žádného z odborů městského úřadu není zařazen spolu s tajemníkem 

správce IT. 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

• Tajemník Městského úřadu – Bc. Jiří Stav 

• Správce informačních technologií – Bc. Roman Mitáš 

Změny v roce 2020 

Ke změnám v obsazení funkcí na zmíněných pozicích nedošlo. 

ZÁKLADNÍ POPIS ČINNOSTI 

1. TAJEMNÍK (vedoucí úřadu) 

1.1. je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné působnosti i přenesené 
působnosti starostovi, 

1.2. zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny 
radě města, 

1.3. plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou, 

1.4. stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům města 
zařazeným do městského úřadu, 

1.5. plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů 
vůči zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu, 

1.6. vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád městského úřadu a další vnitřní 
směrnice městského úřadu, nevydává-li je rada města, 

1.7. zúčastňuje se zasedání zastupitelstva obce a schůzí rady obce s hlasem poradním, 

1.8. plní nebo zodpovídá za plnění dalších zákonných povinnosti úřadu (např. zástupce 
správce a zpracovatele osobních údajů, zástupce podpůrného orgánu pro Centrální 
registr oznámení) 

Činnost tajemníka mimo vyjmenovaných, zejména řídících činností byla počátkem roku 

zaměřena na tvorbu nového webu, z důvodu přepracování povinně zveřejňovaných informací, 

dodržení zákonných povinností vzhledem k dalšímu obsahu a přístupnosti webu a také 

z důvodu nového zapracování životních situací – Potřebuji vyřídit. V následujících měsících 

spojených s koronavirovou pandemií byla činnost ovlivněna zabezpečováním plnění usnesení 

Vlády ČR, opatření Ministerstva zdravotnictví a doporučení Ministerstva vnitra souvisejících 

nejen s chodem úřadu a MP, ale i v souvislosti s předáváním informací a pomoci občanům a 

podnikatelům, zejména při prvotním nedostatku OOPP a desinfekce. 

 

2. SPRÁVCE IT zabezpečuje 

2.1. výkon správy informačních a komunikačních technologií na MěÚ Kojetín 

2.2. koordinaci servisu a údržby, správy dat 

2.3. koordinaci správy počítačové sítě – údržby výpočetní techniky, datových souborů, 
sítě 

2.4. spolupráci při výběru a zavádění nových softwarových produktů 

2.5. zaškolování nových pracovníků a průběžné proškolování ostatních pracovníků 
v obsluze PC, tiskáren a ostatní kancelářské techniky 

https://www.kojetin.cz/cs/mestsky-urad-kojetin/potrebuji-vyridit/
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2.6. běžnou údržbu kancelářských zařízení (kopírky, tiskárny, PC, servery a jiné) a 
zajišťování jejich oprav 

2.7. běžnou údržbu telefonní sítě v budově MěÚ, zajišťování údržby a opravy této sítě a 
mobilních telefonů v majetku Města Kojetín – užívaných pracovníky zařazenými do 
MěÚ a funkcionáři města. 

2.8. vedení evidence výpočetní techniky a komunikačních zařízení a technologií 
potřebných pro řádnou správu systému a zařízení 

2.9. zajištění chodu EZS, zajištění jeho údržby a oprav 

2.10. zprostředkování správy internetového připojení s poskytovatelem internetových 
služeb (ISP) 

2.11. aktualizaci webu města Kojetína (webmaster) a spolupráci s externím dodavatelem 
při výrazných změnách stránek, příp. při tvorbě nových 

2.12. tvorbu a aktualizaci intranetu 

2.13. správu CzechPOINT, AIS RPP, Seznamu OVM a údajů v IS o ISVS, vytváření 
podmínek pro využívání a editaci údajů v ZR prostřednictvím MěÚ Kojetín 

Činnost jediného správce IT na MěÚ je náročná nejen na odbornost ale i různorodost činností, 

zejména s rozšiřující se elektronizací veřejné správy. Při zajištění smluvní externí výpomoci 

s počítačovou sítí, serverovým provozem a konzultacích, lze hodnotit situaci po stránce IT jako 

stabilizovanou. I přes vytíženost správce IT byl v roce 2020 zprovozněn nový server a ve 

spolupráci s odborem VŽPD byly vybudovány další optické sítě a připojeny nové body 

městského kamerového a dohlížecího systému. V březnu byly spuštěny se zásluhou téměř 

všech zaměstnanců nové webové stránky města Kojetína. Jejich tvorba byla spojená nejen 

s politickou vůlí koaličních stran a hnutí ale také s povinnostmi danými zákonem 

č. 99/2020 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona 

č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s termínem splnění zákonných povinností do 

23.09.2020. Mimo to došlo i díky nákupu HW koncem roku 2019 k obměně Firewallu – pořízení 

nového Fortinet Fortigate, modernizaci zálohovacího serveru, k postupné výměně 2 hlavních 

serverů a výměně diskového pole NAS. V neposlední řadě bylo změnou dodavatelů 

telekomunikačních služeb docíleno značné úspory v rozpočtu na tyto služby (zejména od roku 

2021). 

VÝSLEDKY KONTROL 

V roce 2020 byla jediná kontrola zaměřena na finanční a fyzickou kontrolu dotačního titulu 

Konsolidace IT a nové služby datového centra MěÚ Kojetín, kterému končila v listopadu 2020 

udržitelnost. Kontrolní orgán – (CRR ČR) neshledal žádné pochybení a 4. 12. 2020, bylo 

schváleno poslední hlášení o udržitelnosti projektu. 

PLÁNOVANÉ AKCE A MIMOŘÁDNÉ ÚKOLY DO DALŠÍHO OBDOBÍ  

• splnění požadavků na provoz informačních systémů veřejné správy a zabezpečení 
zákonnosti a bezpečnosti jejich provozu 

• připojení dalších zařízení na městskou optickou síť 

• zvýšení bezpečnosti sítě na MěÚ 

• rozšíření úložiště pro data ukládaná servery 

• při vůli politických orgánů města – připojení poplatkových agend na Portál občana (v 
souvislosti zejména s on-line úhradou poplatků) 

https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni
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Odbor vnitřních věcí, školství a kultury 

PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Do odboru VVŠK bylo v roce 2020 zařazeno 10 úředníků 

• Vedoucí odboru: Bc. Jana Nakládalová 

• Sekretariát: Michaela Daňková 

• Podatelna:  Jana Bradnová 

• Přestupky:  Lucie Grufíková, Mgr. Dalimil Kolek 

• Agendy vnitřní správy (matrika, ohlašovna, CzechPOINT, vidimace a legalizace atd): 
Jarmila Vašíčková, DiS.; Hana Štětkářová 

• Sociální úsek: Bc. Alice Stavová; Adéla Zaoralová, DiS; Markéta Šťastná, DiS 

V průběhu roku 2020 odbor VVŠK pracoval ve stabilním složení.  

Průběžné vzdělávání úředníků probíhá jednak podle z.č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a rovněž 

podle z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání 

probíhalo většinou e-learningovou formou. Referentka sociálních věcí absolvovala přípravu na 

ZOZ na úseku opatrovnictví, kterou by měla absolvovat v letošním roce. Pracovník na úseku 

přestupkové agendy zdárně absolvoval přípravu i zkoušku ZOZ pro přestupkové řízení ve 

věcech veřejného pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného 

pořádku, občanského soužití a majetku. V roce 2021 budou oba pracovníci na úseku 

přestupků ještě absolvovat zkoušku z právních předpisů v oblasti odpovědnosti za přestupky. 

V rámci celého odboru je zajištěna zastupitelnost na všech pracovních pozicích (s výjimkou 

některých kompetencí vedoucí odboru). 

Změny v roce 2020 

Ke změnám v obsazení funkcí na zmíněných pozicích nedošlo. 

ZÁKLADNÍ POPIS ČINNOSTI ODBORU 

Výkon státní správy 

Pracoviště matriky a evidence obyvatel 

Agendu v r. 2020 zajišťovaly stabilně 2 pracovnice. Na úseku matriky v případě potřeby 

zastupuje i pracovnice sekretariátu, zejména při zajištění některých obřadů. Matriční agenda 

je v rámci našeho matričního úřadu vykonávána na vysoké úrovni, vyžaduje především 

pečlivost a preciznost. 

Mezi činnosti na úseku matriky patří zejména: zápisy narození /v případě domácích porodů/,  

záležitosti ohledně sňatků (osvědčení k církevním sňatkům, vysvědčení o právní způsobilosti 

k uzavření manželství/, zápisy úmrtí, uznávání otcovství, změna jména a příjmení, správní 

řízení na úseku matriky (promíjení předložení dokladů, povolování sňatků na jiném vhodném 

místě a mimo stanovenou dobu…), nahlížení do matrik, vydávání druhopisů matričních 

dokladů, provádění oprav a dodatečných záznamů v matričních knihách, archivace matričních 

knih a vedení evidence a skartace matričních dokladů, zápisy do Zvláštní matriky Brno, 

vydávání potvrzení, vedení sbírky listin, uložené na MěÚ Kojetín a příprava jejího 

každoročního předání na MM Přerov. Vydávání vícejazyčných matričních dokladů. Zadávání 

údajů do IS prostřednictvím rozhraní CzechPOINT. Vydávání potvrzení k občanským 

průkazům při změně stavu, jména či příjmení. 

S ohledem na epidemiologickou situaci byla agenda evidence obyvatel a matriky po velkou 

část roku 2020 vykonávána výlučně jednou pracovnicí a bylo nutné operativně řešit zástupy 

s ohledem na PN, nařízené karantény a ošetřovné člena rodiny. Přesto, že dochází 
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k neustálému zpřísňování epidemiologických opatření v rámci celé republiky, mohou se 

nadále konat svatební obřady v omezeném počtu (15 osob), a tyto osoby v průběhu obřadu 

nemusí mít v obřadní síni, ani při pořizování fotografií v prostorách úřadu, zakryté dýchací 

cesty. Pro matrikářku z toho vyplývají další povinnosti, spojené s desinfekcí užívaných prostor 

a ploch mezi jednotlivými obřady a zvýšená obezřetnost při jednání s účastníky těchto akcí. 

Svatební obřady na MěÚ Kojetín se konaly až do měsíce prosince 2020 /poslední 12.12.2020/. 

V rámci evidence obyvatel se dále realizují: změny trvalých pobytů (přehlašování TP, 

ukončování TP, sdělování změn v počtech přihlášených osob vlastníkům, hlášení 

doručovacích adres, zapisování nově narozených dětí do místní evidence obyvatel (dále jen 

EO), řešení nesouladů mezi místní EO a registry, sdělování údajů o přihlášených osobách na 

žádost vlastníka), provádění notifikací, zasílání seznamů dětí základním školám a mateřské 

škole (dětí, které jsou povinné předškolnímu a školnímu vzdělávání). Dále se na tomto úseku 

provádí zápisy rozsudků soudů o omezení svéprávnosti a sdělení o zákazu pobytu. 

Letitým problémem je rušení trvalých pobytů. K dnešnímu dni má evidenční adresu TP na 

radnici 333 osob. 

Na úseku OP: Agenda OP byla převedena na MM Přerova, na pracovišti v Kojetíně je dnes 

možno pouze oznámit ztrátu či odcizení OP nebo jeho nález, je možno neplatný průkaz 

zadržet, odebrat OP po zemřelém a jsou vydávána potvrzení k OP – při změně stavu, jména 

nebo bydliště.  

Vidimace, legalizace: Ověření listiny a podpisu je možné vyřídit jak na pracovišti matriky – (2 

pracovnice), tak na sekretariátě (1 pracovnice + zastupující pracovnice).  

CzechPOINT: Na MěÚ Kojetín jsou zřízena 3 pracoviště CzechPOINT – 2 na pracovišti 

matriky a 1 na sekretariátě starosty (včetně zastupující pracovnice). Tato služba občanům 

stále narůstá na svém významu a je stále rozšiřována. 

Provoz pracoviště byl značnou část roku omezen na dva úřední dny. Tyto dny občané 

v hojném počtu využívají k osobní návštěvě na úřadě, telefonický či jiný elektronický kontakt 

není nijak významně využíván. 

Ve dnech, kdy je úřad pro veřejnost uzavřen, naopak občané využívají k telefonickým 

domluvám na osobní návštěvě úřadu, mimo úřední dny. 

Přestože byla situace komplikovaná vyšší nemocností, karanténami, čerpáním OČR atd., 

podařilo se provoz tohoto pracoviště zajistit, byť převážně pouze jednou pracovnicí. 

Přestupková agenda:  

Agendu od 01.11.2019 zajišťují 2 pracovníci. Je vykonávána pro město Kojetín a na základě 

veřejnoprávní smlouvy i pro obec Stříbrnice (tato smlouva byla koncem roku prodloužena na 

dalších 5 let). 

Na tomto úseku jsou poskytovány oprávněným úřadům i zprávy o pověsti osob (i nadále bude 

nejen za Kojetín, ale i za obce, pro které jsme v uplynulých 5 letech projednávaly přestupky). 

Dále jsou zadávány údaje do Rejstříku přestupků, a to jednak u přestupků, které jsou 

projednávány pracovníky zajišťující přestupkovou agendu, ale i na základě údajů poskytnutých 

Městskou policií Kojetín. 

Pracovník na úseku přestupkové agendy, který je od 01.01.2020 oprávněnou úřední osobou 

pro řízení o přestupku, složil dne 30.11.2020 úspěšně zkoušku odborné způsobilosti. 

Pracovnice na úseku přestupkové agendy dále zastupuje pracovnici sekretariátu starosty, 

pracovnici ohlašovny obyvatel, podatelny a zajišťuje agendu veřejných sbírek (u schválených 

sbírek protokolární pečetění pokladniček a jejich vyúčtování).  

Zvýšením počtu pracovníků na úseku přestupkové agendy se daří vyřizovat více 

přestupkových věcí a dochází ke snížení časového skluzu při vyřizování přestupků, který činil 

v přechozím roce až 10 měsíců. V roce 2020 se tento skluz povedlo snížit na 7 měsíců, a to i 
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přes omezující restrikce nařízené Vládou ČR v souvislosti s nastalou koronavirovou pandemií, 

které činnost úřadů značně omezily.  

V loňském roce bylo oznámeno 231 přestupků – došlo tedy ke snížení počtu oznámených 

přestupků oproti roku 2019, kdy bylo oznámeno 285 přestupků. 

I nadále jsou převážně oznamovány zejména přestupky proti občanskému soužití, kdy tyto je 

nutné ve většině případech, nejsou-li dány důvody pro odložení nebo předání věci, řešit 

zahájením řízení a prováděním dokazování. Důsledkem toho je zvýšení časové náročnosti a 

zdlouhavého administrativního procesu při jejich vyřizování. Přestupky v oblasti veřejného 

pořádku a přestupky proti majetku jsou páchány ve značně nižší míře oproti výše zmíněným 

přestupkům proti občanskému soužití. 

Od 1.10.2020 došlo k novele trestního zákoníku – dochází ke zvýšení hranice škody pro 

posuzování majetkového protiprávního konání jako trestného činu. Stanoví se tak, že jako 

trestný čin nadále budou posuzovány majetkové delikty od škody 10 000 korun a více, namísto 

současných 5 000 korun (do 30. září 2020). Při vzniku škody pod hranicí 10 000 Kč jde od 

1. října 2020 o přestupek, který jsou oprávněny projednávat ve správním řízení zejména 

správní orgány, včetně obecní policie (ukládání pokut příkazem na místě v případě vybraných 

přestupků). V následujícím období se tedy dá očekávat nárůst oznamovaných majetkových 

přestupků. 

Volební agenda: 

Za výkon agendy odpovídá vedoucí odboru, pracoviště ohlašovny zajišťuje vedení seznamu 

voličů a vydávání voličských průkazů, další řadu organizačních věcí zajišťuje i pracovnice 

sekretariátu. Tyto tři pracovnice mají požadovanou zkoušku z volebních agend a mohou tedy 

plnit úkoly stanové zákonem pro pověřený úřad. Na vlastním průběhu voleb se pak vždy podílí 

téměř celý MěÚ – práce v komisích, zajištění autodopravy, výpočetní techniky i spolupráce 

s ČSÚ. V r. 2020 proběhly volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje, a to za mimořádných 

hygienických opatření, které musel MěÚ zabezpečit. 

Úsek sociálních věcí 

Na úseku sociálních věcí vykonávají činnosti tři pracovnice. Dvě pracovnice zabezpečují 
agendu sociální práce a sociálně právní ochrany dětí, tyto pracovnice splňují odbornou 
způsobilost a kvalifikační předpoklady pro výkon činností sociální práce. Pracovnice, která 
zajišťuje agendu opatrovnictví a evidenci zájemců o byty zvláštního určení v domech 
s pečovatelskou službou zastupuje od 6/2019 pracovnici na mateřské dovolené. Tato 
pracovnice splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon činností sociální práce a připravuje se 
na zkoušku zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při výkonu veřejného 
opatrovnictví. Vzdělávání pracovnic bylo plněno dle zákona o úřednících, u sociálních 
pracovnic také dle zákona o sociálních službách.  

Pracovnice úseku sociálních věcí poskytují poradenství a péči osobám v hmotné nouzi, 
seniorům a osobám se zdravotním postižením, vedou evidenci zájemců o byty v DPS, 
vykonávají funkci opatrovníka, obstarávají pohřbení zemřelého nalezeného na území obce, 
zajišťují agendu sociálně právní ochrany dětí, distribuují euroklíče, jedna z pracovnic má v 
kompetenci správní řízení o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění a je 
členkou Řídící skupiny Komunitního plánování sociálních služeb na území správního obvodu 
ORP Přerov.  

Po dobu nouzového stavu vyhlášeného z důvodu onemocnění COVID-19 pracovnice 
poskytovaly pomoc klientům po celou tuto dobu bez omezení. Mimo úřední dny jednaly 
s klienty nejen telefonicky, ale domlouvaly si s nimi v případě potřeby také osobní jednání na 
úřadě. Pracovnice úseku SV evidovaly všechny OOPP, především roušky, respirátory a měly 
v kompetenci jejich distribuci. Osobně se také podílely na šití roušek. Do domácností seniorů 
pracovnice roznášely letáky s nabídkou nákupů zdarma a předávaly klientům informace 
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týkající se nouzového stavu. Sociální pracovnice po dobu nouzového stavu zajišťovaly 
klientům součinnost s Kontaktním pracovištěm ÚP Kojetín, které fungovalo omezeně. 

Sociální pracovnice na základě zákona o pomoci v hmotné nouzi vedou při výkonu státní 

správy Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného 

informačního systému práce a sociálních věcí. S každým klientem sociální práce je pro každé 

jednání vedený rovněž písemný záznam. Z důvodu statistiky je také pracovnicemi zvlášť do 

tabulky zaznamenávána každá intervence. Při výkonu sociální práce s osobami v hmotné 

nouzi je úzce spolupracováno s kontaktním pracovištěm ÚP Kojetín, pracovnicemi organizace 

Člověk v tísni, pobočka Přerov a Rodinného klubu Mária Charity Kojetín. 

V rámci výkonu SPOD je úzce spolupracováno především s OSPOD Magistrátu města 

Přerova, dále se základními školami, mateřskou školou, dětskou lékařkou, Policií ČR, 

Městskou policií Kojetín, Charitou Kojetín a organizací Člověk v tísni. I přes ztížené podmínky 

nouzového stavu ve spolupráci s MMP pracovnice aktivně pracovaly se 4 kojetínskými 

rodinami (u jedné z rodin došlo až na odebrání dětí, s Policií ČR bylo řešeno týrání v rodině a 

umístění do AD atd.). Byla navázána užší spolupráce s vedením ZŠ Svatopluka Čecha. 

Dne 14.1.2020 byla na základě § 63–65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 

ve znění pozdějších předpisů podána žádost o dotaci ze státního rozpočtu na výkon sociální 

práce pro rok 2020 (s výjimkou agendy SPOD). Rozhodnutím MPSV byla poskytnuta pro rok 

2020 dotace ve výši 529 603 Kč (požadavek na dotaci byl 922 183 Kč) s povinností 

vypořádání finančního příspěvku v dalším roce. Dne 11.9.2020 byla podána žádost o dotaci 

na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech 

v souvislostí s epidemií COVID-19. Poskytnuto bylo 31 814 Kč v celé výši požadované částky. 

V roce 2020 bylo na území města Kojetína oznámeno dle § 5 zákona o pohřebnictví jedno 

úmrtí. Náklady za úhradu sociálního pohřbu byli v celé výši zaplaceny dědici po zemřelém. U 

jednoho sociálního pohřbu uhrazeného z rozpočtu města v roce 2016, u kterého usnesením 

nabyl dědic po zůstaviteli majetek a rovněž závazky, mezi kterými je mimo jiné pohledávka 

Městu Kojetín z titulu vynaložených nákladů na zajištění sociálního pohřbu zůstavitele, nebyly 

vynaložené náklady na sociální pohřeb doposud uhrazeny. S AK bude projednávána možnost 

podání žaloby na zaplacení dlužné částky. V roce 2020 bylo ukončeno dědické řízení u 

druhého ze sociálních pohřbů uhrazených z rozpočtu města v roce 2016, a to rozhodnutím o 

ukončení řízení o pozůstalosti likvidací dědictví, proto byl úsekem SV podán návrh na vyřazení 

pohledávky z účetní evidence.   

V roce 2020 vykonávalo Město Kojetín funkci veřejného opatrovníka pro 12 osob, jedné 

z těchto osob byl na základě § 465 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jmenován 

v roce 2019 pouze opatrovník bez omezení svéprávnosti. Z celkového počtu opatrovanců je 

jeden opatrovanec dlouhodobě hospitalizován v lékařském zařízení, jeden z opatrovanců byl 

v roce 2020 umístěn do pobytového zařízení sociálních služeb. V jednom případu bylo Město 

Kojetín přibráno Okresním soudem v Kroměříži do řízení o omezení svéprávnosti a stanovení 

opatrovníka, okresní soud Město Kojetín do funkce veřejného opatrovníka nejmenoval. 

V první fázi pandemie opatrovník dovážel opatrovancům kapesné do jejich domácnosti vždy 

na 14 dnů. Komunikace s opatrovanci probíhala především telefonicky, pokud bylo nutné 

jednání, dostavili se opatrovanci osobně na městský úřad do kanceláře opatrovníka. Šetření 

v domácnosti opatrovanců v této době nebyla realizována. Opatrovanci sdělovali své 

požadavky opatrovníkovi při přebírání kapesného. Opatrovník udržoval s opatrovanci 

především telefonické spojení ke zjišťování jejich potřeb.  

V druhé vlně pandemie bylo kapesné vypláceno opatrovancům na 14 dní v pokladně MěÚ 

Kojetín. Požadavky opatrovanců byly řešeny osobně na úřadu a také telefonicky. V případě 

potřeby byla realizována šetření v domácnostech opatrovanců.  



ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A KULTURY 

11 

Příspěvek na výkon veřejného opatrovnictví činil na jednoho opatrovance 29 000 Kč, na výkon 

státní správy byl tedy příspěvek navýšen na veřejné opatrovnictví celkem o 348 000 Kč pro 

rok 2021 (vycházelo se z počtu opatrovanců k 31.3.2020, kterým město vykonávalo veřejného 

opatrovníka) 

V roce 2020 bylo vydáno jedno rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce dávky 

důchodového pojištění. Proběhla kontrola plnění povinností u dvou ustanovených zvláštních 

příjemců z roku 2019. 

Pracovnicemi úseku SV byly v průběhu roku 2020 poskytovány informace týkající se sociální 

pomoci osobám v nepříznivé sociální situaci a SPOD. Letáky byly zveřejněny na webových 

stránkách města a umístěny na nástěnce úseku SV. Článek týkající se sociálních záležitostí 

byl publikován v Kojetínském zpravodaji. 

Oblast samosprávy: 

Sociální oblast: Město Kojetín zřizuje CSS – viz výroční zpráva této příspěvkové organizace. 

Školství: Město Kojetín zřizuje 2 základní školy, MŠ, ŠJ a DDM – viz výroční zprávy těchto 

zařízení.  

Kultura: K zajištění kultury ve městě je zřízeno MěKS – viz výroční zpráva MěKS. 

Obřady, slavnostní akce, akce na úseku školství a sportu:  

Počet uskutečněných akcí tohoto zaměření byl v roce 2020 s ohledem na epidemiologickou 

situaci významně omezen. Vítání občánků se v roce 2020 konalo pouze 3x a bylo přivítáno 21 

dětí. Je nutné uvést, že rodiče mají o tuto akci velký zájem, ale bohužel její konání bylo nutné 

prozatím pozastavit. Omezení počtu zúčastněných osob na 15 se týká pouze svateb. Počet 

osob, které se mohou v uzavřených prostorách scházet se neustále mění. Rodiče narozených 

dětí jsou informováni o tom, že pokud dojde ke zlepšení zdravotní situace ve společnosti bude 

tato akce obnovena a všichni zájemci budou informování o možnosti se vítání občánků 

zúčastnit. 

Propagace: Významné akce v rámci propagace města se uskutečňovaly prostřednictvím 

MěKS a Mikroregionu Střední Haná.  

Dary FO a PO: Prostřednictvím odboru VVŠK jsou radě města předkládány návrhy na 

poskytnutí darů FO a PO – viz rozpočet města Kojetína. Agendu zajišťuje pracovnice 

sekretariátu. 

Spolupráce s výbory a komisemi: Odbor spolupracuje se školskou komisí, její činnost byla 

rovněž omezena.  

Agenda nálezů: Agendu zajišťuje pracovnice podatelny, včetně zastupujících pracovnic, 

nalezená zvířata jsou pak v kompetenci MP Kojetín. Již od 1.1. 2014 se v rámci této agendy 

postupuje podle nové směrnice zpracované v návaznosti na NOZ. 

Úsek sociálních věcí: 

V průběhu roku 2020 byly předány osobám se zdravotním postižením 4 euroklíče. 

Pracovnicemi úseku SV byla průběžně distribuována Seniorská obálka do ordinací lékařů, 

lékáren, obyvatelům DPS a klientům úseku SV. Pracovnice rovněž úzce spolupracují s MP 

Kojetín při žádostech zájemců o výpůjčku městského seniorského tísňového tlačítka. 

Informace k Seniorské obálce obdrželi senioři na akci pořádané Centrem sociálních služeb 

Kojetín v říjnu 2019. Celkem bylo na tomto setkání zúčastněným seniorům vydáno 75 

Seniorských obálek. Následná distribuce Seniorských obálek v roce 2019 byla realizována 

pracovnicemi úseku sociálních věcí, odboru VVŠK, MěÚ Kojetín, rovněž tak pracovnicemi 

Centra sociálních služeb Kojetína a Centra denních služeb Charity Kojetín. Celkem v roce 

2019 bylo seniorům distribuováno cca 250 ks Seniorských obálek.  

https://www.kojetin.cz/redakce/index.php?tree=534&lanG=cs&slozka=247617&tshowsit=3&sit=1694&
https://www.kojetin.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=247617&slozka=247617&as4uOriginalDomain=www.kojetin.cz&as4u_protocol=https&sitsearch=ob%C3%A1lka&sit=1693&tree=534&tshowsit=3&
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V roce 2020 bylo pracovnicemi úseku sociálních věcí vydáno klientům v kanceláři 15 

Seniorských obálek s nabídkou pomoci při jejich vyplnění, 18 obálek bylo distribuováno 

obyvatelům v domech s pečovatelskou službou, do ordinací lékařů v Kojetíně bylo předáno 

k další distribuci 50 Seniorských obálek. Pracovnicemi úseku SV bylo v roce 2020 

distribuováno 83 ks Seniorských obálek.  

Žádosti do DPS jsou zpracovávány podle Zásad pro poskytování nájmů bytů v DPS. Každá 

aktuální žádost obsahuje doporučení MM Přerova. V roce 2020 bylo zařazeno do evidence 

zájemců o umístění v bytě DPS 17 nových žádostí. V roce 2020 nebyla uzavřena žádná 

smlouva s okolní obcí ve věci příspěvku na rozvoj a úhradu sociálních služeb ve městě 

Kojetíně. V roce 2020 bylo přiděleno 12 bytů v domech s pečovatelkou službou, z toho 10 bytů 

bylo přiděleno občanům Kojetína.  

Od roku 2019 je Město Kojetín zapojeno do střednědobého plánování sociálních služeb 

Statutárního města Přerova, které proces komunitního plánování sociálních služeb začalo 

realizovat pro celé území obce s rozšířenou působností. Jedna z pracovnic úseku SV je 

členkou řídící skupiny a účastní se jednáních této skupiny, tak setkání v rámci Krajské 

koordinační skupiny Olomouckého kraje.  

Provozní oblast: 

Provoz sekretariátu: Je zajišťován 1 pracovnicí, další pracovnice průběžně zastupuje. Na 

sekretariátě jsou vedeny veškeré písemnosti vedení města, včetně zápisů ze zasedání jeho 

orgánů. Pracovnice sekretariátu vede i evidence veškerých OZV, nařízení, interních aktů a 

smluv, podílí se na přípravě voleb, vykonává funkci správce centrální spisovny MěÚ, 

organizuje setkání nejlepších žáků s vedením města, zastupuje matrikářku MěÚ a pracovnici 

podatelny MěÚ. Na sekretariátě je rovněž pracoviště CzechPOINT, vidimace a legalizace. 

Oproti předchozím letům došlo k nárůstu prováděných autorizovaných konverzí dokumentů 

pro FO k vymáhání nedoplatků. 

BOZP: Agendu zajišťuje vedoucí odboru VVŠK. Vede evidenci preventivních prohlídek 

pracovníků MěÚ a MP, evidenci OPP, zajišťovala preventivní prohlídky požární ochrany (v 

současné době preventivní prohlídky zajišťuje vedoucí odboru VŽPD), zajišťuje školení 

v oblasti BOZP, včetně školení řidičů referentských vozidel. 

Personální agenda: Po administrativní stránce agendu zajišťuje vedoucí odboru VVŠK. V r. 

2020 došlo ke změně NV k platům u sociálních pracovníků a pedagogických pracovníků a bylo 

nezbytné přepočítat platové výměry ředitelů PO. Průběžně jsou sledovány praxe jednotlivých 

pracovníků v návaznosti na zařazení do platových stupňů, a to včetně ředitelů PO a MP, je 

zajišťována administrativa uzavírání pracovních smluv a ukončování pracovních poměrů.  

Spisová služba a provoz podatelny: Vyřizování písemností v rámci celého úřadu probíhá 

v souladu se spisovým řádem. Za výkon spisové služby v rámci MěÚ odpovídá tajemník MěÚ, 

výkon agendy zajišťuje vedoucí odboru VVŠK, centrální spisovnu spravuje pracovnice 

sekretariátu. Na jednotlivých odborech pak pracují správci odborových spisoven. 

S podsystémem spisová služba pracují všichni pracovníci úřadu i MP. 

Provoz podatelny je zajišťován 1 pracovnicí, 2 další ji průběžně zastupují. Mimo podatelnu a 

výpravnu pracovnice zajišťuje zveřejňování na úřední desce – včetně evidence v souladu 

s právními předpisy, vede rovněž evidenci nálezů, zajišťuje vybavení pracovníků MěÚ 

kancelářskými potřebami, pracuje jako spojovatelka a poskytuje občanům základní informace. 

Zajišťuje rovněž koordinaci doručování písemností a nedoručené písemnosti po stanovenou 

lhůtu v souladu s právními předpisy ukládá. Vede evidenci razítek a klíčů.  

V souladu s předpisy o spisové službě zde pracovnice skenuje většinu došlých písemnosti a 

přikládá je do podsystému Spisová služba. 

Od ledna 2016 je povinností MěÚ ukládat na podatelně výzvy k vyzvednutí zásilek pro občany 

mající na radnici adresu trvalého pobytu. Plnění této povinnosti zajišťuje pracovnice podatelny. 
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Přijaté písemnosti v roce 2020 (7 087 č.j.) 

 

 

Vlastní písemnosti v roce 2020 (10 025 č.j.) 

 

 

Oblast hospodaření: Agendu příkazce operací zajišťuje vedoucí odboru, objednávky a 
faktury dle pokynů příkazce vystavuje pracovnice podatelny. Sestavování rozpočtu a 
hospodaření s rozpočtem – viz rozpočet města. 

STATISTIKA ČINNOSTI ODBORU 

Správní rozhodování 

Oblast 
výkonu 
státní 

správy 

Druh rozhodnutí 

Celkem 
podáno 

oznámení, 
návrhů 

Vydáno 
pravomoc. 
rozhodnutí 

Počet 
odvolání/vyhov. 

odvolání 

Počet 
oznámení 
postoup. 

Počet 
oznámení 

odlož. (např. 
blok. 

pokuta) 

Přestupky dle organizačního řádu 231 109 2/0 10 158 

Ohlašovna Rušení údaje o TP 14 16 0 0 0 

Matrika změna jm. a příjm., jiné 3 3 0 0 0 

 

Osobně

42%

Datová schránka

27%

E-MAIL

16%

Česká pošta 

11%

Ostatní 

4%

Osobně

14%

Datová schránka

30%

E-MAIL

4%

Česká pošta 

23%

Ostatní 

2%

Kurýr

27%
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Ostatní správní agendy 

Oblast správní 
činnosti 

Druh činnosti 

celkem 
činností 
úkonů 

zpráv apod. 

matrika sňatky 23 

  z toho před MěÚ 22 

  osv. -církev 1 

  vysvědčení o práv.zp. 2 

  úmrtí 39 

  z toho Kojetín 29 

  narození 0 

  zápisy oprav v matričních knihách 27 

  uznání otcovství 27 

  zápis rozvodů 13 

  
druhopisy matričních dokladů + 
výpisy 

23 

Legalizace, vidimace ověřeno celkem 601 

Občanské průk. potvrzení k OP 189 

Ohlašovna přihlášeno k TP 33 

  odhlášeno z TP 151 

  změny TP v rámci obce 107 

  zapsáno úmrtí do karet 79 

  narozené děti 51 

  obyvatel k 31.12.2020 5.908 

Poskytnutí údajů z IS výpisy z AISEO občanům 5 

CzechPoint výpisy  106 

CzechPoint žádosti o zřízení dat. schránky 9 

CzechPoint autorizovaná konverze dokumentu 196 

Podatelna přijaté písemnosti (MěÚ) 7 084 

  odeslané písemnosti (za MěÚ) 7 313 

Úřední deska  zveřejnění písemnosti  243 

Shromažďování oznámeno 1 

Veřejné sbírky spolupráce při zajištění 1 

Zprávy o pověsti zpracováno a zasláno 170 

Evidence přestupků Počet opisů a zápisů ISEP 186 

SLBD, volby org. zajištění pro Kojetín  1 

 

Správní poplatky a pokuty 

správní poplatky (ohlašovna, ověřování, matrika) 68 480 

pokuty a nákl. řízení 139400 + 36000 

z toho blokových pokut 1 900 

 

Samospráva provoz 

Oblast Druh činnosti 
Celkem 
činností 
ve věci 

předpisy OZV a nařízení 0 

int. směrnice   0 

materiály  
rada města 53 

zastupitelstvo města 5 

písemnosti odboru přijaté 1 577 
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Oblast Druh činnosti 
Celkem 
činností 
ve věci 

vlastní 2 118 

stížnosti 
(ST+VVŠK) 

oprávněné 0 

neoprávněné 1 

petice za celý úřad 0 

studenti praxe 0 

Ztráty a nálezy zaevidováno nálezů 26 

  předáno, vyřízeno 9 

smlouvy zaevidováno za MěÚ 196 

dary vyřízeno darovacích smluv 14 

objednávky vystaveno objednávek 115 

 

Sociální oblast 

sociální 
poradenství 

osoby v tíživé sociální situaci 114 

počet intervencí 638 

DPS přijetí žádosti 17 

  urgence žádosti 13 

  vyřazení žádosti dle zásad 7 

  uspokojení žadatelé 12 

  uzavření smluv s obcemi 0 

opatrovnictví počet nesv. opatrovanců 12 

  počet zpráv opatrovníka  12 

sociální pohřby počet oznámených případů 1 

  počet zajištěných pohřbů 1 

součinnost s jinými orgány 311 

správní řízení ustanovení zvl. příjemce dávek důchodového pojištění 1 

SPOD počet nezl. vedených v agendě  54 

  počet intervencí 220 

  oznámení případů SPOD MM 1 

Euroklíče počet vydaných euroklíčů 4 

VÝSLEDKY KONTROL 

Pravidelná kontrola na úseku matrik, plánována na měsíc květen 2020, byla odvolána a 

s ohledem na epidemiologickou situaci v roce 2020 vůbec neproběhla. MV informovalo, že tyto 

kontroly proběhnou v roce 2021, ihned jak to bude možné a přednostně u matrik, kde v roce 

2020 nebyly uskutečněny. 

Na konci roku 2020 proběhla kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání 

přestupků Krajským úřadem Olomouckého kraje, kdy byly správnímu orgánu vytýkány lhůty 

při vyřizování přestupkových věcí. S přihlédnutím ke skutečnosti, že byla poprvé kontrolována 

ta část agendy, která je vedena podle zcela nových právních předpisů, byl výsledek kontroly 

velmi dobrý, žádný závažný nedostatek nebyl shledán. 

V září 2020 byla ze strany KÚOK oznámena kontrola dodržování ustanovení § 64 a § 65 

zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení 

§ 109 až 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

při výkonu uvedených činností v období roku 2019, dodržování právních předpisů při výkonu 

funkce veřejného opatrovníka v návaznosti na ustanovení § 149b odst. 3 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 457 a násl. zákona č. 89/2012Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v období od počátku výkonu funkce 
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veřejného opatrovníka do 30.9.2020 a dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů při vyřizování žádostí o poskytnutí 

informací vztahujících se k uvedené přenesené působnosti za období roku 2019. Vzhledem 

k situaci vyhlášení nouzového stavu z důvodu šíření onemocnění COVID 19 nebyla kontrola 

dne 22.10.2020 realizovaná. 

PLÁNOVANÉ AKCE A MIMOŘÁDNÉ ÚKOLY ROKU 2020 A JEJICH PLNĚNÍ 

Veškerá činnost zajišťovaná odborem VVŠK v roce 2020 byla ovlivněna pandemií Covid-19, 

nezbytné bylo zajistit chod úřadu i orgánů obce v souladu s mimořádnými opatřeními, značnou 

část roku i v době nouzového stavu. Díky přísným opatřením, které tajemník úřadu nastolil a 

kontroloval, byl chod úřadu zajištěn v průběhu celého roku. 

Za celý rok došlo pouze k mírnému poklesu vyřizování některých záležitostí občanů (např. u 

vidimace a legalizace, SPOD), ale u většiny agend byl rozsah vyřizovaných agend 

porovnatelný s předchozím rokem (viz přiložené tabulky), a to i přes složitou epidemiologickou 

situaci, zvýšenou nemocnost či čerpání volna v souvislosti s uzavřením škol. 

• Organizační zajištění voleb do krajských zastupitelstev: splněno 

• Maximální vyrovnání časové prodlevy při zahajování řízení o přestupku: podařilo se snížit, 
úkol zůstává v platnosti i na další období 

• Opětovné podání žádosti na SP a její vyúčtování: splněno 

• Seniorská obálka a Tísňové tlačítko (propagace, spolupráce): splněno 

• Zkvalitnění činnosti odborových spisoven a centrální spisovny: splněno částečně, úkol 
zůstává v platnosti i na další období 

• Skartační řízení, včetně elektronické skartace u všech odborů a MP: bude realizováno v r. 
2021 

• Spolupráce s MMP – komunitní plánování: plněno 

• Spolupráce s ASZ a CpKP při zajištění MPI a projektu inkluze ve vzdělávání: byl zpracován 
MPI i Vstupní analýza vzdělávání, žádost o dotaci však podána nebyla, dotační řízení bylo 
ukončeno 

• Nad výše uvedený rámec byla zajišťována řada úkolů v souvislosti se zmiňovanou 
pandemií (péče o seniory, roušky…), zvýšila se informovanost občanů v oblasti SPOD a 
při řešení složitých situací podle zákona o hmotné nouzi – letáky, články v KZ). 

PLÁNOVANÉ AKCE A MIMOŘÁDNÉ ÚKOLY DO DALŠÍHO OBDOBÍ 

Činnost odboru bude opět ovlivněna řadou mimořádných opatření k zamezení pandemie 

Covid-19. Mimo běžný provoz bude realizována řada mimořádných a významných pracovních 

úkolů: 

• změna na pracovišti ohlašovny a matriky (návrat pracovnice z rodičovské dovolené, její 
opětovné zapracování, seznámení s legislativními změnami atd.) 

• zkoušky OZ na úseku opatrovnictví a zkoušky z právních předpisů v oblasti odpovědnosti 
za přestupek, 

• maximální využití možných dotací na SP, 

• příprava a realizace skartačního řízení, zkvalitnění činnosti odborových spisoven a 
centrální spisovny, 

• příprava a realizace voleb do PS PČR, 

• maximální vyrovnání časové prodlevy při zahajování řízení o přestupku. 

https://www.kojetin.cz/cs/mesto-kojetin/strategicke-dokumenty/
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Odbor finanční 

PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

• Finanční řízení, majetkoprávní záležitosti, úvěry – Ing. Hana Večeřová, MSc., vedoucí FO  

• Účetnictví, daně, platební styk výkaznictví – Lenka Tomková, Věra Ježková,  

• Mzdy, účetnictví, zpracování faktur – Pavla Novotná  

• Pokladna, pojištění, evidence majetku – do 31.08.2020 Ludmila Kozáková, od 01.09.2020 
Šárka Burgetová 

• Rozpočet, veřejnosprávní kontrola, metodika PO, dotace – Ing. Kateřina Vašková  

• Majetkoprávní záležitosti, energetické hospodářství – Ing. Miloš Psotka  

• Bytové hospodářství, pronájmy nemovitostí a pozemků, výpůjčky – Šárka Pospíšilová, DiS.  

• Místní a správní poplatky, vymáhání pohledávek dle DŘ, JSDH, pohřebnictví, reklama VO 
a dlouhodobý zástup za agendu MPKO – Bc. Iveta Králová 

• Místní poplatky za komunální odpad (dále jen MPKO) od občanů – Bc. Markéta Calabová 
(2020 dl.PN), 1. – 30.9. Ing. Erika Rašková (zástup za dl.PN 

Všichni pracovníci FO v roce 2020 splňují předepsané vzdělání, včetně zkoušek odborné 

způsobilosti na pozicích, kde je tato zkouška požadována. 

Změny v roce 2020 

Po celý rok 2020 byla agenda místního poplatku za komunální odpad zajišťována pouze 

v nejnutnějším rozsahu formou zástupu za referentku na dl.PN. 

K poslednímu srpnu ukončila na vlastní žádost pracovní poměr pracovnice zajišťující zejm. 

agendu pokladny, na obsazení uvolněného pracovního místa bylo vypsáno výběrové řízení a 

od 1.9.2020 nastoupila nová pracovnice. 

ZÁKLADNÍ POPIS ČINNOSTI A STATISTIKA ČINNOSTI ODBORU 

• správa rozpočtu a zajištění rozpočtového procesu  

• vedení účetnictví města a výkaznictví  

• vedení daňových evidencí, výkaznictví a statistik  

• zajištění platebního styku a provozu pokladny  

• zpracování mzdové agendy, pojištění zaměstnanců a zajištění veškerých souvisejících 
činností  

• agenda poskytování peněžitých dotací  

• veřejnosprávní kontrola zřízených příspěvkových organizací, žadatelů a příjemců dotací  

• metodické řízení a kontrola zřízených příspěvkových organizací  

• majetkoprávní záležitosti (prodeje, převody, věcná břemena, zástavy, pronájmy, výpůjčky), 
včetně zajištění souvisejících činností  

• pohřebnictví,  

• energetické hospodářství  

• evidence majetku města a pojištění majetku  

• agenda správy bytového a nebytového fondu  

• požární ochrana a JSDH 

• správa místních poplatků podle zákona o správě daní a poplatků; vymáhání pohledávek 

• příprava a zpracování podkladů pro jednání orgánů města – Rady města a Zastupitelstva  

• příprava a zpracování podkladů pro činnost výborů a komisí – Finanční výbor, Kontrolní 
výbor, Komise pro poskytování peněžitých dotací 

Účetnictví 

V oblasti účetnictví došlo s účinností k 1.1.2020 k novele rozpočtové skladby (19. novela 

rozpočtové skladby, č. 343/2019 Sb., ze dne 20.12.2019, kterou se mění vyhl. č. 323/2002 Sb., 
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ve znění pozdějších předpisů). Byly doplněny nové položky a paragrafy, naopak některé 

položky byly zrušeny. Změny bylo třeba sledovat i v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty. Mj. s účinností od 1. května 2020 došlo k výraznému snížení daně z přidané hodnoty 

u celé řady zboží a služeb na 10 %. Nově jsou ve druhé snížené sazbě DPH zařazeny oblast 

stravování, některé řemeslné a odborné služby a také vodné a stočné. 

I rok 2020 se v účetnictví vyznačuje investičními akcemi. K 31.12.2020 je na účtu 042 

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek sledováno a rozpracováno 35 investičních akcí. 

Některé investiční akce byly v průběhu roku dokončeny a zařazeny do užívání, za zmínku stojí 

zařazení dokončené akce Rekonstrukce KD Kojetín, Zateplení DPS J. Peštuky či Rozšíření 

MK Sladovní. Všechny stavby byly zařazeny do užívání, účetnictví a evidence majetku na 

základě kolaudačních protokolů. Za významné účetní operace lze považovat prodej pozemků 

vč. staveb společnosti Accolade (ulice Padlých hrdinů), směnu pozemků se společností 

TECHNIS Kojetín a následné zpětvzetí návrhů na vklad u obou transakcí. V průběhu roku jsme 

několikrát bezplatně přijali majetek z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR. 

Městu Kojetín bylo během roku poskytnuto několik dotací, např. z Ol. kraje to byla neinvestiční 

dotace pro JSDH Kojetín na věcné vybavení a zásah, řidičské oprávnění skupiny C pro členy 

JSDH Kojetín, dále investiční dotace na pořízení elektrického navijáku pro vozidlo JSDH CAS 

20 MAN. Z Ministerstva financí jsme přijali dotaci na volby do Zastupitelstev krajů. Za 

nejvýznamnější neinvestiční dotaci lze považovat dotaci z MPSV na výkon sociální práce. 

V závěru roku 2020 jsme obdrželi významnou investiční dotaci z MMR na Zateplení DPS J. 

Peštuky. Všechny dotace byly účtovány dle účetních předpisů a odděleně sledovány 

v účetnictví. Bylo účtováno a přeposíláno mnoho průtokových transferů, např. dotace z Ol. 

kraje pro CSS na zajištění sociálních služeb, pro MěKS na zpracování analýzy rizik, rozšíření 

otevírací doby a Kojetínské hody, dále dotace MPSV pro CSS na kompenzaci nákladů 

v souvislosti s pandemií COVID a další. Účtováno bylo i poskytnutí mnoha dotací spolkům a 

fyzickým osobám. Velký objem účetních obratů představuje účtování agendy bytového 

hospodářství. Agenda bytového hospodářství byla převedena ze společnosti TECHNIS 

Kojetín spol. s r.o. na město Kojetín již před dvěma lety. V souvislosti s agendou bylo 

provedeno i v letošním roce velké množství finančních a účetních operací (např. předpis nájmů 

a služeb dle jednotlivých nájemníků, úhrady jednotlivých plateb nájemníků, zpracování SIPO). 

Finanční odbor prováděl již podruhé vyúčtování služeb souvisejících s nájmem, což je velmi 

pracná a časově náročná záležitost. Vysoký počet účetních obratů představuje i agenda 

„Opatrovnictví“. Veškeré bezhotovostní i hotovostí operace týkající se agendy „Opatrovnictví“ 

jsou jednotlivě dle klientů vedeny přes platební poukazy, ověřovány, proúčtovány a následně 

pak hrazeny, ať už převodním příkazem nebo v hotovosti z pokladny. Stejně jako vloni je nutné 

připomenout i instalaci platebního terminálu do pokladny, která rozšiřuje možnosti úhrady 

poplatků či služeb, a zároveň představuje navýšení účetních operací pro účetní, která musí 

platební transakce zvlášť rozúčtovávat.  

Veškeré písemnosti, které jsou přílohou účetních dokladů (veškeré faktury, průvodní doklady, 

objednávky, smlouvy), jsou skenovány a ukládány do informačního systému, což následně 

usnadňuje práci nejen účetním, ale je neocenitelné např. při kontrolách, kdy lze každý doklad 

snadno dohledat, a to včetně souvisejících dokumentů. I v tomto množství zpracovaných 

dokladů musí být dodržena bezchybnost a přesnost, při respektování veškerých účetních a 

daňových předpisů.  

Významnou součástí každodenní práce FO a součástí finančního řízení byla i v r.2020 finanční 

kontrola, jejímž smyslem bylo zabezpečení řádného hospodaření s veřejnými prostředky a 

předcházení nehospodárnému, neúčelnému a neefektivnímu nakládání s nimi. Podrobná 

zpráva o finanční kontrole je přílohou Závěrečného účtu města za rok 2020. 

https://www.kojetin.cz/cs/mesto-kojetin/rozpocet-a-zaverecny-ucet/zaverecne-ucty-a-zpravy-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni.html
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Mzdová agenda 

Významnou změnou ve zpracování mezd v r. 2020 byla elektronizace dokladů České správy 

sociálního zabezpečení. K 1.1.2020 byl spuštěn rozsáhlý projekt eNeschopenky, který měl 

původně sloužit jen k odesílání neschopenek, ale v souvislosti s koronavirovou krizí bylo do 

systému automaticky zařazeno i zpracování množství vznikajících karantén. Další legislativní 

změnou z důvodu covid-19 bylo zavedení nové dávky Ošetřovné z důvodu uzavření školských 

zařízení a s tím související spolupráce na vyplňování tiskopisů mezi rodiči, školou a 

zaměstnavatelem. 

Na žádost OSVČ, které se přihlásily do „Programu přímé podpory pro OSVČ zasažené šířením 

koronaviru“ byla vydávána potvrzení o zdanitelných příjmech. 

Následně během roku byla zavedena povinnost elektronického zpracování dalších 

předepsaných tiskopisů jako Přehled o výši pojistného, ELDP, Oznámení o nástupu do 

zaměstnání, Příloha k žádosti o dávku. 

Všechny tyto změny byly realizovány ve spolupráci s programátory mzdového programu firmy 

Ortex Hradec Králové.  

V průběhu září a října 2020 proběhlo zpracování podkladů a výpočet odměn pro 68 členů OVK, 

kteří se zúčastnili voleb do Zastupitelstev krajů ve dnech 2.10.-3.10.2020. 

Rovněž byly vypláceny odměny pro 12 členů výborů a komisí. 

V listopadu byly vyplaceny odměny 13 členům JSDH Kojetín a 6 členům JSDH Popůvky, kteří 

pro město pracují na dohody o provedení práce. Nové dohody s platností od 11/2020 do 

11/2021 byly uzavřeny pro 13 členů JSDH Kojetín a 12 členů JSDH Popůvky. 

Rozpočet  

Hospodaření města Kojetína se v roce 2020 řídilo schváleným rozpočtem, který byl schválen 

jako přebytkový (rozdíl mezí příjmy a výdaji) usnesením Zastupitelstva města č. Z 133/12-19 

ze dne 10.12.2019, s tím, že přebytek rozpočtu (9,55 mil Kč) bude použitý k úhradě splátek 

úvěru a na zbylou část splátek úvěru musí být zapojeny finanční prostředky z minulých let.  

V průběhu roku 2020 byl rozpočet průběžně upravován podle aktuálních potřeb formou 

rozpočtových opatření, která byla předkládána k projednání a schválení radě a zastupitelstvu 

města. Celkem bylo v roce 2020 schváleno a realizováno 23 rozpočtových opatření. V souladu 

s § 16 odst. 5) Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, byla 

všechna tato rozpočtová opatření zveřejněna v elektronické podobě na internetových 

stránkách města. Schválený rozpočet počítal se s přebytkem ve výši 9,55 mil. Kč, který byl 

určen k úhradě splátek úvěru a na zbylou část splátek úvěru měly být zapojeny finanční 

prostředky z minulých let, konečné hospodaření města však skončilo s přebytkem 

22,09 mil. Kč. Ve schváleném rozpočtu města na rok 2020 bylo počítáno s realizací 

investičních akcí v celkové výši 15,65 mil. Kč, ve skutečnosti bylo proinvestováno 

28,45 mil. Kč. Největší investiční akce roku 2020 – zateplení DPS J. Peštuky, Biocentrum 

Kojetín, pořízení výpočetní techniky MěÚ – server, výkupy nemovitostí na území města 

Kojetína. Schválený rozpočet města na rok 2020 počítal s daňovými příjmy ve výši 

103,56 mil. Kč, v důsledku negativního dopadu pandemie COVID byly tyto příjmy postupně 

sníženy o 11,95 mil. Kč, skutečné plnění daňových příjmů bylo nakonec 95,49 mil. Kč. 

Poskytování dotací  

V roce 2020 město Kojetín poskytlo na základně přijatých žádostí a v souladu s rozhodnutím 

zastupitelstva a rady města neziskovým organizacím neinvestiční a investiční dotace 31 

žadatelům v celkové výši 12,551 mil. Kč. Dotace byly poskytnuty na základě veřejnoprávních 

smluv schválených v orgánech města Kojetína zejména na podporu činnosti v oblasti práce 

s mládeží, požární ochrany, tělovýchovy a sportu. Všichni příjemci předložili v termínu řádné 

vyúčtování a doložili použití poskytnuté dotace v souladu s požadavky dle uzavřené smlouvy. 

https://www.kojetin.cz/cs/mesto-kojetin/rozpocet-a-zaverecny-ucet/rozpocty-a-strednedobe-vyhledy-mesta.html
https://www.kojetin.cz/cs/mesto-kojetin/rozpocet-a-zaverecny-ucet/rozpocty-a-strednedobe-vyhledy-mesta.html
https://www.kojetin.cz/cs/mesto-kojetin/dotace-poskytovane-mestem.html
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Jelikož celkové skutečně vynaložené náklady u příjemce Gymnázium Kojetín byli nižší než 

poskytnutá a vyúčtována dotace, vrátil tento příjemce v souladu s článkem II. odst. 5 smlouvy 

o poskytnutí dotace nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele (*celkové skutečné 

vynaložené náklady Gymnázia Kojetín 3 895 Kč). Po započtení výše uvedené vratky – 

skutečná výše poskytnutých dotací v roce 2020 byla 12 544 895 Kč. 

Metodická a kontrolní činnost 

Město Kojetín je zřizovatelem 7 příspěvkových organizací. Všem zřízeným příspěvkovým 
organizacím byly Radou města schváleny v souladu s platnou vyhláškou jejich roční účetní 
závěrky za rok 2019, o čemž jim byly vydány Protokoly o schválení. Všem p.o. byly také 
schváleny jejich výsledky hospodaření za rok 2019 i navržené příděly do fondů p.o., přičemž 
Dům dětí a mládeže vykázal ztrátu ve výši 53 tis. Kč (k úhradě této ztráty byl použit rezervní 
fond příspěvkové organizace usn. R 693/03-20). 

V průběhu roku 2020 proběhly jako každoročně u všech 7 p.o. ze strany zřizovatele 
předběžné, průběžné i následné veřejnosprávní kontroly v souladu s platným zněním zákona 
o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Při předběžných kontrolách byly zjišťovány a posuzovány 
reálné potřeby jednotlivých PO na poskytnutí příspěvků na provoz a dle ustanovení zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., byly projednány a schváleny 
jejich účetní odpisové plány. Součástí procesu schvalování rozpočtu města je každoročně také 
stanovení závazných ukazatelů rozpočtu zřízeným příspěvkovým organizacím. Jejich 
dodržování je průběžně kontrolováno při předkládání mezitímních (čtvrtletních) účetních 
závěrek a výkazů o hospodaření. V roce 2020 bylo zřízeným p.o. poskytnuto z rozpočtu města 
celkem 18,028 mil. Kč. 

Na základě pověření vydaného starostou města byly u všech zřízených příspěvkových 
organizací provedeny v průběhu roku 2020 následné veřejnosprávní kontroly, jimiž zřizovatel 
nahrazuje povinnost zajištění interního auditu.  

O všech kontrolách byly vyhotoveny předepsané protokoly, které obsahují Informace o 
průběhu kontrol a kontrolních zjištěních. 

Místní poplatky 

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů 

Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti pracovnice, která agendu místního poplatku za 

provoz systému nakládání s KO zajišťuje, byly při správě tohoto poplatku vykonávány pouze 

nezbytné úkony. 

Správa poplatku byla vykonávána pro 6 096 poplatníků, na které se poplatková povinnost na 

základě zákona vztahovala. K 31.12.2020 bylo evidováno 1 663 poplatníků, kteří poplatek 

neuhradili za některé z období od zavedení poplatku v roce 2002. 

Nedoplatek na místním poplatku od jeho zavedení byl k 31.12.2020 evidován v celkové výši 

4,304 mil. Kč. Z této částky jsou evidovány nedoplatky za rok 2020 ve výši 1,017 mil. Kč (z 

toho 198 tis. Kč navýšení poplatků za předchozí období), za rok 2019 v částce 722 tis. Kč (z 

toho 160 tis. navýšení poplatků za předchozí období) za období let 2002-2018 jsou evidovány 

nedoplatky v částce 2,565 mil. Kč. 

Bylo vydáno 564 platebních výměrů, bylo zahájeno 8 daňových exekucí, exekutorskému úřadu 

bylo předáno 18 návrhů na exekuci za 30 osob (z toho u dvou byl EÚ úspěšný), bylo předáno 

7 insolvenčních návrhů, byly zaslány 3 výzvy k součinnosti – pojišťovny, FÚ (pro cca 384 

poplatníků). Poplatníci byli, jako každý rok, upozorněni na nedoplatky po splatnosti 

složenkami. Stejně jako v předchozích letech bylo také zajištěno zpracování a doručení 134 

písemností poplatníkům, kteří mají hlášen pobyt na adrese ohlašovny, které by jinak byly 

doručovány prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Z důvodu změn u poplatníků – 

https://www.kojetin.cz/cs/mesto-kojetin/prispevkove-organizace-a-spolecnosti-mesta.html
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přistěhovaní, přestěhovaní, odstěhovaní, úmrtí – bylo provedeno cca 409 úprav poplatků u 

jednotlivých poplatníků. 

Jak již bylo v předchozích letech konstatováno, není možné zajistit výběr poplatků ve 100 % 

výši. Při správě místního poplatku za provoz systému nakládání s KO byly využívány veškeré 

zákonné možnosti pro výběr a vymáhání poplatků, tj. daňová exekuce (na mzdu, účet) a 

vymáhání prostřednictvím soudního exekutora (EÚ Prostějov bylo předáno celkem 82 případů 

k vymáhání, z toho byly vymoženy 4 případy). 

V roce 2020 byla u místního poplatku za provoz systému nakládání s KO zpracována a 

zastupitelstvem města vydána Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů na základě které došlo k navýšení sazby poplatku na 790 Kč/poplatníka. 

K tomuto kroku bylo Zastupitelstvem města přistoupeno z důvodu neustále se zvyšujících 

nákladů na provoz systému nakládání s komunálním odpadem, kdy jsou z rozpočtu města 

hrazeny náklady, které příjmy z výběru místního poplatku a ostatních souvisejících příjmů, jako 

např. bonusy za třídění odpadu, nepokryjí. 

Místní poplatky ostatní (veřejné prostranství, psi, vstupné),  

V roce 2020 byla vykonávána správa místního poplatku ze psů pro 735 přihlášených psů. 

V rámci změn splnilo ohlašovací povinnost ze psů 117 občanů přihlášení a 73 odhlášení.  

Přesto, že majitelé psů mají k dispozici zdarma sáčky na exkrementy, vyzvedlo si tyto sáčky 

v roce 2020 z celkového počtu registrovaných poplatníků pouze 112 platících (každý dostává 

400 ks, což je 34 800 vydaných sáčků).  

Za užívání veřejného prostranství bylo přihlášeno 82 záborů a předáno od odboru VŽPD 52 

rozhodnutí o užívání veřejného prostranství. Za zábor veřejného prostranství včetně ročního 

poplatku za vyhrazené parkovací stání se vybralo 325 130 Kč. V rámci vyhledávací činnosti 

bylo vyzváno 13 osob ke splnění ohlašovací povinnosti správcem. Výzvy se týkaly záborů 

z uskladněného stavebního materiálu, reklamních stojanů a vystaveného zboží. 

V evidenci vymáhaných pohledávek ze psů a záboru prostranství je 37 neplatičů. Nedoplatky 

ze psů za rok 2020 byly ve výši 22 814 Kč, za prostranství 20 261 Kč. Neplatící majitelé psů 

byli upozorněni 176 složenkami. Vymoženo exekučně včetně nákladů řízení bylo 9 845 Kč za 

poplatek ze psa a 8 821 Kč z prostranství. 

Jednomu poplatníkovi byla udělena pokuta za závažné ztěžování správy místních poplatků. 

Poplatek ze vstupného byl ohlášen u 8 akcí. 

Dělená správa (vymáhání pokut a nákladů řízení) 

V přestupkovém řízení bylo předáno po uplynutí splatnosti k vymáhání 41 nových pokut a 

nákladů řízení od VVŠK a 13 pokut od Městské policie (pokut na místě nezaplacených). Tito 

byly vyrozuměni o nedoplatku. 

Na přestupcích a pokutách je vymáháno 528 položek v částce 786 510 Kč na přestupcích a 

197 136 Kč na pokutách od městské policie. V rámci součinnosti byly osloveny pojišťovny, 

následně bankovní ústavy, ČSSZ a ÚP, věznice, kdy se vyhledává postihnutelný příjem. 

Spolupracujeme s Celní správou, která nám pomáhá s dohledáním dlužníků, kteří mají na 

pokutách menší částky, zvláště dluhy na pokutách u cizinců, kteří nejsou nahlášeni 

v pojišťovně a nelze dohledat plátce mzdy. V průběhu roku bylo předáno další 12 dlužníků k 

vymáhání Celní správou. Dalších 15 dlouhodobých dlužníků bylo předáno k vymáhání 

Exekutorskému úřadu Prostějov. Ten v současné době spravuje 68 našich dlouhodobých 

dlužníků. Během roku 2020 vymohli částečně nedoplatky u dvou dlouhodobých dlužníků ve 

výši 12 804 Kč. 

Celkově bylo nově zasláno správcem 31 exekučních příkazů na mzdy, důchody a účty. 

Vymoženo bylo 60 068 Kč z přestupků a pokut. 

https://www.kojetin.cz/cs/mesto-kojetin/obecne-zavazne-vyhlasky-a-narizeni/
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Agenda Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kojetín a Popůvky 

V roce 2020 měli 16 členů v Kojetíně a 12 členů v Popůvkách. Detailní činnost sborů je 

popsána ve zprávě pro radu a zastupitelstvo ze dne 26.01.2021. Na FO je pro jednotku 

zajišťována kompletní agenda (rozpočet jednotek, objednávky, výkazy jízd, dohody o 

provedené činnosti, výkazy práce, školení). 

Agenda pohřebnictví 

Změnou zákona o pohřebnictví došlo k úpravám Řádu pohřebiště, který byl schválen radou 

města 5.8.2020 s účinností od 01.9.2020.  

Z důvodu neustále se zvyšujících nákladů na provoz a údržbu pohřebišť v Kojetíně a 

Kovalovicích došlo k úpravě ceníku za pronájem a služby hrobových míst s účinností od 

01.10.2020. Ceník za pronájem hrobových míst nebyl měněn od roku 2002. Nový ceník 

stanovuje nájem za hrobové a urnové místo ve výši 8 Kč/m²/rok a cenu za služby spojené 

s nájmem hrobového a urnového místa ve výši 72 Kč/m²/rok, což činí celkovou částku 

80 Kč/m²/rok. Cena za pronájem místa v kolumbáriu byla stanovena ve výši 288 Kč/Ks/rok. 

Roční příjem za pronájmy činil 58 067 Kč 

Rada města 21.10.2020 schválila nové znění smluv o nájmu hrobových míst a urnových míst 

v kolumbáriu.  

Dne 15.12.2020 byla schválena nová Obstaravatelská smlouva o správě a provozu veřejných 

pohřebišť v Kojetíně a v Kovalovicích s účinností od 01.01.2021. Nová cena za roční správu 

dle smlouvy od roku 2021 byla stanovena na 145 932 Kč. V roce 2020 činily výdaje na správu 

dle předchozí smlouvy 78 807 Kč. 

Pronájem sloupů veřejného osvětlení 

V roce 2020 máme na stálou smlouvu o pronájmu sloupů VO k reklamním účelům vedených 

5 firem. Krátkodobé pronájmy, které využívají některé firmy, nebyly v tomto roce kvůli 

epidemiologickým opatřením využívány, jelikož se nekonaly pravidelné akce. 

Majetek 

S majetkem města bylo v roce 2020 nakládáno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. 

v platném znění a souvisejícími předpisy. Veškeré majetkové dispozice s nemovitostmi – 

pořízení, prodeje, nájmy, služebnosti – byly vždy řádně projednány v orgánech města. 

V oblasti nakládání s majetkem bylo schváleno v orgánech města 46 smluv, což je srovnatelné 

s vyšším počtem smluv, které byly schváleny v r. 2019. Jedná se o 9 kupních smluv, 2 smlouvy 

o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, 1 smlouva o bezúplatném 

převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva, 2 směnné smlouvy, 1 

darovací smlouva, 7 smluv o zřízení věcného břemene (dále jen VB) – služebnosti, 1 smlouva 

o zřízení VB – služebnosti inženýrské sítě, 1 smlouva o zřízení práva služebnosti inženýrské 

sítě, 2 prohlášení o zřízení služebnosti inženýrské sítě, 1 dohoda o zániku VB, 3 smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, 3 smlouvy o budoucí smlouvě (dále jen SOBS) 

o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby, 1 smlouva  o podmínkách  o právu 

provést stavbu a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, 1 smlouva o zřízení 

služebnosti, 2 nájemní smlouvy a SOBS o zřízení služebnosti, 1 dohoda o umístění stavby, 7 

nájemních smluv a 1 nájemní smlouva a SOBS o zřízení služebnosti  k rekonstrukci chodníků 

v Kojetíně. Dalších 12 smluv schválených v r. 2020 přechází k dopracování a do evidence do 

r. 2021. 

Kupní smlouvy řešily prodeje žadatelům, narovnání vlastnických vztahů, a to část pozemku 

v ul. Příční v Kojetíně a 6 pozemků pod stavbami trafostanic v Kojetíně. V el. dražbě byly 

prodány 2 pozemky pro stavbu rodinných domů v ul Tyršova a v ul. Růžová. V dražbě byl 

zakoupen RD č.p. 447 s pozemkem v ul. Padlých hrdinů, který je určen ke zbourání a k prodeji 

pozemku pro výstavbu rodinného domu. Dále byl taktéž v dražbě zakoupen spol. podíl 1/7 RD 

https://www.kojetin.cz/cs/mesto-kojetin/predpisy-vydane-radou-mesta.html
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č.p. 881 s pozemkem v ul Růžová. V rámci rekonstrukce chodníků byly od vlastníků 

zakoupeny část pozemku v Popůvkách a část pozemku v ul. Olomoucká.  V souvislosti 

s přípravou výstavby průmyslové zóny byla schválena a uzavřena smlouva o budoucí kupní 

smlouvě se společností Accolade CZ 43 na prodeje částí pozemků za ul. Padlých hrdinů za 

účelem dopravního napojení pro výstavbu průmyslového parku.  

Smlouvami o bezúplatných převodech vlastnického práva k nemovité věci byly od Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových získány pozemky veřejného prostranství, především 

4 pozemky v ul. Nová, jejichž získání je důležité pro budování parkoviště JIH. Směnná smlouva 

částí pozemků na ul. Padlých hrdinů řešila narovnání vlastnických vztahů, především vytvoření 

komunikace pro možnou výstavbu za garážemi TECHNISU. Směnná smlouva k pozemkům 

v ul. Stružní řešila získání pozemku na kterém se nachází chodník a cesta města. Městu byl 

darován pozemek před domem č.p. 529 v ul. Padlých hrdinů, kde se nachází chodník a zelený 

pruh – veřejné prostranství.   

S ČEZ Distribuce bylo uzavřeno 7 smluv o zřízení věcného břemene-služebnosti na stavby 

zařízení distribuční soustavy zemní kabelové vedení k novým odběrným místům v ul. Polní, 

Křenovská, Chytilova, Palackého, Kroměřížská, připojení garáže na poliklinice, nebo na 

obnovu sítě na náměstí Republiky v rámci stavby MKS Kojetín.  

Na katastr nemovitostí byla podána 2 schválená prohlášení o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě – optického kabelu na pozemcích města na koupališti. Smlouva o zřízení VB služebnosti 

inženýrské sítě – optického kabelu veřejné komunikační sítě pro MKS Kojetín s KeyNet.cz. 

s.r.o., Brno. Smlouva o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě s Vodovody a kanalizace 

Přerov a.s. řešila stavbu přívodního řadu ve směru od Měrovic přes Náměstí Svobody a byla 

ukončena v křižovatce ul. Tvorovská – Sladovní. 2 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene s Gas Net, s.r.o. řešily překládku středotlakého plynovodu v rámci stavby 

železniční dráhy Kojetín-Přerov, 1 smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

s Gas Net, s.r.o. řešila přeložku plynu na silničním mostu přes řeku Struha v ul. Mlýnská. 3 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohody o umístění stavby s ČEZ Distribuce, a.s., 

řešily obnovu nadzemního vedení na rohu ul. Sv. Čecha a Kroměřížské, úpravu trafostanice 

v ul. Tyršova a výměnu kabelu v trase k trafostanici a napojení RD č.p. 848 v ul. Tvorovská.  

Smlouva o podmínkách a právu provést stavbu a SOBS o zřízení VB se společností HANÁK 

NÁBYTEK, a.s. řešila napojení kanalizační přípojky splaškových odpadních vod. 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností CETIN, a.s. řešila přeložku 

telekomunikační sítě v rámci rekonstrukce chodníku v ul. Blanská.  

Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se Správou silnic 

Olomouckého kraje řešila stavbu kanalizace v ulici Závodí, v rámci které dojde k vybudování 

nové trasy výtlaku. 

Bylo uzavřeno 7 nájemních smluv a 1 nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti se Správou silnic Olomouckého kraje na rekonstrukce chodníků v ul. Přerovská, 

Vyškovská, Olomoucká, Tyršova, Kroměřížská, Palackého, Komenského náměstí a 

v Popůvkách u hřiště. 

Ze smluv, které přechází do r. 2021, s tím že byly schváleny v r. 2020 se jedná o směnnou 

smlouvu na pozemky se společností TECHNIS Kojetín spol. s r.o. z pohledu narovnání 

vlastnických vztahů a kupní smlouvu s Accolade na prodej pozemků na ulici Padlých hrdinů 

(Červené domky) pro průmyslovou zónu. Obě smlouvy byly v plné výši uhrazeny v r. 2020 a 

na KÚ podány k zápisu změny vlastnictví počátkem roku 2021. 

Pro rok 2021 nás čekají další velké úkoly v oblasti nakládání s majetkem města. Pokračování 

ve výkupech starých neudržovaných domů v intravilánu města a po zbourání zakoupených 

nemovitostí zahájit prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů.  
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Po realizaci cyklostezky Kojetín – Tovačov a Kojetín – Bezměrov bude třeba provést 

zpracování geometrických plánů, řešit výkupy pozemků a věcná břemena k těmto částem 

cyklostezky. Těsně před realizací je třeba na pozemek u cyklostezky Kojetín – Bezměrov 

uzavřít nájemní smlouvu se Státním pozemkovým úřadem.  

Hospodaření s bytovým a nebytovým fondem 

Ekonomické části správy bytů a nebytových prostor od r.2018 zajišťuje finanční odbor MěÚ, 

veškeré administrativní činnosti, včetně komunikace s občany, kompletní zajištění a 

zpracování celé agendy v modulu Nájmy i v agendě účetnictví, i kompletní zpracování 

vyúčtování zajišťuje pracovnice FO, ve spolupráci s účetními. Technickou údržbu nemovitostí 

zajišťuje na základě Smlouvy o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a 

povinností, ze dne 31.1.2012 TECHNIS Kojetín spol. s r.o. 

Ke konci roku jsme zajišťovali správu celkem 167 bytových jednotek a nebytových prostor, 

konkrétně: 

• 96 b.j. je v domech s pečovatelskou službou (DPS Beneše=27 b.j., DPS Peštuky=39 b.j., 
DPS Stan. Masara = 16 b.j. a DPS 6.května=14 b.j.)  

• 32 b.j. v domě Sladovní 1309 + 34 parkovacích stání  

• 15 b.j. v domech na ul. Padlých hrdinů 815-818 („Červené domky“), přičemž 3 z toho už 
nebyly kvůli havarijnímu stavu obývány 

• 8 b.j. v domě Masarykovo 54 + 3 garáže + 1 nebytový prostor  

• 5 b.j. v domě Palackého 371  

• 6 b.j. v domě Jana Peštuky 1320,1321– půdní nadstavby  

• 4 b.j. v domě Svatopluka Čecha 1204,1205– půdní nadstavby  

• 1 b.j. v domě Kroměřížská 108 

V domě na ulici Sladovní 1309, Kojetín, bylo v průběhu roku 2020 pronajato všech 32 bytů a 

všech 34 parkovacích míst. 

V průběhu roku 2020 došlo v souvislosti s přípravou záměru výstavby nové průmyslové zóny 

k prodeji všech domů na ulici Padlých hrdinu 815-818 společnosti Accolade, s.r.o. – na 

pozemcích, kde se v současné době nachází tyto domy, bude vybudována příjezdová cesta 

k průmyslové zóně. Samotnému prodeji tak muselo předcházet uvolnění všech bytů v těchto 

domech. 4 nájemníci se přestěhovali do domů s pečovatelskou službou, 3 nájemníci se 

přestěhovali do jiných obecních bytů a 4 nájemníci si po uplynutí sjednané doby nájmu zajistili 

sami jiné bydlení. 

Co se týká údržby a oprav bytového fondu, tak mimo drobné opravy a údržbu v bytech, kterou 

hradí pronajímatel, a výměnu zařizovacích předmětů, byla provedena kompletní oprava ve 2 

bytech v DPS na nám. Dr. E. Beneše 3, Kojetín. Potřeba celkových oprav v bytech se 

každoročně zvyšuje v souvislosti se stářím bytového fondu – v DPS na nám. Dr. E. Beneše 3, 

Kojetín, správce bytového fondu opět upozorňuje na potřebu výměny vodovodních rozvodů 

v bytech, které jsou původní stejně jako podlahové krytiny a vestavěné skříně, část 

kuchyňských linek byla již postupně vyměněna. Na rok 2021 jsou plánované opravy 2 

koupelen v bytech v DPS na ulici 6. května 1160 – předpokladem uskutečnění těchto oprav je 

vzhledem k jejich rozsahu uvolnění těchto bytů. Co se týká rekonstrukcí bytů, těch bylo 

provedeno několik a popisuje je ve své zprávě odbor VŽPD. 

Nebytové hospodářství – poliklinika – nájem ukončilo k 31.03.2020 společnost All4Skin s.r.o., 

k 24.06.2020 paní Komínková a k 30.09.2020 paní Tvrdoňová. Všechny tyto uvolněné prostory 

zůstaly doposud volné, k jejich pronájmu se nepřihlásil žádný zájemce.  

Ostatní nebytové prostory – byla uzavřena nová nájemní smlouva s organizací Sokol Kojetín 

na pronájem budovy bývalé kotelny na ulici Dudíkova.  
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Pronájmy pozemků 

V oblasti nakládání s pozemky (pacht, pronájem) nedošlo v uplynulém roce k uzavření 

žádných významných smluv, ani k podstatným změnám smluv stávajících. 

Sportovní hala, koupaliště a kemp 

Sportovní hala i koupaliště v Kojetíně jsou na základě nájemní smlouvy pronajaty společnosti 

TECHNIS Kojetín spol. s r.o. Ten je jako nájemce a provozovatel oprávněn užívat halu 

výhradně ke sportovnímu vyžití, pořádání sportovních akcí a poskytování souvisejících služeb. 

Nájemce je oprávněn prostory haly dále krátkodobě pronajímat sportovním klubům, 

organizacím a veřejnosti, přičemž příjmy z nájemného za využití haly včetně vybavení jsou v 

plné výši příjmem nájemce. V roce 2020 poskytlo společnosti Město Kojetín na provoz haly a 

koupaliště dotaci 1,2mil. Kč. Kromě této částky přispívá zřizovatel svým příspěvkovým 

organizacím, které využívají sportovní halu, na úhradu nájemného. Na koupališti je navíc od 

sezony 2016 dětem a mládeži, kteří jsou registrování v zájmových kroužcích a organizacích v 

Kojetíně a zaregistrovali své otisky, umožněn bezplatný vstup na koupaliště. Smyslem tohoto 

opatření je podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže a rozvoj sportu v Kojetíně. V roce 

2020 byl provoz haly a koupaliště výrazně ovlivněn protiepidemiologickými opatřením 

v souvislosti s COVID-19. 

Energetické hospodářství 

Dodavatelem na dodávky elektřiny pro Město Kojetín na r. 2020 byla společnost 

CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o., a to za cenu ve výši VN silové elektřiny 1 612 Kč/MWh 

a NN sazba C01d, C02d a C03d ve výši 1 580 Kč/MWh a sazba C62d ve výši 1 394 Kč/MWh. 

Vzhledem k tomu, že k 31.12.2020 končila smlouva na dodávky elektřiny do odběrných míst 

Města Kojetína s tímto stávajícím dodavatelem CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o., byly 

prostřednictvím zprostředkovatele pro nákup elektrické energie firmou Marandis s.r.o., s nímž 

dlouhodobě spolupracujeme, poptány nabídky na dodávky elektřiny pro Město Kojetín na dva 

roky od 1.1.2021 do 31.12.2022, a to včetně dodávek příspěvkovým organizacím města (mimo 

DDM, Svatopluka Čecha 586,Kojetín), což je pro město z hlediska vyššího objemu dodávek 

cenově výhodnější. Při výběru dodavatele bylo opět využito formy online licitace cenových 

nabídek, kdy byla zajištěna transparentnost a nejlepší možná cenová nabídka. Ceny při výběru 

dodavatele jsou uváděny bez DPH. Nejvýhodnější nabídku podala společnost CARBOUNION 

BOHEMIA, spol. s r.o. ve výši ceny VN silové elektřiny 1 499 Kč/MWh a NN sazba C01d, C02d 

a C03d ve výši 1 475 Kč/MWh a sazba C62d ve výši 1 292 Kč/MWh, což ve srovnání s rokem 

2020 vychází výhodněji.  

Tepelné hospodářství 

Provoz kotelen a dodávky tepla jsou nadále zajišťovány společností Technis Kojetín s.r.o., 

která má kotelny v pronájmu, kromě toho má ČEZ Energo pronajaty prostory v kotelně na ul. 

Nová. Podmínky smlouvy o nájmu tepelného hospodářství zůstaly v r.2020 beze změny. Cena 

za dodávky tepelné energie pro rok 2020, která byla stanovena Smlouvou o dodávkách 

tepelné energie 2/2012, byla Dodatkem č.8 stanovena ve výši 638 (580 Kč/GJ+DPH). Pro rok 

2021 je Dodatkem č.9 cena snížena o 11 Kč/GJ vč. DPH na 627 (570 Kč/GJ+DPH). 

Pojištění 

Na základě Dohody o zmocnění dle ust. § 441 a násl. Občanského zákoníku je zplnomocněna 

společnost OK GROUP a.s., makléřská společnost se sídlem v Brně, k vykonávání veškerých 

právních jednání souvisejících s uzavřením a spravováním pojištění a spolupráci a 

zastupování při likvidaci pojistných událostí pro město Kojetín. 

Město Kojetín má od 1.5.2017 uzavřenou smlouvu na pojištění majetku s Hasičskou 

vzájemnou pojišťovnou, a.s., (dále jen HVP) na dobu neurčitou.  

V r. 2020 byla řešena pojistná událost, kdy vlivem prudkého deště došlo k zatečení do 

restaurace na koupališti a byla poškozena malba a sádrokartonové stropy, škoda je v řešení. 
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Další škody napáchala vichřice, kdy došlo k poškození sloupu VO na nám. Svobody a ul. 

Závodí, škodu uhradila HVP, poškození střechy pergoly na tenisových kurtech je zatím 

v řešení. 

Dopravní nehodou na ul. Nová byly poškozeny sloupky a dlažba, zaplaceno z pojistky viníka 

(Direct), druhá dopravní nehoda na ul. Sv. Čecha způsobila vylomení sloupku dopravního 

značení a sloupku VO z ukotvení, zaplaceno z pojistky viníka (Direct). 

Během říjnových záplav došlo k zaplavení strojovny a některých bazénů spodní vodou na 

koupališti, vzniklé škody jsou stále v řešení s HVP. 

Ke konci roku 2020 bylo pádem větve ze stromu, který stojí na pozemku Města Kojetín, 

poškozeno vozidlo parkující na sousedním pozemku, záležitost se řeší s pojišťovnou 

poškozeného, kdy HVP následně uhradí poškozenému částku za spoluúčast. 

STATISTIKA OSTATNÍ ČINNOSTI 

Výrazný objem práce v rámci finančního odboru zabírá zpracování podkladů pro jednání 

orgánů města – Rady města a zastupitelstva a Kontrolního a Finančního výboru, kdy téměř 

všechny návrhy na majetkové dispozice jsou předkládány k projednání orgánům města, a to 

až 3x v jedné věci (záměr, dispozice, souhlas RM, schválení ZM), obdobně i záležitosti finanční 

i problematiku příspěvkových organizací projednává RM i ZM.  

Nutnou součástí každodenní práce úředníků je také evidence písemností ve spisové agendě 

– v roce 2020 bylo finančním odborem zpracováno celkem 6832 písemností, což je o cca.970 

písemností méně proti předchozímu roku – zde se projevuje omezená činnost v agendě správy 

MPKO z důvodu dlouhodobé nemocí pracovnice agendy poplatků. 

VÝSLEDKY KONTROL 

V souladu s §4 Zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, bylo přezkoumání 
hospodaření za rok 2020, na základě Smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření města, 
zadáno auditorské společnosti OL AUDITING, s.r.o., Olomouc, registrované Komorou auditorů 
ČR, číslo osvědčení 286, se sídlem tř. Svobody 956/31, 772 31 Olomouc, IČ 25390449.  

Podrobné informace o hospodaření města za rok 2020 jsou uvedeny v samostatném materiálu 

Zpráva o hospodaření a závěrečný účet města za rok 2020. Materiál je k dispozici na 

webových stránkách města (do doby projednání v ZM je zveřejněn na úřední desce). 

PLÁNOVANÉ AKCE A MIMOŘÁDNÉ ÚKOLY DO DALŠÍHO OBDOBÍ  

V dalším období budeme pokračovat v rovnání majetkových vztahů k pozemkům ve vlastnictví 

jiných osob, na nichž jsou stavby v majetku města, pokračovat v jednáních o převodech 

pozemků především veřejných prostranství s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových a řešit převody dle žádostí v odkupech fyzických osob. Pro vybudování 

průmyslového parku připravíme se společností Accolade kupní smlouvy. Dále dořešíme 

Smlouvy o zřízení věcných břemen – služebnosti pro vybudování energetických přípojek, 

vybudování cyklostezek, se společností cyrilek.net na optické kabely SEVER a JIH. 

https://www.kojetin.cz/cs/mesto-kojetin/rozpocet-a-zaverecny-ucet/zaverecne-ucty-a-zpravy-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni.html
https://www.kojetin.cz/cs/mestsky-urad-kojetin/uredni-deska.html
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Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy 

PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

• Ing. Petr Flora – vedoucí odboru, výkon samosprávy v územním plánování, výkon 

samosprávy v oblasti geografického informačního systému, částečně výkon samosprávy 

v oblasti přípravy a realizace investic a zadávání veřejných zakázek, činnost preventisty 

požární ochrany a provádění kontrol BOZP 

• Jana Bosáková – zástupce vedoucího, výkon státní správy v oblasti výstavby v rozsahu 

působnosti obecného stavebního úřadu a obce, výkon státní správy podle zákona 

o vodovodech a kanalizacích v rozsahu působnosti obce  

• Ing. Bohumil Ptáček – výkon státní správy v oblasti výstavby v rozsahu působnosti 

obecného stavebního úřadu a obce, projednávání přestupků v rozsahu stavebního 

zákona a částečně v rozsahu zákona o obcích, výkon státní správy podle zákona 

o vodovodech a kanalizacích v rozsahu působnosti obce, výkon samosprávy 

v odpadovém hospodářství – městský systém nakládání 

• Rudolf Drtina – výkon samosprávy v oblasti přípravy a realizace investic, výkon 

samosprávy při správě budov a staveb  

• Romana Mrázková – výkon samosprávy v oblasti přípravy a realizace investic, výkon 

státní správy v silničním hospodářství v rozsahu působnosti silničního správního úřadu, 

výkon samosprávy v oblasti silničního hospodářství, výkon samosprávy v oblasti dopravy, 

výkon samosprávy v oblasti pohřebnictví  

• Eliška Izsová – výkon státní správy ve vodním hospodářství v rozsahu působnosti obce, 

výkon samosprávy v oblasti vodního hospodářství, výkon státní správy v ochraně přírody 

a krajiny v rozsahu působnosti obce, výkon samosprávy v ochraně přírody a krajiny, výkon 

státní správy v odpadovém hospodářství v rozsahu působnosti obce, výkon státní správy 

ve veterinární péči v rozsahu působnosti obce, výkon státní správy v rostlinolékařské péči 

v rozsahu působnosti obce a  obecního úřadu, výkon státní správy v ochraně ovzduší v 

rozsahu působnosti obce, výkon státní správy v rybářství v rozsahu působnosti 

pověřeného obecního úřadu, výkon samosprávy v oblasti lesního hospodářství, výkon 

státní správy v oblasti zvířat proti týrání, výkon samosprávy v oblasti životního prostředí, 

výkon státní správy v oblasti válečných hrobů a pietních míst v rozsahu působnosti 

pověřeného obecního úřadu, výkon státní správy v oblasti pohřebnictví v rozsahu 

působnosti obce, projednává přestupky za porušení OZV Města Kojetín a některé 

přestupky dle zmocnění zákona, které spadá do výkonu přenesené působnosti odboru. 

Všichni úředníci odboru splňují předepsané kvalifikační předpoklady. V roce 2021 bude 

pracovník na úseku přestupků ještě absolvovat zkoušku z právních předpisů v oblasti 

odpovědnosti za přestupky. Tím budou zajištěny veškeré předpoklady zaměstnanců k výkonu 

uvedených funkcí. V souladu s právními předpisy je zajišťováno soustavné prohlubování 

kvalifikačních předpokladů a odborných znalostí všech zaměstnanců odboru. 

Změny v roce 2020 

V roce 2020 nedošlo na odboru VŽPD k žádným personálním změnám.  

ZÁKLADNÍ POPIS ČINNOSTI ODBORU 

• výkon samosprávy v územním plánování 

• výkon samosprávy v oblasti geografického informačního systému 

• výkon státní správy v oblasti výstavby v rozsahu působnosti obecného stavebního úřadu 
a obce 
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• výkon samosprávy v oblasti přípravy a realizace investic 

• výkon samosprávy při správě budov a staveb 

• výkon státní správy v oblasti zákona o obcích 

• státní správy v oblasti silničního hospodářství v rozsahu silničního správního úřadu 

• výkon samosprávy v oblasti silničního hospodářství 

• výkon samosprávy v oblasti dopravy 

• výkon samosprávy v oblasti pohřebnictví 

• výkon státní správy ve vodním hospodářství v rozsahu působnosti obce 

• výkon samosprávy v oblasti vodního hospodářství 

• výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti obce a pověřeného 
obecního úřadu 

• výkon samosprávy v ochraně přírody a krajiny 

• výkon státní správy v odpadovém hospodářství v rozsahu působnosti obce 

• výkon samosprávy v odpadovém hospodářství – městský systém nakládání 

• výkon státní správy ve veterinární péči v rozsahu působnosti obce 

• výkon státní správy v rostlinolékařské péči v rozsahu působnosti obce a pověřeného 
obecního úřadu 

• výkon samosprávy v oblasti životního prostředí 

• výkon státní správy v ochraně ovzduší v rozsahu působnosti obce 

• výkon státní správy v rybářství v rozsahu působnosti pověřeného obecního úřadu 

• výkon státní správy podle zákona o vodovodech a kanalizacích v rozsahu působnosti obce  

• výkon samosprávy v oblasti v oblasti lesního hospodářství 

• výkon státní správy v oblasti válečných hrobů a pietních míst v rozsahu působnosti 
pověřeného obecního úřadu 

• výkon státní správy v oblasti pohřebnictví v rozsahu působnosti obce 

• výkon samosprávy při zadávání veřejných zakázek 

• Krizové řízení 

• ostatní činnosti 

Ve státní správě lze srovnávat množství vydaných rozhodnutí a jiných opatření v rozsahu 

působnosti odboru s předchozími roky. Při podstatně nezměněných kompetencích bylo v roce 

2020 vydáno 439 rozhodnutí a sdělení. Vlastní korespondence překračuje 2 500 

písemností/rok. 

Samosprávu a činnosti související s chodem města jako právnické osoby je nutné posuzovat 

v množství a kvalitě odvedené práce. Ta lze vyjádřit jednak finančním objemem prací – 

v součtu jednotlivých kapitol odboru bylo v roce 2020 hospodařeno 

s příjmy    4,047 mil.  Kč 

a výdaji  40,414 mil. Kč.  (celkové údaje dle FO) 

Dalším vyjádřením činnosti je kvalita práce, kde lze konstatovat, že při činnosti odboru nebylo 

shledáno pochybení, dotační tituly byly řádně vyčerpány. Smluvní závazky byly plněny a s 

nedoplatky v příjmech v řádech tisíců Kč bylo naloženo v souladu s příslušnými právními 

předpisy. 

Zpráva o největších investičních akcích byla předložena voleným orgánům na jednání RM 

a ZM a je zveřejněna na webu města. Soupis největších akcí je uveden ve zprávě níže.  

Investice 

V roce 2020 byla úspěšně dokončena mimo jiné investiční akce Zateplení DPS Peštuky, jejíž 

celkové náklady činily cca 7 mil Kč. V průběhu roku 2020 byla zahájena realizace investiční 

akce Biocentrum Kojetín, jež je ze 100 % uznatelných nákladů financována z dotačního titulu 

Operačního programu životního prostředí. Dokončení projektu se očekává v průběhu roku 

2021, celkové náklady by měly činit cca 30 mil. Kč. Dále byla městu Kojetín přidělena dotace 

https://www.kojetin.cz/cs/mesto-kojetin/investice-a-dotovane-projekty/vyrocni-zpravy-o-investicich-a-opravach-nad-100tis-kc.html
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z titulu Státního fondu dopravní infrastruktury, a to na realizaci cyklostezky v úseku Kojetín – 

Uhřičice. Výstavba bude zahájena i dokončena během roku 2021. 

Odpady 

Na konci roku 2020 nabyl platnosti a 1.1.2021 účinnosti nový zákon o odpadech. Bude 

nezbytné vydat novou (systémovou) obecně závaznou vyhlášku, a to zejména z důvodu 

změny klasifikace odpadů a změny pravidel pro ukládání odpadů. Nově bude také 

ministerstvem předepsána forma OZV. Dále byl v návaznosti na změny odpadového 

hospodářství upraven provozní řád Sběrného dvora, a to zejména v rozsahu odpadu, který 

bude na sběrný dvůr možno ukládat. Pro příklad je od roku 2021 je zakázáno ukládání dílů 

z autovraků. 

V neposlední řadě došlo ke zvýšení poplatku za uložení komunálního odpadu na skládku 

odpadů, a to ze současných 500 Kč za tunu, na 850 Kč za tunu, což bude promítnuto do 

poplatků za komunální odpad pro fyzické osoby a také pro právnické osoby a podnikající 

fyzické osoby, které jsou zapojeny do městského systému. 

Nový stavební zákon 

Novela stavebního zákona byla projednána v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, kde bylo 

rozhodnuto, že základem k dalšímu projednávání již nebude původní návrh ministerstva pro 

místní rozvoj, ale komplexní pozměňovací návrh sněmovního hospodářského výboru, který 

mimo jiné počítá s převodem všech stavebních úřadů pod stát, tedy přesun úředníků z územně 

samosprávných celků. K třetímu čtení bude novela zařazena koncem května 2021. Novela 

stavebního zákona počítá s účinností od 01.07.2023 a tudíž dává dostatek času k provedení 

všech nezbytných organizačních a jiných úkonů (stavební úřad od ½ roku 2023 nebude na 

MěÚ Kojetín). 

Pozemní komunikace - autovraky 

Na základě novely zákona 13/1997 o pozemních komunikacích je nově u automobilů, jež jsou 

dobu delší jak 6 měsíců nezpůsobilé k provozu (vraky) umožněno, při nedohledání vlastníka, 

za asistence policie otevřít uzamčené vozidlo. Tento akt se zveřejňuje 5 dnů předem 

vylepením na vozidlo i na úřední desku. Poté je vozidlo odtaženo na odstavné parkoviště a po 

uplynutí dalších 2 měsíců zlikvidováno. Ve věci automobilů, které nejsou vrakem, je 

v pravomoci, po obeslání vlastníka a uplynutí 3měsíční lhůty takové vozidlo odtáhnout na 

odstavné parkoviště a po dalších dvou měsících od další výzvy takové vozidlo prodat v dražbě, 

či zlikvidovat. Ve spolupráci s MP je snahou odboru všechna tato vozidla vymístit ze 

zastavěného území Kojetína. 

Další úkoly 2020 

Odborem VŽPD byla prováděna činnost vyvolaná pandemií COVID-19, která spočívala 

zejména v zajišťování dezinfekce pro potřeby úřadu a částečně příspěvkových organizací 

města a veřejnosti, dále v zajištění ochranných prostředků pro zaměstnance města, tedy 

roušek, respirátorů a ochranných rukavic, nákupu a instalaci automatických dávkovačů 

dezinfekce do společných prostor radnice a vybraných budov města a ochranných plexiskel 

do kanceláří. Tato činnost, prováděná nad rámec běžné agendy VŽPD byla zaměstnanci 

odboru vykonávána vždy bezchybně a včas, čímž byl zajištěn chod úřadu i v době celostátního 

nedostatku nezbytného vybavení. 
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STATISTIKA ČINNOSTI ODBORU 

Počty rozhodnutí a jiných opatření vydaných při výkonu státní správy: 

Oblast – 
příslušný 
zákon 

Druh rozhodnutí 
Celkem 

rozhodnutí 
ve věci 

Předepsaná 
částka za 

poplatky a 
pokuty 

Stavební úřad 

Umístění stavby 9 

  

Změna využití území 1 

Prodloužení platnosti územního rozhodnutí  

Povolení stavby 9 

Změna stavby před jejím dokončením 1 

Zkušební provoz 1 

Nařízení  

umístění a provedení stavby  

Dodatečné povolení stavby  

Výjimka  

Změna stavby a změna užívání 4 

odstranění 6 

Povolení stavby a opatření na sousedním 
pozemku 

 

Pořízení dokumentace 3 

Změna využití území 1 

Společné územní a stavební řízení 7 

Jiná opatření   

Dělení nebo scelování pozemku 34 

Územní souhlas (oznámení záměru)  48 

Ohlášení odstranění 5 

Kolaudační souhlas 30 

Územní souhlas a ohlášení 16 

Umístění stavby  

Územně plánovací informace  

Ohlášení – stavba 5 

Ohlášení – změna stavby před jejím dokončením  

Ostatní opatření 10 

přidělení čísel  

odstranění  

Kontrolní prohlídka stavby 15 

celkem 205 236 500 Kč 

Silniční 
hospodářství 

druh rozhodnutí   

  

zvláštní užívání komunikace 46 

uzavírka komunikace 5 

Povolení připojení na MK 4 

Sankce  

Jiná opatření  

dozor na MK 6 
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Oblast – 
příslušný 
zákon 

Druh rozhodnutí 
Celkem 

rozhodnutí 
ve věci 

Předepsaná 
částka za 

poplatky a 
pokuty 

ostatní opatření 69 

celkem 128 19 000 Kč 

Ochrana přírody 
Kácení dřevin 11   

Závazné stanovisko 3   

Veterinární péče Povolení svodů zvířat 3   

Odpadové 
hospodářství 

Přestupky   

Jiné správní delikty    

Životní prostředí 
Kontrolní činnost    

ostatní opatření    

Rybářství rybářské lístky 89 40 600 Kč 

CELKEM 439 296 100 Kč 

 

Počty jiných opatření při výkonu samosprávy: 

Oblast Druh činnosti 
Celkem 
činností 
ve věci 

Částka příjmů 

investice a 
správa budov, 
zeleně, 
komunikací 

počet budov a staveb města 126   

délka komunikací (m) 65 468   

ks dopravních značek 477   

plocha zeleně (m2) 278 690   

množství dřevin – pasport (neevidované) 
4888 

(5000) 
  

sloupů veřejného osvětlení 749   

odpady 

množství uzavřených nových smluv s PO 9 18.333 Kč/ 

příjmy (odměny) z tříděného sběru (asekol, 
elektrowin, eko-kom)  

12  829 789 Kč 

prodej druhotných surovin 12  97 422 Kč 

příjem za uložení na sběrný dvůr 12  35 000 Kč 

písemnosti 
odboru 

přijaté 962   

vlastní 2 502   

Celkem   980 544 Kč 

 

Seznam dokončených investičních akcí a oprav 

Zpráva o největších investičních akcích byla předložena voleným orgánům na jednání RM a 

ZM a je zveřejněna na webu města. Zde jsou vyjmenovány pouze akce převyšující 400 tis. Kč: 

 

1. Zateplení objektu DPS J. Peštuky 
Termín realizace:  březen-srpen 
Celkové výdaje:  6 548 781 Kč bez DPH 
 Město Kojetín (4 407 625 Kč), 
 IROP (2 141 156 Kč) 
Dodavatel: HMS – REAL s.r.o. 

https://www.kojetin.cz/cs/mesto-kojetin/investice-a-dotovane-projekty/vyrocni-zpravy-o-investicich-a-opravach-nad-100tis-kc.html
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2. Rekonstrukce bytů č. 7 a 8 Masarykovo náměstí 54 
Termín realizace: leden-červen 
Celkové výdaje: 444 500 Kč bez DPH 
Dodavatel:  TECHNIS Kojetín spol. s r.o. 
 

3. Rekonstrukce bytu č. 4 bytového domu Palackého 371 
Termín realizace: červenec-září 
Celkové výdaje: 475 993 Kč bez DPH 
Dodavatel: TECHNIS Kojetín spol. s r.o. 

VÝSLEDKY KONTROL 

Kontroly v rámci výkonu samosprávy byly zaměřeny na čerpání dotačních titulů a dodržování 

vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Žádná z nich neshledala 

pochybení, v činnosti odboru. Kontrola v rámci výkonu přenesené působnosti byla zaměřena 

na kompletní výkon přenesené působnosti na úseku životního prostředí a neshledala žádná 

pochybení v činnosti MěÚ. 

PLÁNOVANÉ AKCE A MIMOŘÁDNÉ ÚKOLY DO DALŠÍHO OBDOBÍ 

V rozsahu přenesené působnosti bude odbor vykonávat činnost v souladu se zákony 
a ostatními právními předpisy, tak aby byla činnost nadřízenými orgány stále hodnocena jako 
velmi kvalitní. 
V roce 2021 se předpokládá dokončení projednávání návrhu nového územního plánu Kojetín 
a jeho schválení zastupitelstvem. 
V rozsahu samostatné působnosti bude odbor hospodařit s prostředky v souladu s rozpočtem 
města, dokončí plánované investice a bude se starat o svěřený majetek tak, aby sloužil co 
nejdéle. V souběhu s realizací vybraných akcí bude v roce 2021 probíhat projektová příprava 
dalších plánovaných investic pro následující roky a jejich případné zapojení do dotačních titulů. 
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Závěr 

Obsah výroční zprávy vyjadřuje základní přehled o činnosti Městského úřadu Kojetín 

v rozsahu kompletního výkonu veřejné správy v roce 2020. 

Výkon přenesené působnosti zůstal v porovnání s předchozím rokem v rozsahu činností beze 

změn. 

V samostatné působnosti již došlo a v roce 2021 bude pokračovat díky daňovým příjmům a 

uplatňovaným dotačním titulům při přijetí úvěrů příprava a realizace dalšího počtu oprav a 

investic. 

Činnost samosprávy je vykonávána efektivně a vzhledem k výsledkům přezkumu hospodaření 

na nejvyšší možné úrovni. S účinností novel a nových právních předpisů se MěÚ úspěšně 

vypořádává. Při porovnání uplynulých let lze konstatovat, že množství činností se zásadně 

nemění. V posledních 5 letech se ale významně zvýšily zejména stavební investiční výdaje, 

se kterými souvisí výkon dalších činnosti. 

V oblasti samostatné působnosti je nutné činnost úřadu hodnotit zejména z pohledu občanů a 

zastupitelů, protože MěÚ plní usnesení samosprávných orgánů, stará se o majetek a plní 

povinnosti subjektu s názvem Město Kojetín. Vycházejíce ze zápisů jednání Zastupitelstva a 

Rady města Kojetína, kontrolního a finančního výboru roce 2020 lze konstatovat, že výkon 

těchto činností byl vykonáván na velmi dobré úrovni. 

Cílem MěÚ v rozsahu přenesené působnosti je i nadále vykonávat činnost na základě a 

v souladu s právními předpisy tak, aby byla nadřízenými orgány stále hodnocena jako 

bezchybná a velmi kvalitní.  

Služby občanům hodláme poskytovat i nadále co nejkvalitněji (současně ale s omezeními 

spojenými s usneseními Vlády ČR v souvislosti s pandemií koronaviru). Dále pak 

spolupracovat s volenými orgány, příspěvkovými organizacemi, městskou policií a společností 

TECHNIS Kojetín spol. s r.o., aby nejen výsledky úřadu, ale i všech uvedených vedly k trvale 

udržitelnému rozvoji města Kojetína.  

Na základě dosahovaných výsledků, nepodaných stížností a velmi dobrým závěrům kontrol 

lze hodnotit činnost MěÚ Kojetín, i při velké kumulaci funkcí u mnoha zaměstnanců, že je na 

velmi vysoké úrovni. 

Zastupitelstvo svým 10. rozpočtovým opatřením v červnu 2020 odebralo 1 mil. Kč z platů 

zaměstnanců MěÚ, který převedlo zejména na dotace. Vzalo tím zaměstnavateli (tajemníkovi 

MěÚ) možnost finančně odměnit zaměstnance za plnění mimořádných a cílových úkolů, 

kterých bylo nejen s pandemií spojeno víc než dost. Na úsilí zaměstnanců a kvalitní plnění 

úkolů nemělo demotivační usnesení zásadní vliv, ale určité rozpaky vyvolalo zejména z 

důvodu, jak byla v průběhu roku Vláda ČR štědrá k jiným profesím, případně i dalším 

obyvatelům. Tento krok politického vedení města považuji za neuvážený i vzhledem k tomu, 

že snížené daňové příjmy města byly státem kompenzovány a konec roku 2020 město 

hospodařilo s přebytkem více jak 22 mil. Kč oproti rozpočtu. 

 

 

 

 

Zpracoval s využitím podkladů od vedoucích odborů MěÚ ke dni 10.03.2021 

Bc. Jiří Stav, tajemník městského úřadu 
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Seznam zkratek používaných v závěrečné zprávě 

ASZ – Odbor MMR ČR (Agentura) pro sociální začleňování prosazuje společenskou změnu směřující 

k ukončení sociálního vyloučení v České republice 

CpKP – Centrum pro komunitní práci (střední Morava) 

eIDAS – nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro 

elektronické transakce na vnitřním evropském trhu 

CRR ČR – Centrum pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvková organizace řízená 

Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 

CzechPOINT – český státní projekt, v jehož rámci mj. obecní úřady mohou lidem vydávat výpisy 

z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů či živnostenského rejstříku. Na CzechPOINTech lidé 

získávají veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích 

a registrech o jejich osobě, majetku a právech. 

GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 

je nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů 

IS – informační systém 

MěÚ – městský úřad 

MM – magistrát města 

MP – městská policie 

MPI – místní plán inkluze 

p.o. – příspěvková(é) organizace 

ZOZ – zvláštní odborná způsobilost 

 

Kontakt: 

Městský úřad Kojetín 

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

Telefon +420 581 277 411  

Fax +420 581 277 402 

E-mail radnice@radnice.kojetin.cz  

https://www.kojetin.cz 

Datová schránka: r3cb8hq 
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