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1) Ú1) Ú1) Ú1) Úvodní slovo vodní slovo vodní slovo vodní slovo tajemnicetajemnicetajemnicetajemnice    

Vážené dámy, vážení pánové, 

zpráva o činnosti Městského úřadu  Kojetín mapuje nejdůležitější události, které  po čas 
loňského roku  ovlivňovaly výkon státní správy a samosprávy na našem úřadě  a přináší 
informace o jejím průběhu. Cílem vedení města, i všech pracovníků města,  je být otevřeným 
úřadem, který poskytuje služby s nadstandartním přístupem ke klientům a na vysoké 
profesionální úrovni a který  svou činností přispívá k rozvoji našeho malebného města. Ve 
spolupráci s příspěvkovými organizacemi, zřizovanými městem a dalšími dobrovolnými a 
zájmovými organizacemi usilujeme o to, abychom trvale byli městem přátelským celé rodině a 
vytvářeli podmínky pro spokojený život v něm.  

Po organizačních změnách, které na našem úřadě proběhly k 1. 1 2012,  jsme hledali optimální 
nastavení činností na úseku sociální práce, které byly od loňského roku začleněny do odboru 
vnitřních věcí, školství a kultury. Pro vedoucí odboru to byl úkol dlouhodobý, kdy ve spolupráci se 
svými dvěma kolegyněmi  vyhodnocovala jednotlivé aktivity na sociálním úseku a na základě 
těchto údajů byly  nově nastaveny činnosti, které bude odbor zabezpečovat v samostatné 
působnosti ve městě a v přenesené  působnosti v celém  správním obvodu.   

Podobně, jako jsme hledali optimální nastavení činností na odboru vnitřních věcí, školství a 
kultury, hledali jsme toto optimální nastavení také na finančním odboru, kterého se rovněž 
dotkly organizační změny po zrušení oddělení správy majetku města. Částečně se nám toto 
nastavení povedlo, další změny  v personální oblasti nás čekají ještě v tomto roce. 

Činnost odboru VŽPD byla v průběhu roku 2012 stabilizovaná,  agenda, která na odbor přešla 
k 1.1.2012 na úseku realizace oprav a údržby bytového fondu, byla svěřena investičnímu 
technikovi,  který mimo běžné činnosti, souvisejících se správou a údržbou majetku města, 
zabezpečoval ve spolupráci s vedoucím odboru realizaci schválených investičních akcí. 

Mimo organizačních změn se do činnosti  úředníků promítla  změna legislativy v oblasti 
elektronizace veřejné správy.  Ke dni 1. 7. 2012 došlo ke „spuštění“ základních registrů.  Tak jak 
se bohužel stává v poslední době často,  nebyla tato pokračující elektronizace veřejné správy 
dobře připravena a provázela ji ( a dosud provází) celá řada technických problémů, včetně těch 
administrativních při ohlašování působnosti v agendách. Na komunikaci se základními registry  
se muselo město připravit po technické stránce. Bylo nutno zakoupit nový software, který bude 
umět komunikovat se základními registry (registr obyvatel , registr práv a povinností,  registr 
osob, registr územní identifikace), zpracovat matici oprávnění pro přístup oprávněných úředních 
osob k práci se základními registry,  proškolit zaměstnance. Proces registrace agend  ještě stále 
není u konce neboť i v letošním roce dochází k ohlašování dosud nezaregistrovaných agend, k 
„přeregistraci“,  problémy působí i získávání informací z informačního systému evidence 
obyvatel.  

Přestože byl loňský rok díky proběhlým organizačním změnám  velmi náročný, podařilo se nám 
stěžejní  úkoly, které jsme si stanovili, splnit v co možná nejlepší kvalitě. Bez úzké spolupráce 
s vedením města, s panem starostou a paní místostarostkou a vstřícného přístupu vedoucích 
pracovníků i ostatních kolegyň a kolegů, by toto nebylo možné.   A za to jim patří poděkování. 

V Kojetíně dne 20. února 2013                                                                           Jiřina Zdařilová, tajemnice MěÚ 
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2) Organizační záležitosti2) Organizační záležitosti2) Organizační záležitosti2) Organizační záležitosti    

2.1. Organizační změny a počty pracovníků 2.1. Organizační změny a počty pracovníků 2.1. Organizační změny a počty pracovníků 2.1. Organizační změny a počty pracovníků     

Organizační změny, které na našem úřadě  proběhly v závěru roku 2011 a k 1.1.2012, 
v důsledku sociální reformy, měly dopad na činnost odboru vnitřních věcí, školství a kultury.  
Agenda sociálních věcí byla spolu se dvěma pracovnicemi  převedena na tento odbor a bylo 
nutné nastavit nový systém sociální práce. Další organizační změna k 1.1.2012, spočívající ve 
zrušení oddělení  správy majetku a začlenění jeho pracovníků do finančního odboru, se dotkla     
činnosti  finančního odboru a částečně také odboru výstavby, životního prostředí a dopravy a to 
na úseku správy budov.  

 Celkový počet zaměstnanců města, zařazených do městského úřadu,  poklesl od 1.1.2011 ( 35 
zaměstnanců)  do  1.1.2012 ( 25 zaměstnanců)  o 10.  Tato situace vedla ke změně pracovních 
náplní téměř u 1/2  pracovníků, k vyšší kumulaci agend a v několika případech i ke zvýšení 
objemu vykonávané práce.  Mateřskou a následně rodičovskou dovolenou čerpaly v průběhu 
loňského roku 2 kolegyně. 

Počet zaměstnanců města, zařazených do městského úřadu, se vyvíjel následovně – viz. Tabulka 
č. 1 a graf. 

 

Pracovníci M ěÚ 
Stav ke 

dni 
1.1.2011 

Stav ke 
dni 

1.4.2011 

Stav ke 
dni 

31.7.2011 

Stav ke 
dni 

1.1.2012 

Stav ke 
dni 

1.4.2012 

Stav ke 
dni 

31.12.2012 

tajemník M ěÚ 1 1 1 1 1 1 

odbor VVŠK 11 8 8 9 9 9 

odbor finan ční 10 9 9 9 10 10 

odbor VŽPD 6 6 6 6 6 6 

odbor SV 7 7 6 - - - 

C E L K E M 
  35 31 30 25 26 26 
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Tabulka č. 2 a graf  - fyzický počet zaměstnanců – podíl státní správa a samospráva 

 

 

Podíl zam ěstnanc ů zařazených do M ěÚ dle působnosti 

období státní správa % samospráva % 

k 31.12.2010 18 49% 19 51% 

k 31.12.2011 17 53% 15 47% 

k 31.12.2012 11 42% 15 58% 

 

 

 
 

 

 

 

       
Náklady na provoz MěÚ se oproti roku 2011 snížily o 1.099.127 Kč, příspěvek na výkon státní 
správy se zvýšil o 252.300 Kč, ale vybrané správní poplatky byly nižší o 550.317 Kč. Pokles 
vybraných správních poplatků byl ovlivněn snížením příjmů za povolení výherních hracích 
přístrojů. Přepočtený podíl zaměstnanců, zabezpečující výkon státní správy, činí 42%, zatímco 
přepočtená výše příspěvku na výkon státní správy odpovídá cca 37%  celkových provozních 
nákladů.  

2.2. Zefektivnění  kvality řízení a rozvoje LZ 2.2. Zefektivnění  kvality řízení a rozvoje LZ 2.2. Zefektivnění  kvality řízení a rozvoje LZ 2.2. Zefektivnění  kvality řízení a rozvoje LZ     

Kvalitu výkonu veřejné správy v loňském roce ovlivnila do značné míry pokračující  realizace 
projektu „Zvýšení efektivity řízení a rozvoje lidských zdrojů na MěÚ Kojetín“.  

Přestože byla realizace projektu pro všechny vedoucí pracovníky značně časově náročná, velmi 
dobře se zhostili svých úkolů a svým aktivním přístupem se podíleli nejen na tvorbě 3 řídících 
dokumentů (Manuál kompetencí pracovních pozic MěÚ Kojetín, Směrnice pro hodnocení 
pracovníků MěÚ Kojetín a Etický kodex pracovníka MěÚ Kojetín), ale také na vyvolaných 
organizačních změnách. Za tento aktivní přístup jim patří poděkování. 
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Všechny tři vytvořené produkty jsou základem projektem modernizovaného systému řízení 
lidských zdrojů na MěÚ Kojetín a mimo zvýšení efektivnosti řízení lidských zdrojů úřadu, budou 
zajišťovat i dlouhodobou udržitelnost systému a tím i aktuálního projektu. 

Posledním výstupem projektu, pro vedení města dosti zajímavým, jsou výsledky zkoumání 
kvality vztahů pracovníků ke klientům, formou metody Mystery klient ( tajný klient). 
Prostřednictvím této metody se posuzovaly z laického pohledu klienta odborné kompetence 
pracovníků MěÚ, úroveň poskytované veřejné služby a zvyšování prestiže úřadu. Hodnocení 
probíhalo „utajeně“ na vybraných pracovištích MěÚ a celkové hodnocení za MěÚ skončilo 
známkou 1,77 , což je pozitivní zpráva pro vedení města, ale na druhou stranu i výzvou 
k dosažení ještě lepšího hodnocení. 

Všechny organizační změny na MěÚ a realizované aktivity projektu byly řádně zdokumentovány 
a monitorovací zprávy dle vyjádření kontrolního orgánu zpracovány na velmi vysoké úrovni. 
Stejně tak i účetní dokumentace projektu byla vedena řádně a v souladu s pravidly pro 
poskytování dotace. Město Kojetín bylo zařazeno mezi 10 nejlépe řízených projektů v rámci 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v ČR. 

2.3. Vzdělávání úředníků2.3. Vzdělávání úředníků2.3. Vzdělávání úředníků2.3. Vzdělávání úředníků    

Vzdělávání úředníků probíhá v souladu s tříletými plány vzdělávání, kdy úředník musí v rámci 
tohoto tříletého cyklu absolvovat minimálně 18 vzdělávacích dnů. V návaznosti na změnu 
legislativy ( v oblasti účetnictví, daňového řádu, stavebního zákona, veřejných zakázek, zákoníku 
práce …)  však bylo třeba v loňském roce navýšit počty vzdělávacích dnů u průběžného 
vzdělávání pro úředníky. V průměru absolvovali  8 vzdělávacích dnů. Zkoušky odborné 



Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2012 
 

Stránka 7 z 35 
 

způsobilosti, předepsané pro vybrané agendy, mají složené všichni pracovníci mimo jedné 
kolegyně, která je ke zkouškám u nově vykonávané agendy přihlášena a bude je skládat 
v průběhu prvního pololetí letošního roku. Požadovaný stupeň vzdělání mají až na 4 udělené 
výjimky všichni zaměstnanci města, zařazeni do městského úřadu, z čehož jedna udělená 
výjimka ze vzdělání končí k 31.12.2013 . 

Vzdělávání ú ředníků  

Odbor 
Vstupní 

vzdělávání / 
počet dnů 

Průběžné 
vzdělávání/počet 

dnů 

Vzdělávání 
vedoucích 

úředníků/ počet 
dnů 

ZOZ a podobné 
zkoušky/počet 

osob 

Ostatní 
vzdělávání/ 
počet dnů 

Celkem 
dnů 

  

finan ční 5 37 2 - 12 56  
vnit řních 

věcí, 
školství a 

kultury 

- 75 2 4 13 94  

výstavby, 
životního 

prost ředí a 
dopravy 

- 35 2 - 11 48  

tajemnice - 5 2 - 4 11  

        

 

Odbor  Počet vzdělávacích dn ů Náklady v  Kč 
 

FO 56 87.634,-- 
 

VVŠK, ST 105 74.290,-- 
 

VŽPD 48 30.630,-- 
 

Celkem  209 192.554,-- 
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2.4. Kontroly  na úseku přenesené a samostatné působnosti2.4. Kontroly  na úseku přenesené a samostatné působnosti2.4. Kontroly  na úseku přenesené a samostatné působnosti2.4. Kontroly  na úseku přenesené a samostatné působnosti    

Na odboru vnitřních věcí, školství a kontroly byly v uplynulém roce provedeny dvě kontroly, 
zaměřené na výkon státní správy. Na úseku matriční agendy proběhla kontrola provedená 
pracovnicemi Magistrátu města Přerova a  nebyly zjištěny žádné závady.  V r. 2012 proběhla 
rovněž kontrola na úseku správního řízení v matriční agendě, kdy šlo o první kontrolu po 
účinnosti nového správního řádu, kterou provedl Krajský úřad  Olomouckého kraje. Touto 
kontrolou nebyly zjištěny také žádné nedostatky. Na úseku přestupkové agendy,  proběhla 
kontrola ze strany Krajského úřadu  Olomouckého kraje. Při kontrole nebylo zjištěno žádné 
závažné porušení právních předpisů.  

Kontroly na odboru VŽPD byly zaměřeny pouze na čerpání dotačních titulů. Žádná z nich 
neshledala pochybení, drobné nedostatky byly odstraněny v průběhu realizace kontroly. Kontroly 
zaměřené na kvalitu výkonu přenesené působnosti nebyly nadřízenými orgány realizovány. 
 
Tak jako každoročně proběhl i v roce 2012 na finančním odboru audit hospodaření města za rok 
2011. Přestože rok 2011 byl co se týče  dopadu změn legislativy v oblasti účetnictví jedním 
z nejnáročnějších, zněl výrok auditora k hospodaření města  – bez výhrad. 
 
Funkce interního auditu byla na základě víceletých dobrých zkušeností s fungováním řídící 
kontroly a po vyhodnocení nízkých možností výskytu případných rizik nahrazena výkonem vnitřní 
kontroly, kterou dle potřeby provádí tajemník MěÚ, jím pověření další zaměstnanci a kontrolor 
finančního odboru.  
V souladu se schválenými ročními plány činnosti nebo na základě aktuálního pověření 
zastupitelstvem města se na provádění vnitřních kontrol hospodaření a dodržování platných 
předpisů v samostatné působnosti města podílí i kontrolní a finanční výbor ZM. V roce 2012 
provedli členové výborů ZM celkem 10 kontrolních akcí, z nichž 5 bylo zaměřeno na výkon 
samosprávy na odborech MěÚ a 5 na dodržování závazných předpisů zřízenými příspěvkovými 
organizacemi města. Při kontrolách provedených v roce 2012 nebyly zjištěny žádné větší 
nedostatky ani žádná závažná pochybení. Přijetí a realizace navržených doporučení jsou 
pravidelně kontrolovány v následujících obdobích. 
 
V souladu s ustanovením zákona o finanční kontrole nahrazuje zřizovatel všem svým 
příspěvkovým organizacím funkci interního auditu výkonem veřejnosprávní kontroly. Tu realizuje 
pověřená  pracovnice finančního odboru - kontrolorka.  Na základě pověření, vydaného starostou 
města, byly u všech zřízených příspěvkových organizací v roce 2012 provedeny předběžné, 
průběžné i následné veřejnosprávní kontroly.  
Z provedených veřejnosprávních kontrol nevyplynula v roce 2012 žádná závažná pochybení ani 
žádné větší nedostatky. Všechna doporučení zřizovatele vydaná v předchozích letech a směřující 
k odstranění zjištěných drobných závad byla příspěvkovými organizacemi ihned přijata a jejich 
realizace byla následně zkontrolována.  
 
2.5. Stížnosti2.5. Stížnosti2.5. Stížnosti2.5. Stížnosti    
 
Městskému úřadu byly v roce 2012 doručeny 4 stížnosti, z nichž dvě byly vyhodnoceny jako 
věcně nepříslušné a předány kompetentním orgánům,  dvě stížnosti byly vyhodnoceny  jako 
nedůvodné. Podrobněji jsou stížnosti popsány ve zprávě o vyřizování stížností za rok 2012, 
kterou se zabývala rada města v únoru 2013.  
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2.6.2.6.2.6.2.6.        Poskytování informacíPoskytování informacíPoskytování informacíPoskytování informací    

Městu Kojetínu  bylo   v průběhu roku 2012  doručeno 8 
písemných  žádostí  o  poskytnutí       informací dle zákona č. 106/1999Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Sedmi žádostem bylo vyhověno v plném rozsahu, jedna žádost byla předána na MěKS, 
do  jehož kompetence vyřízení žádosti spadalo.  V roce 2011  byla podána 1 žádost o informace 
dle zákona č. 106/1999Sb.. 

    

3) Odbor vnitřních věcí, školství a kultury3) Odbor vnitřních věcí, školství a kultury3) Odbor vnitřních věcí, školství a kultury3) Odbor vnitřních věcí, školství a kultury    

Kompetence odboruKompetence odboruKompetence odboruKompetence odboru    

Kompetence  odboru jsou vymezeny v příloze č. 4 Organizačního řádu. 

V průběhu uplynulého roku jsme hledali optimální nastavení činností na úseku sociální práce. 
Pro vedoucí odboru VVŠK to byl úkol dlouhodobý, kdy ve spolupráci se svými dvěma kolegyněmi  
vyhodnocovala jednotlivé aktivity a na základě těchto údajů byly  nově nastaveny činnosti, které 
bude odbor zabezpečovat na úseku  samostatné i přenesené  působnosti v sociální oblasti.  
Oběma pracovnicím byly vypracovány pracovní náplně  tím způsobem, aby pokrývaly 
požadovanou oblast sociální práce a byla zajištěna jejich plná zastupitelnost (s výjimkou 
komunitního plánování a opatrovnictví).  V uplynulém roce se podařilo odboru  zlepšit spolupráci 
a komunikaci s Centrem sociálních služeb Kojetín a snažili jsme se  také  o navázání užší 
spolupráce se školami, aby v rámci sociálně právní ochrany dětí byla zkvalitněna prevence. 
Velká pozornost byla v sociální oblasti věnována tvorbě 2. Komunitního plánu sociálních služeb 
na období 2012 – 2016 a tvorbě Zásad pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou 
službou. 

Jednotlivá opatření 2. Komunitního plánu byla schválena zastupitelstvem města v závěru roku 
2012 a Zásady pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou byly schváleny  
radou města v měsíci listopadu 2012, s účinností od 1.1.2013.  

Činnost odboru VVŠK ovlivňovala na úseku přenesené působnosti  v loňském roce příprava a 
organizace voleb do zastupitelstva Olomouckého kraje, které proběhly v polovině října a  do 
Senátu PČR, jejichž první kolo se konalo ve stejném termínu jako krajské volby a druhé kolo o 
týden později. Vzhledem ke skutečnosti, že termín první přímé volby prezidenta ČR byl vyhlášen 
hned na první polovinu ledna 2013, začaly přípravy na jejich organizaci bezprostředně po 
skončení senátních voleb.  

Ve výkonu jiných svěřených agend na odboru VVŠK nedošlo v roce 2012 k zásadním změnám, 
ale byl ovlivněn návratem úřednice na úseku přestupků z rodičovské dovolené  a odchodem 
úřednice z úseku evidence obyvatel a matriky na mateřskou dovolenou, jíž předcházela 
dlouhodobá pracovní neschopnost.   

PersonálPersonálPersonálPersonální oblast, změny: ní oblast, změny: ní oblast, změny: ní oblast, změny:     

Do  odboru vnitřních věcí, školství a kultury  bylo v roce 2012 zařazeno celkem 9 pracovníků, 
z toho :  

� Vedoucí  odboru VVŠK – Bc. Jana Nakládalová 
� Sekretariát  – Michaela Daňková 
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� Podatelna – Jana Bradnová 
� Přestupky  – Lucie Grufíková 
� Matrika, ohlašovna– Jarmila Vašíčková, DiS., Markéta Vyoralová 
� Sociální pracovnice – Bc. Alice Přehnalová, Lucie Zlámalová, DiS. 
� Informatik – Bc. Jan Števko 

Od roku 2012 spadá pod odbor VVŠK oblast sociálních věcí. Ke změně došlo navíc na úseku 
přestupkové agendy – návrat pracovnice z MD a znovuzpracování do této náročné agendy. 
Odchod pracovnice matriky na MD a zapracování nové pracovnice na tomto úseku – velká 
rozmanitost činností. S těmito změnami souvisí pak i změny při zajištění zástupů na jednotlivých 
pracovištích. V průběhu tohoto roku se podařilo rozvrhnout agendy a jejich výkon tak, že je velmi 
dobře zajištěna zastupitelnost i odbornost při vedení agend.  

Výkon státní správyVýkon státní správyVýkon státní správyVýkon státní správy    

Na úseku matriční agendy : Na úseku matriční agendy : Na úseku matriční agendy : Na úseku matriční agendy : agendu stabilně vykonávají 2 pracovnice, další 2 pracovnice mohou 
na úseku zastupovat. V průběhu roku 2012 odešla na mateřskou dovolenou pí.  Jana Filípková, 
DiS., na zástup byla na toto místo přijata pí.  Markéta Rádlová (nyní Vyoralová). Pí. Vyoralová 
v listopadu složila potřebnou zkoušku k vedení matriční agendy. Všechny 4 úřednice tedy splňují 
požadované předpoklady pro výkon matriční agendy.  Matriční agenda je v rámci matričního 
úřadu stabilizovaná, vyžaduje především pečlivost a preciznost. 

Na úseku evidence obyvatel: Na úseku evidence obyvatel: Na úseku evidence obyvatel: Na úseku evidence obyvatel: u této agendy je situace obdobná – po odchodu pí. Jany Filípkové 
na mateřskou dovolenou agendu vykonává nově pí. Markéta Vyoralová, stabilně tuto agendu 
tedy zajišťují 2 pracovnice, které se vzájemně zastupují. Pí. Vyoralová je v současné době 
přihlášena ke zkoušce odborné způsobilosti, která je pro tento úsek nezbytná. Pí. Jarmila  
Vašíčková, DiS. požadované předpoklady zcela splňuje. Mimo vedení agendy evidence obyvatel, 
včetně výpisů z informačního systému evidence obyvatel  a vedení seznamu voličů na tomto 
úseku průběžně každoročně narůstá počet správních řízení ve věci rušení údaje o místě trvalého 
pobytu. Narůstá tak počet osob, které mají adresu trvalého pobytu v sídle ohlašovny – 
Masarykovo náměstí 20. K dnešnímu dni je to  361 osob ( v r. 2011 to bylo 329 osob a koncem 
roku 2010  - 227 osob). 

Na úseku OP, CD: Na úseku OP, CD: Na úseku OP, CD: Na úseku OP, CD: agenda občanských průkazů byla převedena na Magistrát města Přerova. Na 
pracovišti v Kojetíně je dnes možno pouze oznámit ztrátu či odcizení občanského průkazu nebo 
jeho nález, je možno neplatný průkaz zadržet, odebrat občanský průkaz po zemřelém a jsou 
vydávána potvrzení k občanským průkazům – při změně stavu, jména nebo bydliště. Z agendy 
cestovních dokladů bylo možno na MěÚ Kojetín vyřídit už jen potřebné osvědčení o státním 
občanství či tzv. „rychlovky“.  

Vidimace, leVidimace, leVidimace, leVidimace, legalizace: galizace: galizace: galizace: ověření listiny a podpisu je možné vyřídit jak na pracovišti matriky, tak na 
sekretariátě,  všechny úřednice (stabilní i zastupující) splňují zákonné požadavky. 

CzechPOINT:CzechPOINT:CzechPOINT:CzechPOINT: Na MěÚ Kojetín jsou zřízena 3 pracoviště CzechPOINT – 2 na pracovišti matriky a 1 
na sekretariátě starosty. Na pracovišti matriky tuto práci nově vykonává pí. Markéta Vyoralová, 
na sekretariátě starosty může činnost obstarat jak pí. Michaela Daňková, tak při zástupu pí. 
Lucie Grufíková. Tato služba občanům stále narůstá na svém významu a je stále rozšiřována. Ne 
všechny funkce CzechPOINT  jsou v Kojetíně využívány velmi často, ale pracovnice je všechny 
musí znát a umět s nimi pracovat. Prostřednictvím CzechPOINT jsou zadávány údaje do registru 
obyvatel – údaje z matriční agendy a údaje z evidence obyvatel. 
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Volby: Volby: Volby: Volby: V roce 2012 absolvovala zkoušku na úseku volební agendy pí. Michaela Daňková a Bc. 
Jan Števko. Rozšířil se tak počet pracovníků, kteří mohou volby organizačně zajišťovat na úrovni 
pověřeného úřadu. Na podzim 2012 se uskutečnily volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje a 
2 kola voleb do Senátu Parlamentu ČR. V prosinci byla zahájena příprava volby prezidenta 
republiky. 

Na úseku přestupkové agendy: Na úseku přestupkové agendy: Na úseku přestupkové agendy: Na úseku přestupkové agendy:  Na jaře 2012 se z mateřské dovolené vrátila pí. Lucie Grufíková, 
která agendu zpětně převzala po pí. Markéty Vyoralové. Počet oznámených přestupků výrazně 
narostl. Za r. 2011 bylo celkem oznámeno 196 přestupků, za r. 2012 - 294 přestupků. Tento 
nárůst je způsobem nárůstem přestupků oznamovaných Městskou policií Kojetín (v r. 2011 
oznámeno 16 přestupků, v r. 2012 – 93 přestupků), kdy jde především o oznámení krádeží 
v prodejně Albert. Pověřená pracovnice řeší tuto náročnou situaci jednak mimořádným 
pracovním úsilím a rovněž prací z domu (vzdálený přístup) ve svém volném čase. Od počátku 
letošního roku situace vypadá obdobně a tak bude nezbytné se na řešení situace zaměřit a 
v prvé řadě změnit organizaci možných zástupů. Vhodné by rovněž bylo lépe zkoordinovat práci 
s Městskou policií Kojetín.   

 

Přestupková agenda Přestupková agenda Přestupková agenda Přestupková agenda     

 

 

 

Na úseku Na úseku Na úseku Na úseku sociálních věcí:sociálních věcí:sociálních věcí:sociálních věcí: Činnost v této oblasti je zajišťována 2 pracovnicemi, které se 
vzájemně zastupují a zajišťují i úkoly v oblasti samosprávy v této oblasti. Pro oblast sociálně 
právní ochrany dětí splňují obě pracovnice předepsané vzdělání a předpoklady, pro činnost 
sociálního pracovníka plně splňuje předpoklady Bc. Alice Přehnalová, Lucie Zlámalová, DiS. 
bude k 31. 12. 2013 končit výjimka ze vzdělání. Podrobněji byla činnost na tomto úseku 
popsána pro jednání rady města v listopadu 2012 v samostatném materiálu. 
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Oblast samosprávyOblast samosprávyOblast samosprávyOblast samosprávy    

Školství: Školství: Školství: Školství: Město Kojetín zřizuje 2 základní školy (ZŠ), Mateřskou školu (MŠ), Školní jídelnu( ŠJ) a 
Dům dětí a mládeže (DDM ) – viz výroční zprávy těchto zařízení. V roce 2012 proběhla na 
základě rozhodnutí rady města konkurzní řízení na místa ředitelů obou základních škol, MŠ a 
DDM. Ke změně ve funkci ředitele došlo pouze u Domu dětí a mládeže Kojetín. Na ZŠ 
Svatopluka Čecha proběhly dále i doplňující volby do školské rady. 

Požární ochrana a veřejný pořádek ve městě: Požární ochrana a veřejný pořádek ve městě: Požární ochrana a veřejný pořádek ve městě: Požární ochrana a veřejný pořádek ve městě: V roce 2012 byla zpracována a vydána OZV, kterou 
se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Na podzim byla zahájena 
práce na přípravě nového Požárního řádu, jeho pracovní verze již byla předložena RM.  

Kultura: Kultura: Kultura: Kultura: K zajištění kultury ve městě je zřízeno Městské kulturní středisko Kojetín (MěKS) – viz 
výroční zpráva MěKS. 

Sociální práce:Sociální práce:Sociální práce:Sociální práce: Město Kojetín zřizuje Centrum sociálních služeb Kojetín – viz výroční zpráva této 
příspěvkové organizace. 

Problematika sociální práce nově spadá od r. 2012 pod odbor VVŠK. Hodnocení činnosti na 
tomto úseku bylo předloženo RM v listopadu 2012. Činnost je i nadále průběžně 
konkretizována, zpřesňována a zaměřována na ty, kteří pomoc opravdu potřebují a nesnaží se jí 
zneužívat. Nově byly zpracovány Zásady pro přidělování bytů v DPS. 

V roce 2012 byl zpracován nový komunitní plán – viz samostatný materiál schválený ZM. 

Akce na úseku školství a sportu: Akce na úseku školství a sportu: Akce na úseku školství a sportu: Akce na úseku školství a sportu: mezi již tradiční akce patří každoroční vyhodnocování 
nejlepších žáků kojetínských škol a jejich setkání s vedením města a setkání vedení města s 
dětmi, které končí MŠ a budou odcházet do 1. tříd. V roce 2012 se uskutečnilo tradiční 
vyhodnocení nejlepších sportovců a ocenění osobností působících v oblasti sportu. Na jaře byly 
zpracovány a schváleny nové „Zásady“ pro toho vyhodnocování, podle kterých se bude 
vyhlašovat nejlepší sportovec již v tomto roce. 

Propagace: Propagace: Propagace: Propagace:  V roce 2012 pokračovaly práce na změně webových stránek města. Tyto stránky 
jsou v současné době již připraveny ke spuštění, probíhají dokončovací práce na webovém 
serveru. 

Dary Dary Dary Dary fyzickým a právnickým osobámfyzickým a právnickým osobámfyzickým a právnickým osobámfyzickým a právnickým osobám: : : : prostřednictvím odboru VVŠK jsou radě města 
předkládány návrhy na poskytnutí darů fyzickým a právnickým osobám – a to především 
do oblasti sociální péče, sportu – bližší podrobnosti  viz rozpočet města Kojetína. 

    SSSSpolupráce spolupráce spolupráce spolupráce s    výbory a komisemi: výbory a komisemi: výbory a komisemi: výbory a komisemi: odbor úzce spolupracuje s Komisí  školství a kultury, s Komisí 
pro občanské záležitosti, Komisí pro vyhodnocení sportovců, s Komisí pro komunitní plánování a 
s osadními výbory. Pracovníci odboru se podílí na organizaci a realizací akcí těchto komisí. 

Provozní oblastProvozní oblastProvozní oblastProvozní oblast    

Spisová služba a provoz podatelny: Spisová služba a provoz podatelny: Spisová služba a provoz podatelny: Spisová služba a provoz podatelny: Vyřizování písemností na odboru VVŠK probíhá v souladu se 
spisovým řádem. V roce 2012 bylo na odbor přijato 1766 písemností, odesláno bylo 2318 
písemností (údaje jsou mimo agendu vedení města). 
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Provoz podatelny je zajišťován 1 pracovnicí, pí. Janou Bradnovou,  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. 

Provoz sekretariátu:Provoz sekretariátu:Provoz sekretariátu:Provoz sekretariátu:    je zajišťován    1 pracovnicí, další 2 pracovnice průběžně zastupují. Na 
sekretariátě jsou vedeny veškeré písemnosti vedení města, včetně zápisů ze zasedání jeho 
orgánů. Pracovnice sekretariátu vede i evidence veškerých obecně závazných vyhlášek, nařízení, 
interních aktů a smluv. 

Ostatní činnosti:Ostatní činnosti:Ostatní činnosti:Ostatní činnosti: odbor VVŠK zajišťuje agendu BOZP a autoprovozu. Informační systém radnice 
spravuje 1 pracovník, který rovněž zajišťuje veškeré vybavení výpočetní technikou, správu 
ostatních technických zařízení, včetně zabezpečovacího zařízení a telefonní ústředny. V roce 
2012 proběhla výměna telefonní ústředny, dovybavení diskového pole s důrazem na vysokou 
dostupnost a s tím spojená úprava síťové infrastruktury v serverovně, pořízení nového hlavního 
záložního zdroje, výstavba nového zálohovacího serveru - rozšíření zálohovacích možností, 
převedení hlavního informačního systému do virtuálního prostředí, obměna hlavních tiskáren. 
Pozornost byla věnována především zajištění bezpečnosti dat. 

Realizace zákona o úřednících: Realizace zákona o úřednících: Realizace zákona o úřednících: Realizace zákona o úřednících: 8 pracovníků odboru VVŠK splňuje potřebné vzdělání, 1 
pracovnice má výjimku ze vzdělání do konce roku 2013, pouze pro 1 agendu si pověřená 
pracovnice v roce 2013 doplní zkoušku odborné způsobilosti. Ostatní pracovníci splňují 
odbornou způsobilost pro všechny vykonávané agendy. V květnu 2013 bude vedoucí odboru 
absolvovat vzdělávání vedoucích pracovníků pro sociálně právní ochranu dětí. 

Vzdělávání vVzdělávání vVzdělávání vVzdělávání v    roce 2012roce 2012roce 2012roce 2012    

ZOZ a obdobné zkoušky: 1 - vidimace a legalizace, 1- matrika, 2- volby 

průběžné vzdělávání a vzdělávání podle zákona o sociální péči:  pracovníci odboru absolvovali 
celkem 75 dnů na vzdělávacích akcích a seminářích. Pro celý úřad bylo navíc zajištěno školení 
k právnímu informačnímu systému Codexis a školení řidičů. Vedoucí odboru absolvovala celkem 
13 dnů průběžného vzdělávání a 2 dny vzdělávání vedoucích úředníků. 

KontrolyKontrolyKontrolyKontroly    

Na úseku matriční agendy proběhla v r. 2012 kontrola provedená pracovnicemi Magistrátu 
města Přerova, nebyly zjištěny žádné závady a lze tedy konstatovat, že tato náročná agenda je 
vedena příkladně, v souladu s platnou legislativou. 

V r. 2012 proběhla rovněž kontrola na úseku správního řízení v matriční agendě (šlo o první 
kontrolu po účinnosti nového správního řádu), kterou provedl KÚ Olomouckého kraje. Touto 
kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky, což rovněž svědčí o velmi kvalitní práci matrikářky 
MěÚ. 

Na úseku přestupkové agendy, která je jednou z nejnáročnějších agend, proběhla kontrola ze 
strany Krajského úřadu Olomouckého kraje. Při kontrole nebylo zjištěno žádné závažné porušení 
a bylo konstatováno, že agenda je vedena na velmi dobré úrovni.  
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Významné akce a úkoly vVýznamné akce a úkoly vVýznamné akce a úkoly vVýznamné akce a úkoly v    r. 2012:r. 2012:r. 2012:r. 2012:    

a)a)a)a) státní správastátní správastátní správastátní správa    
- realizace zákona o základních registrech – splněnosplněnosplněnosplněno     

- přesné vymezení a konkretizace úkolů v sociální oblasti (zákonné vymezení pro obce 
našeho typu a konkretizace na podmínky v Kojetíně) - splněnosplněnosplněnosplněno    

- organizace voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje - splněnosplněnosplněnosplněno    

- organizace voleb do Senátu PČR - splněnosplněnosplněnosplněno    
    

b)b)b)b) samosprávasamosprávasamosprávasamospráva    

- na úseku školství:  realizace novely školského zákona podle rozhodnutí RM; vyhodnocení 
práce ředitelky Školní jídelny; organizace setkání  nejlepších žáků s vedením města - 
splněnosplněnosplněnosplněno    

- na úseku sportu a kultury: spolupráce s MěKS při zajištění hodů; vyhlášení nejlepších 
sportovců; příprava nových zásad pro vyhodnocování sportovců - splněnosplněnosplněnosplněno    

- na úseku požární ochrany: příprava nové obecně závazné vyhlášky – Požární řád -    plněnoplněnoplněnoplněno    

- případná příprava obecně závazné vyhlášky na úseku veřejného pořádku – na základě 
rozhodnutí RM - splněnosplněnosplněnosplněno    

- zpracování 2. komunitního plánu sociálních služeb - splněnosplněnosplněnosplněno    

- ujasnění kompetencí  v oblasti sociální práce v rámci samosprávy města, jasná 
formulace cílů, úkolů a priorit města v této oblasti a jejich následná realizace – splněnosplněnosplněnosplněno    

    
c)c)c)c) provoz MěÚprovoz MěÚprovoz MěÚprovoz MěÚ    
- příprava nového spisového řádu a skartačního plánu v návaznosti na legislativní změny, 

aktualizace dalších směrnic v oblasti informačních technologií, BOZP, technických 
zařízení atd. -        v plnv plnv plnv plněníěníěníění 

- přechod na nový poštovní server ----    splněnosplněnosplněnosplněno 

- zprovoznění domény (centrální správa uživatelů) – v plněnív plněnív plněnív plnění 

- posílení bezpečnosti sítě    ––––    v plněnív plněnív plněnív plnění 

- navýšení internetové konektivity pro školy – v plněnív plněnív plněnív plnění 

- zajištění záložní linky pro úřad    ––––    splněno splněno splněno splněno     

- vybudování zálohovacího serveru ----    splněnosplněnosplněnosplněno    

- spuštění nových webových stránek města –    v plněnív plněnív plněnív plnění    

- vvvv    oblasti vzděláváníoblasti vzděláváníoblasti vzděláváníoblasti vzdělávání    řešit studium pracovnice na úseku sociálních věcí; průběžné 
vzdělávání podle zákona o úřednících samosprávných  celků; 4 pracovníci budou 
absolvovat přípravu a zkoušku na úseku voleb; doplnění vzdělávání vedoucích úředníků 
– sociální oblast (bude-li vypsán vhodný kurz IMS) – bude řešeno vbude řešeno vbude řešeno vbude řešeno v    roce 2013roce 2013roce 2013roce 2013    

 

Činnost odboru VVŠK vČinnost odboru VVŠK vČinnost odboru VVŠK vČinnost odboru VVŠK v    r. 2013r. 2013r. 2013r. 2013    

Významné akce a úkoly vVýznamné akce a úkoly vVýznamné akce a úkoly vVýznamné akce a úkoly v    r. 2013:r. 2013:r. 2013:r. 2013:    

a)a)a)a) státní správa: státní správa: státní správa: státní správa:     
- realizace dvou kol volby prezidenta republiky, zůstává dokončit archivaci materiálů, 

vyplacení odměn a vyúčtování dotace    
- příprava na změny vyplývající z účinnost nového občanského zákoníku  od 1.1.2014    

 ( rodinné právo, opatrovnictví, nálezy atd.) 
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b)b)b)b) samospráva:samospráva:samospráva:samospráva:    
- na úseku školství:  zpracování nové koncepce; organizace setkání  nejlepších žáků 

s vedením města a setkání dětí MŠ s vedením města    

- na úseku sportu a kultury: spolupráce s MěKS při zajištění Kojetínských hodů; vyhlášení 
nejlepších sportovců;     

- na úseku požární ochrany: dopracování a předložení ke schválení  OZV – Požární řád     

- realizace  2. komunitního plánu sociálních služeb    
    
c)c)c)c) provoz MěÚ:provoz MěÚ:provoz MěÚ:provoz MěÚ:    

- dopracování nového spisového řádu a skartačního plánu v návaznosti na legislativní 
změny, aktualizace dalších směrnic na úseku VVŠK – podle aktuálních potřeb 

- zprovoznění domény (centrální správa uživatelů) 

- posílení bezpečnosti sítě 

- navýšení internetové konektivity pro školy 

- nový webový server a s ním uvedení do provozu nových webových stránek města 

- obměna páteřních switchů radnice 

- komplexní úprava síťové infrastruktury radnice s důrazem na bezpečnost 

-  dokončení převodu do virtuálního prostředí posledních serverů 

-  zprovoznění zálohovaní všech důležitých serverů 

-  obměna hlavního serveru radnice 

-  po uzavření nové smlouvy s fy VERA a po rozšíření pronajatých IS se zaměřit na jejich   
 využívání – nejen co do množství užívaných IS, ale především se zaměřit na dokonalé   
ovládaní agendy jednotlivými uživateli 

-     vvvv    oblasti vzdělávání: oblasti vzdělávání: oblasti vzdělávání: oblasti vzdělávání: řešit studium pracovnice na úseku sociálních věcí; průběžné  
 vzdělávání podle zákona o úřednících územně samosprávných celků; 1-ZOZ na úseku   
 evidence obyvatel 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Bc. Jana Nakládalová, vedoucí odboru VVŠK  

    

4)  4)  4)  4)  OdborOdborOdborOdbor    výstavby, životního prostředí a dopravyvýstavby, životního prostředí a dopravyvýstavby, životního prostředí a dopravyvýstavby, životního prostředí a dopravy    

Kompetence odboruKompetence odboruKompetence odboruKompetence odboru    

− výkon státní správy v územním plánování 

− 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 

− výkon samosprávy v oblasti přípravy a realizace investic 

− výkon samosprávy při správě budov a staveb 

− výkon státní správy v oblasti zákona o obcích 

− výkon státní správy v silničním hospodářství v rozsahu působnosti speciálního stavebního 
úřadu a 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 
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− 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 státní správy v oblasti životního prostředí 

− výkon samosprávy v oblasti životního prostředí 

− výkon státní správy v ochraně ovzduší v rozsahu působnosti obce 

− výkon státní správy v ochraně zemědělského půdního fondu v rozsahu působnosti 
pověřeného obecního úřadu 

− 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 lesního hospodářství 

− ostatní činnosti 
 
Personální oblast, změny Personální oblast, změny Personální oblast, změny Personální oblast, změny     

Do  odboru výstavby, životního prostředí a dopravy   bylo v roce 2012 zařazeno celkem 6 
pracovníků, z toho :  

� Vedoucí  odboru VŽPD  – Bc. Jiří Stav 
� Stavební úřad   – Jana Bartková, Jana Bosáková 
� Územní plánování, doprava – Romana Mrázková 
� Životní prostředí  – Eliška Izsová 
� Investice a správa budov – Miloš Pavlík 

 

- od 1.1.2012 byla na odbor převedena agenda realizace oprav a údržby bytového fondu, 
která byla  svěřena investičnímu technikovi, p. Miloši Pavlíkovi  

- zvládnout tak velký objem investičních akcí, jaký byl v uplynulém roce,   není organizačně 
jednoduché, neboť se jednotlivé akce časově prolínají a je třeba bedlivě sledovat jejich 
postup a rovněž sledovat dodržování podmínek poskytnutých dotací, zavládnout 
administrativu, která realizaci provází  

- v průběhu roku byla na odbor přidělena v oblasti samosprávy agenda lesního hospodářství, 
která byla svěřena pí. Elišce Izsové 

- počet pracovníků odboru je stabilizován na 6 lidech, organizační rozdělení agend mezi 
pracovníky odboru – viz příloha č. 1 
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Nejvýznamnější činnostiNejvýznamnější činnostiNejvýznamnější činnostiNejvýznamnější činnosti    

Státní správa Státní správa Státní správa Státní správa     
 
Ve státní správě lze srovnávat množství vydaných rozhodnutí a jiných opatření v rozsahu 
působnosti odboru v jednotlivých letech. Při podstatně nezměněných kompetencích bylo v roce 
2012 vydáno cca stejné množství  rozhodnutí i sdělení jako v roce 2011, ale celkově se mírně 
zvýšila korespondence – přijatá cca o 100 podání ( 1165 podání ) a odeslaná dosáhla 2753, což 
je oproti roku 2011  celkově o 916 písemností více. Poměrně nová kompetence ( od poloviny 
roku 2011),  vydávání rybářských lístků,  je vykonávána bez problémů a nedostatků. Roční počet 
vydaných rybářských lístků se zvýšil oproti roku 2011 o 200% ( 59 vydaných lístků) – viz příloha 
č. 1. 
 
SamosprávaSamosprávaSamosprávaSamospráva    
 
Agenda, která na odbor přešla k 1. 1. 2012 na úseku realizace oprav a údržby bytového fondu, 
byla svěřena investičnímu technikovi, p. Miloši Pavlíkovi, který mimo běžné činnosti, 
souvisejících se správou a údržbou majetku města, zabezpečoval ve spolupráci s vedoucím 
odboru realizaci schválených investičních akcí. Těm předcházela pečlivá příprava projektové 
dokumentace, územní a stavební řízení v případech, kdy to bylo dle stavebního zákona nutné  a 
realizace výběrových řízení na dodavatele stavby.   Větších investičních akcí, jejichž náklady 
přesahovaly 100 tis. Kč, bylo v uplynulém roce realizováno devět, v celkovém finančním objemu 
33.440 tisíc Kč. Dotace, které město na vybrané akce obdrželo, činily 21.772 tisíc Kč. 
K nejnáročnějším investičním akcím loňského roku patří „Rekonstrukce místních komunikací 
Lešetín – II. etapa“ ve finančním objemu 21.334 tisíc Kč, „Oprava teplovodního kanálu na 
sídlišti Jih – II. etapa“ s náklady 7.048 tis. Kč,  „Regenerace panelového sídliště Sever Kojetín“ 
v částce 2.320 tis. Kč a „Poliklinika Kojetín oprava sociálního zařízení“ s náklady 1.305 tis. Kč 
(podrobně příloha č. 3).  Všechny realizované investiční akce přispěly ke zlepšení kvality života 
v našem městě.  
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Samospráva a činnosti související s chodem města jako právnické osoby je nutné posuzovat 
v množství a kvalitě odvedené práce. Ta lze vyjádřit jednak objemem prací. Zde lze konstatovat, 
že bylo v roce 2012 v součtu jednotlivých kapitol hospodařeno: 
 
s příjmy  1 289 tis. Kč 
a výdaji  53 609 tis. Kč. 
 
Příjmy pro město zůstávají  oproti roku 2011 celkem nezměněny, výrazným příjmem jsou 
odměny od obalových a recyklačních společností, kde se daří městu ve spolupráci s TECHNIS 
Kojetín, spol. s r.o.,  získávat vysoké bonusy díky dodržování nastavených pravidel těmito 
společnostmi. Tyto příjmy dosahují již druhým rokem částky přes 700tis. Kč. 
 
Dalším vyjádřením je kvalita práce, kde lze konstatovat, že při činnosti odboru nebylo shledáno 
pochybení, nebyla vyřizována žádná stížnost a dotační tituly byly řádně vyčerpány. Smluvní 
závazky byly plněny a nedoplatky v příjmech v řádech tisíců Kč jsou řádně vymáhány. 
Zpráva o největších investičních akcích byla předložena voleným orgánům na jednání RM a ZM, 
seznam je i přílohou č. 3 výroční zprávy.  
 

21334,28

7048,06

299,92
2322,68

231,6
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1305,04
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Investice 2012

MK LešetínII
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Sochy restaurování
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Pracovníci odboru VŽPD  dlouhodobě usilují o zlepšení kvality životního prostředí v našem 
městě. Věnují se osvětové činnosti  - ať už na úseku nakládání s odpady nebo na úseku ochrany 
životního prostředí.  Publikují články ve zpravodaji a na webových stránkách města, organizují ve 
spolupráci s příspěvkovými organizacemi města a dalšími příznivci akce celoměstského 
charakteru. V loňském roce to byl  např. Evropský týden mobility, Den bez aut, Den Země, Den 
stromu. Tyto akce jsou po organizační stránce velmi dobře připravené, mají u občanů města 
kladnou odezvu  a přinášejí městu  ocenění na krajské i celostátní úrovni.   

 
 
 
Tak například v uplynulém roce jsme díky důslednému třídění elektroodpadu občany uspěli v 
soutěži O keramické sluchátko 2012. Naše město se umístilo se na 1. místě v kategorii obce 
nad 2000 obyvatel.  Kromě věcné ceny – keramického sluchátka byl Městu Kojetín předán 
symbolický šek na částku 15isíc korun. Dále naše město uspělo na předních v příčkách  (5. 
místo) v soutěži třídění odpadu na jednotlivé složky a jejich shromažďování na příslušná místa a 
do příslušných nádob, jedná se o soutěž O keramickou popelnici 2012. Peníze, které město 
obdrželo, budou účelově použity na zlepšení odpadového hospodářství, konkrétně na nákup 
tašek na tříděný odpad. Ty budou předány mimo jiné  do škol a všech příspěvkových organizací 
města. Tímto krokem chceme přispět ještě k větší osvětě ve městě při třídění odpadů. Je to  náš 
dárek ke Dni Země. 
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U příležitosti  Dne stromu bylo např. ve spolupráci s Komisí životního prostředí a zemědělství a 
dalšími organizacemi ve městě a příznivci z řad občanů  vysázeno u mostu Dr. Šíleného přes 
400 dubů, což jistě přispěje ke zlepšení životního prostředí ve městě. 
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Realizace zákona o úřednících Realizace zákona o úřednících Realizace zákona o úřednících Realizace zákona o úřednících   

pracovníci odboru VŽPD splňují potřebné vzdělání, 1 pracovníkovi je udělena výjimka ze 
vzdělání. Všichni mají rovněž potřebnou odbornou způsobilost.  

Vzdělávání vVzdělávání vVzdělávání vVzdělávání v    r. 201r. 201r. 201r. 2012222    

průběžné vzdělávání:  pracovníci odboru absolvovali celkem 33 odborných  kurzů, vedoucí 
odboru absolvoval 13 seminářů v rámci průběžného vzdělávání a 1 dvoudenní seminář v rámci 
projektu „Zvýšení efektivity řízení LZ na MěÚ Kojetín“. 

KontrolyKontrolyKontrolyKontroly    

Kontroly byly zaměřeny pouze na čerpání dotačních titulů. Žádná z nich neshledala závažná 
pochybení, drobné nedostatky byly odstraněny. Na úseku výkonu přenesené působnosti nebyla 
v uplynulém roce realizována žádná kontrola. 
 
Mimořádné úkoly  2012 a jejich plněníMimořádné úkoly  2012 a jejich plněníMimořádné úkoly  2012 a jejich plněníMimořádné úkoly  2012 a jejich plnění    

Úkoly v rozsahu zabezpečení realizace zákona o základních registrech, dokončení archivace a 
skartace povolených a nerealizovaných investičních akcí města a akcí vedených stavebním 
úřadem, aktualizace evidence kontejnerů na tříděný odpad (mimo zavedení do GIS – není 
pasport mobiliáře), spolupráce s PO Města na realizaci akcí zaměřených na ŽP a dokončení 
investičních akcí dle schváleného rozpočtu byly splněny. Geografický informační systém MISYS 
byl v roce 2012 rozšířen o pasport veřejného osvětlení a průběžně jsou aktualizovány mapové 
podklady z katastru nemovitostí. Zakoupena a nainstalována byla i nová verze webového 
rozhraní MISYS s pasportem hřbitovů, které se plní daty tak, aby na tomto systému mohl od 
letošního  března vést kompletní evidenci TECHNIS Kojetín, spol. s r .o. Jeho přístup k ostatním 
pasportům v souladu se smlouvami z roku 2012 bude umožněn ve stejném termínu. 
    
Úkoly Úkoly Úkoly Úkoly na rok 2013na rok 2013na rok 2013na rok 2013    
 
V rozsahu samostatné činnosti hospodařit s prostředky v souladu s rozpočtem města, dokončit 
plánované investice a hospodařit s majetkem tak, aby sloužil co nejdéle. Další činnost 
vykonávanou jménem Města Kojetín jako právnické osoby vykonávat tak, aby nebyla shledána 
za nezákonnou a nekvalitní. Za nejvýznamnější a nejnáročnější akci považuji rekonstrukci 
teplovodního potrubí na sídlišti Sever spolu se souběhem další investice – propojení s 
teplovodem z bioplynové stanice AGRO-družstva Kojetín. 
 
V rozsahu přenesené působnosti vykonávat činnost v souladu se zákony a ostatními právními 
předpisy tak, aby byla činnost nadřízenými orgány stále hodnocena jako velmi kvalitní. V roce 
2013 se projednáno a schváleno zadání nového územního plánu Kojetína, projednán jeho návrh 
a na přelomu let 2013-14  bude schvalován nový územní plán. S tím je spojeno i jeho zveřejnění 
v digitální podobě. 
 
V oblasti GIS bude znamenat rok 2013 přesun kompetencí zejména do editace pasportů, kterou 
jednotliví pracovníci dle předpokladů nezvládají. Jedná se o jiný druh práce odpovídající tvorbě 
GIS – tj. odbornost v digitální tvorbě výkresů, spíše odborník na IT než odborník v oborech 
silničního hospodářství, ŽP..., jejichž výstupy jsou zobrazovány. V tomto případě je externí činnost 
málo pružná a zbytečně drahá. Specialista na tuto práci, pokud máme zachovat pravdivost a 
aktuálnost dat již bude nezbytný. Jak tuto situaci vyřešit při zvýšeném počtu investic a 
neměnícím se rozsahu  výkonu státní správy, při nemožnosti zvýšení počtu pracovníků, bude 
tématem roku 2013. 
Dál již nezbývá než doufat, že činnost stavebního úřadu na MěÚ v Kojetíně nebude v roce 2014 
definitivně ukončena. 
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Úkoly Úkoly Úkoly Úkoly na rok 2013na rok 2013na rok 2013na rok 2013    
 
1. V rozsahu samostatné činnosti hospodařit s prostředky v souladu s rozpočtem města 
2. Realizovat plánované investice a hospodařit s majetkem tak, aby sloužil co nejdéle. Za 
nejvýznamnější a nejnáročnější akci považuji rekonstrukci teplovodního potrubí na sídlišti Sever, 
spolu se souběhem další investice – propojení s teplovodem z bioplynové stanice AGROdružstva 
Kojetín. 
3. Další činnost vykonávanou jménem Města Kojetína jako právnické osoby vykonávat tak, aby 
nebyla shledána za nezákonnou a nekvalitní. 
 4. V rozsahu přenesené působnosti vykonávat činnost v souladu se zákony a ostatními právními 
předpisy tak,  aby byla činnost nadřízenými orgány stále hodnocena jako velmi kvalitní. 
 
Dál již nezbývá než doufat, že činnost stavebního úřadu na MěÚ v Kojetíně nebude v roce 2014 
definitivně ukončena. 
                                                                                                                         Bc. Jiří Stav, vedoucí odboru VŽPD       

5) 5) 5) 5) Odbor finanční Odbor finanční Odbor finanční Odbor finanční     

KKKKompetenceompetenceompetenceompetence    odboruodboruodboruodboru    

Kompetence  odboru jsou vymezeny v příloze č. 4 Organizačního řádu. 

 
 
Hlavními oblastmi činností, zajišťovanými v rámci  Finančního odboru v roce 2012, byly:  
 

� Správa rozpočtuSpráva rozpočtuSpráva rozpočtuSpráva rozpočtu a kompletní zajištění  rozpočtového procesu, včetně veškerých 
souvisejících činností 

� vedení účetnictví účetnictví účetnictví účetnictví městaměstaměstaměsta,  včetně zajištění veškerých souvisejících činností  
� vedení daňových evidencídaňových evidencídaňových evidencídaňových evidencí, včetně zajištění veškerých souvisejících činností 
� zajištění platebního stykuplatebního stykuplatebního stykuplatebního styku, včetně zajištění  provozu pokladny 
� zpracování mzdové agendymzdové agendymzdové agendymzdové agendy a zajištění veškerých souvisejících činností 
� zajištění  agendy pojištění zaměstnancůpojištění zaměstnancůpojištění zaměstnancůpojištění zaměstnanců    
� kompletní agenda    poskytování peněžitých dotacíposkytování peněžitých dotacíposkytování peněžitých dotacíposkytování peněžitých dotací    
� veřejnosprávní kontrola veřejnosprávní kontrola veřejnosprávní kontrola veřejnosprávní kontrola zřízených příspěvkových organizací, žadatelů a příjemců 

dotací 
� metodické řízení ametodické řízení ametodické řízení ametodické řízení a kontrola zřízených příspěvkových organizacíkontrola zřízených příspěvkových organizacíkontrola zřízených příspěvkových organizacíkontrola zřízených příspěvkových organizací 
� veškeré nakládání s majetkem městanakládání s majetkem městanakládání s majetkem městanakládání s majetkem města, včetně zajištění  souvisejících činností  
� agenda pronájmů a výpůjček agenda pronájmů a výpůjček agenda pronájmů a výpůjček agenda pronájmů a výpůjček nemovitostí, včetně zajištění  souvisejících činností 
� pojištění majetkupojištění majetkupojištění majetkupojištění majetku města 
� správa místních poplatkůspráva místních poplatkůspráva místních poplatkůspráva místních poplatků  podle zákona o správě daní a poplatků 
� příprava a zpracování podkladů pro  činnost  výborů a komisízpracování podkladů pro  činnost  výborů a komisízpracování podkladů pro  činnost  výborů a komisízpracování podkladů pro  činnost  výborů a komisí – Finanční výbor, 

Komise pro otázky bydlení, Komise pro poskytování peněžitých dotací , Kontrolní 
výbor 
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Personální oblast, změnyPersonální oblast, změnyPersonální oblast, změnyPersonální oblast, změny    
    

V rámci Finančního odboru bylo v roce 2012 zařazeno celkem 10 pracovníků, z toho : 

� Vedoucí FO – Ing.Hana Večeřová, MSc. 
� Účetnictví  – Lenka Tomková, Věra Ježková, Pavla Novotná ( i mzdy), Ing.Hana Galetková 
� Rozpočet a kontrola – Dana Chytilová 
� Majetek  – Ing. Miloš Psotka, Petra Šachová ( i pokladna) 
� Místní poplatky – Jiřina Látalová, Bc. Markéta Calabová (i správa bytového fondu) 

    
V roce 2012 došlo k dalším organizačním změnám FOorganizačním změnám FOorganizačním změnám FOorganizačním změnám FO a k výrazným přesunůmpřesunůmpřesunůmpřesunům    pracovních pracovních pracovních pracovních 
nánánánáplní u většiny pracovníků  FO :plní u většiny pracovníků  FO :plní u většiny pracovníků  FO :plní u většiny pracovníků  FO :    
    
K  1.1.2012 bylo zrušeno Oddělení správy majetkuzrušeno Oddělení správy majetkuzrušeno Oddělení správy majetkuzrušeno Oddělení správy majetku, které do konce roku 2011 fungovalo v rámci 
Finančního odboru pod vedením Ing. Laboně; zrušení oddělení znamenalo  kompletně 
přeorganizovat  veškeré zajišťované činnostipřeorganizovat  veškeré zajišťované činnostipřeorganizovat  veškeré zajišťované činnostipřeorganizovat  veškeré zajišťované činnosti : 
 agendy, které zajišťoval Ing. Laboň (prodeje a převody  majetku, věcná břemena, nakládání s 
pozemky, smlouvy na energie, včetně související přípravy veškerých podkladů pro jednání 
orgánů města) převzal  Ing. Psotka, a to aniž by měl  časový prostor na jakékoliv zapracování či 
předávání agendy, jelikož Ing. Laboň odešel prakticky „ze dne na den“ .   V souvislosti s nově 
nastavenými obchodními  vztahy se společností Technis  byla do jeho pracovní náplně zařazena  
agenda energií , což se odrazilo v nárůstu administrativy ( skenování smluv a vkládání do 
systému evidence smluv) 

o Agendy od Ing. Psotky (pronájmy nebytových prostor, pojištění, ..) byly přiděleny p. 
Petře Šachové, která se vracela po RD, ale až v únoru 2012– po dobu dvou měsíců tak 
musel  tuto agendu souběžně s novými činnostmi zajišťovat Ing. Psotka a následně 
předal  činnosti p.Šachové , která ihned po svém návratu z RD kromě uvedené agendy 
dostala na starost i  pokladnu MěÚ  

o Pokladnu MěÚ do konce roku 2011 zajišťovala Markéta Calabová, která kromě toho 
měla na starosti místní poplatek za komunální odpad – vzhledem k tomu, že z výše 
uvedených důvodů bylo nezbytné činnosti kompletně přeorganizovat,  byla jí od 
1.1.2012 namísto pokladny přidělena od Ing. Psotky agenda správy bytového fondu a 
s tím související poměrně časově náročná činnost tajemnice bytové komise -  tyto 
činnosti zastávala po celou dobu roku 2012 , i když se následně ukázalo, že i tato 
kombinace činností byla ne zcela optimální 

o Část činností souvisejících s nakládání s majetkem ( prodeje bytů) a činnosti související 
s prací vedoucího oddělení  majetku přešly od roku 2012 od Ing. Laboně na vedoucí FO 
Ing. Večeřovou, tzn. navíc  kontrola a předkládání materiálů o nakládáni s majetkem 
pro jednání  orgánů města, konzultace k veškerým majetkovým záležitostem, 
nakládání s majetkem a místním poplatkům, veškeré činnosti  příkazce operace  pro 
kap. 733, 737, 738, 739 a s tím související administrativa - korespondence, spisová 
služba,  personální agenda . Tento přesun činností se projevil především v tom, že  
činnosti, které dříve byly zajišťovány vedoucí FO v rámci účtárny ( především sledování 
legislativních změn v oblasti účetnictví a jejich zapracování do interních postupů)  si 
musí nyní zajišťovat a hlídat  účetní samy, což vede k dalšímu zatížení účtárny .  
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Uvedené změny činností v rámci FO si vyžádaly od všech pracovníků FO enormní pracovní 
nasazení, kdy byli vzniklou situací nuceni se souběžně zapracovávat v nových činnostech, učit se 
spoustu zcela nových agend, seznamovat se s novou legislativou, novými postupy a přitom 
stávající agendy předávat dalším pracovníkům. A to vše tak, aby se organizační změny pokud 
možno neprojevily na kvalitě činností zajišťovaných finančním odborem.   
 
Kromě výše uvedených organizačních změn a běžné zajišťované agendy se museli pracovníci FO 
vypořádat s mnoha mimořádnými úkoly a změnami, které rok 2012 přinesl a jsou zmíněny dále: 
 

Výkon státní správy Výkon státní správy Výkon státní správy Výkon státní správy     

Místní poplatky Místní poplatky Místní poplatky Místní poplatky     

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů odstraňování komunálních odpadů odstraňování komunálních odpadů odstraňování komunálních odpadů     
    
� Správa poplatku byla v roce 2012 vykonávána pro 6468 poplatníků – fyzických osob 

s trvalým pobytem v obci a vlastníků objektů určených a sloužících k rekreaci, jejichž 
údaje jsou vedeny na 5482 variabilních symbolech (i nadále je využíván institut 
společného zástupce u poplatníků, v případě, že poplatek hradí řádně a včas).   

� Z tohoto počtu poplatníků je evidováno 1237 neplatičů, z nichž někteří dluží i za více 
období, v celkovém součtu tedy jde o 4308 případů, které je nutné pracovníkem správce 
daně zpracovat.   

� Na nedoplatky po splatnosti za rok 2012 byli poplatníci upozorněni 658 upomínkami na 
úhradu,  

� K vymáhání nedoplatků za předchozí období bylo zasláno 103 vyrozumění o výši 
nedoplatků před zasláním platebního výměru, 474 platebních výměrů, 52 vyrozumění o 
výši nedoplatků před zasláním exekučního příkazu, 50 exekučních příkazů – v případech, 
kdy je to možné, jsou slučovány částky za více období, vystavené exekuční příkazy se 
vztahovaly k 98 případům. 

� Vzhledem ke skutečnosti, že některé z údajů, které byly k jednotlivým poplatníkům při 
vymáhání zjištěny, např. u pojišťoven nebyly aktuální, nebo pravdivé, bylo v několika 
případech zastaveno řízení.  

� V roce 2012 bylo na základě změn z důvodu přistěhování, odstěhování, přestěhování, 
úmrtí provedeno 677 úprav poplatků u jednotlivých poplatníků. Následně pak bylo 
zaevidováno a založeno do spisů 128 přihlášek poplatníků.  

I přes výše učiněné kroky došlo meziročně k dalšímu nárůstu dluhů na místním poplatku, 
takže k 31.12.2012 činí dluh celkem 2,360mil Kč, 2,360mil Kč, 2,360mil Kč, 2,360mil Kč, což je o 400tis. Kč více proti roku 2011    ––––    
nárůst lze vysvětlit tím, že zůstalo hodně dlužníků z roku 2011, následně si pak nepohlídali 
úhrady roku 2012. V průběhu roku měla na vymáhání negativní vliv skutečnost, kdy nelze 
kvalitně zpracovávat agendu místního poplatku současně s rozsáhlou agendou bytů - 
z časových důvodů tak nebyly zaslány všem dlužníkům vyrozumění o výši nedoplatků, které 
je takovým oficiálním upozorněním na nedoplatek, možná ale také občané vědomě odložili 
platby z finančních důvodů – od r.2013 bude provedena další organizační změna, tak aby byl 
vytvořen  maximální prostor pro agendu vymáhání dlužných poplatků a nedocházelo k jejich 
dalšímu navyšování. 
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Místní poplatky ostatníMístní poplatky ostatníMístní poplatky ostatníMístní poplatky ostatní    

� V květnu 2012 začala platit vyhláška zakazující provoz výherních hracích přístrojů na 
území města Kojetína. Z toho důvodu došlo k zániku agendy týkající se vydávání 
rozhodnutí o povolení provozu VHP. Vzniklá časová rezerva byla využita v oblasti 
vymáhání nedoplatků. V porovnání s rokem 2011 se tak podařilo zvýšit počet 
vymožených případů i celkovou výši vymožené částky. 

� Od poloviny roku 2012 došlo v souvislosti s povinnosti ověřovat každého poplatníka 
v Základním registru k dalšímu nárůstu administrativy;  

Porovnání období 1-12/2011 s obdobím 1-12/2012 :  

� Počet vymáhaných případů se zvýšil o 90 - Rozdíl je dán počtem dlužníků v daném 
období 

� Počet vydaných rozhodnutí se zvýšil o 86 - rozdíl souvisí s počtem dlužníků v daném 
období.  

� Počet vymožených případů se zvýšil o 47 - počet vymožených případů je přímo závislý na 
možnosti získat v daném období informace o dlužníkovi, o jeho zdroji příjmů a na 
možnosti provést u něj exekuci zabavením movitého nebo nemovitého majetku 

� Celková vymožená částka se zvýšila o 167.231,- Kč, z toho částka 155.375,- Kč je 
nedoplatkem za provozované VHP.  

� Celková vymožená částka je přímo závislá na možnosti  získat v daném období 
informace o dlužníkovi, o jeho zdroji příjmů a na možnosti provést u něj exekuci 
zabavením movitého nebo nemovitého majetku.  

� Ve sledovaném období bylo podáno 8 odvolání.   

    
Výkon samosprávyVýkon samosprávyVýkon samosprávyVýkon samosprávy    
    
ÚčetnictvíÚčetnictvíÚčetnictvíÚčetnictví    
    
V roce 2012 byla účtárna na dobu určitou jednoho roku posílena o novou pracovnici  Ing. Hanu 
Galetkovou, která byla vybrána na základě výběrového řízení a nastoupila 16.4.2012 . Důvodem 
přijetí nové pracovnice byla potřeba rozložit činnosti v účtárně tak, aby se hlavním účetním 
uvolnily ruce k zajištění dalších požadavků, které v roce 2012 vyplynuly z nové legislativy , mj. 
povinnost zpracování dat a výkazů pomocného analytického přehledu (PAPPAPPAPPAP), rozšíření činností 
v oblasti DPH (režim přenesení daňové povinnostipřenesení daňové povinnostipřenesení daňové povinnostipřenesení daňové povinnosti), ale i mnoha činností, které se do účtárny    
nově „přesunuly“ znově „přesunuly“ znově „přesunuly“ znově „přesunuly“ z    TechnisuTechnisuTechnisuTechnisu v souvislosti s narovnáním účetních postupů. Od r. 2012 je o 
veškerých zálohách a platbách, které jsou realizovány v souvislosti s nájmy bytů a nebytových 
prostor,  účtováno vúčtováno vúčtováno vúčtováno v    účetnictví městaúčetnictví městaúčetnictví městaúčetnictví města, veškeré platby z nájmů bytů a nebytových prostor 
protékají přes účty městapřes účty městapřes účty městapřes účty města, o všech těchto platbách se zde účtuje. Tato zdánlivě bezvýznamná 
změna však  s sebou přinesla obrovský nárůst účetních operací, což je zřejmé z dále uvedených 
statistik .   
    
Počet účetních dokladů se za rok 2012 téměř ztrojnásobil proti roku 2011Počet účetních dokladů se za rok 2012 téměř ztrojnásobil proti roku 2011Počet účetních dokladů se za rok 2012 téměř ztrojnásobil proti roku 2011Počet účetních dokladů se za rok 2012 téměř ztrojnásobil proti roku 2011 – v roce 2011 bylo 
zpracováno 4,5 tisíce účetních dokladů s cca. 27 tisíci účetními zápisy, v roce 2012 se počet 
zvýšil na 14,514,514,514,5    tisíce účetních dokladů s téměř 50 tisíc účetními zápisytisíce účetních dokladů s téměř 50 tisíc účetními zápisytisíce účetních dokladů s téměř 50 tisíc účetními zápisytisíce účetních dokladů s téměř 50 tisíc účetními zápisy !  Tento obrovský nárůst 
účetní agendy výrazně ovlivňuje povinnost účtovat podle rozpočtové skladby, kdy se běžný účetní 
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zápis, který „podnikatel“ zvládne zaúčtovat dvěma řádky  v našem účetnictví rozpadne např. na 
osm  i více řádků  - podle oddílů, paragrafů, položek, organizací, kapitol, účelových znaků, 
…přitom je nezbytné k účetním zápisům nově uvádět  informace pro statistické sledování do 
Pomocného analytického přehledu, údaje pro účely DPH a související revers charge, …. Kromě 
toho veškeré údaje musí být v rámci finanční kontroly třikrát až čtyřikrát zkontrolovány a 
ověřeny – kontrola  před vznikem  závazku, kontrola po vzniku závazku, kontrola před 
provedením platby, následná kontrola.  
 
V účtárně jsme se tak dostali do byrokratické a administrativní pasti, kdy legislativní předpisy a 
z nich vyplývající povinnosti pracovnice účtárny zcela zahltily a smysl a poslání účetnictví zaniklo 
v nesmyslném vykazování a sledování nepotřebných údajů a informací. Bohužel, kdokoliv se 
v účetnictví územně samosprávných celků  nepohybuje, může mít dojem,  jak máme 
přelidněnou účtárnu , přitom o pracnosti a náročnosti práce účetních  nemůže mít ani představu.  
Kromě výše uvedeného  zajišťovala nová pracovnice  v účtárně řadu dalších činností, které 
vyplývaly z jejího popisu práce a byla pro účtárnu velmi užitečnou posilou, jelikož  pomohla 
zvládnout další rok, kdy došlo opět k obrovskému  nárůstu  účetních úkonů  - v důsledku toho 
přínos působnosti Ing. Galetkové na FO hodnotím velmi pozitivně a jsem přesvědčena, že by její 
přítomnost na FO  byla přínosem i do budoucna. 
    
Mzdová agendaMzdová agendaMzdová agendaMzdová agenda    

� V říjnu 2012 byla Okresní správou  sociálního zabezpečení Přerov provedena  kontrola 
plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu 
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti .  

� Za období od 1.4.2010 do 30.9.2012 bylo celkem předloženo 470 mzdových listů, 
z každé oblasti bylo zkontrolováno  cca 80 pracovních a pojistných vztahů,  včetně 
Evidenčních listů důchodového pojištění.  

� Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
� V průběhu měsíce září –listopad  se v souvislosti s chystanými volbami  mzdová účetní  

věnovala přípravě  formulářů pro vyplnění osobních a daňových údajů jednotlivých členů 
OVK a následné zpracování podkladů pro výpočet a výplatu odměn pro  70 členů OVK  
pro  volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů, které se konaly dne 12. a 
13. října 2012. 

� V prosinci následovala další příprava podkladů pro výpočet odměn členů OVK, tentokrát  
pro lednové volby Prezidenta ČR. 

    
Metodická a kontrolní činnost  Metodická a kontrolní činnost  Metodická a kontrolní činnost  Metodická a kontrolní činnost      

� V rámci metodického vedení a kontroly hospodaření zřízených příspěvkových organizací 
bylo v roce 2012 stěžejní především zabezpečit  dobré hospodaření příspěvkových 
organizací  podle závazných ukazatelů tak, aby nebyl žádnou PO vykázán zhoršený 
výsledek hospodaření a nedocházelo k neúčelnému vynakládání veřejných prostředků 

� V souvislosti s nástupem nové účetní na ZŠ Svatopluka Čecha a nové ředitelky ve Školní 
jídelně si mnoho času vyžádalo metodické řízení, odborná podpora a praktická 
spolupráce na zapracování nových pracovnic do jejich funkcí, tak aby bylo zabezpečeno 
řádné a  bezproblémové hospodaření PO  

� V roce 2012 se po odchodu Ing. Laboně  přesunula agenda poskytování dotací a 
příprava podkladů pro kontrolní výbor ZM do pracovní náplně Dany Chytilové 
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Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet     

V oblasti kontroly hospodaření města podle schváleného rozpočtu se v roce 2012 podařilo: 
� udržet pod kontrolou čerpání výdajů a dodržet plnění plánovaných příjmů,  v důsledku 

čehož  bylo dosaženo přebytku hospodaření k 31.12. ve výši 25 mil. 
� zpracovat návrh rozpočtu na rok 2013 poprvé v členění samostatně za provozní a za 

investiční prostředky a dosáhnout jeho schválení již v prosinci 2012 tak, aby nemuselo 
být schvalováno rozpočtové provizorium  

� zpracovat a prosadit schválení nové vnitřní směrnice města pro zpracování rozpočtu, 
kterou bude zajištěna lepší transparentnost, účelnost a hospodárnost  finančních transparentnost, účelnost a hospodárnost  finančních transparentnost, účelnost a hospodárnost  finančních transparentnost, účelnost a hospodárnost  finančních 
operacíoperacíoperacíoperací, zavedena povinnost udržovat vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet 
včetně vytváření finvytváření finvytváření finvytváření finanční rezervyanční rezervyanční rezervyanční rezervy na obnovu majetkuna obnovu majetkuna obnovu majetkuna obnovu majetku a na řešení krizových situací a 
odstraňování jejich následků 

MajetekMajetekMajetekMajetek    
    
Jedním z hlavních a nejvýznamnějších úkolů roku 2012  byla realizace prodeje městských bytůrealizace prodeje městských bytůrealizace prodeje městských bytůrealizace prodeje městských bytů 
stávajícím nájemníkům; 

� Prodej byl realizován prostřednictvím společnosti Inreal s.r.o, Holešov,   která byla 
vybrána ve výběrovém řízení na základě nabídnuté ceny  za služby a rozsahu služeb. 

� příprava prodeje bytů byla započata již v roce 2011, kdy Zastupitelstvo města schválilo 
Zásady prodeje bytů z vlastnictví města Kojetína, schválilo záměr prodeje vytipovaných 
nemovitostí a byla započata jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj a následně 
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o možnosti uvolnění zástav, 
které na bytových domech vázly  (v důsledku vybudování půdních nástaveb za využití 
státních dotací). 

� v únoru 2012 bylo stávajícím nájemníkům předáno celkem 80 prvních nabídek na 
prodej bytů za zvýhodněných podmínek  

� prodej probíhal v několika etapách, kdy nejdříve bylo možné prodávat bytové jednotky 
v domech nezatížených zástavou ( Jana Peštuky 1320-1321 a Svatopluka Čecha 1204-
1205) ; prodej bytů v domech na Sladovní 1185,1186,1191 a 1192 čekal až téměř do 
samého závěru roku, kdy se po zdlouhavých a komplikovaných jednáních s ÚZSVM 
konečně podařilo uvolnit zástavy a prodej bytů i v těchto domech mohl být zahájen – o 
co delší však byla fáze příprav, o to rychlejší byla realizace prodeje, kdy se v rekordním 
čase v průběhu necelého měsíce, podařilo zrealizovat prodej téměř všech bytů na 
Sladovní, a to včetně úhrady sjednaných kupních cen . 

VVVV    průběhuprůběhuprůběhuprůběhu     roku 2012 bylo prodáno a zaplaceno celkemroku 2012 bylo prodáno a zaplaceno celkemroku 2012 bylo prodáno a zaplaceno celkemroku 2012 bylo prodáno a zaplaceno celkem 67 bytů za67 bytů za67 bytů za67 bytů za 16,190 mil Kč16,190 mil Kč16,190 mil Kč16,190 mil Kč, z toho : 

� 66 bytů na základě „první nabídky“ 
� 1 neobsazený byt prostřednictvím RK 

K prodeji nadále zůstává  pro rok  2013 : 

� 7 bytů, kde stávající nájemníci nepřijali první nabídku, ale mají stále předkupní právo 
� 3 byty, prodávané dle první nabídky, které nebyly do konce roku uhrazeny 
� 5 volných bytů  
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Odprodejem bytů vznikly v uvedených domech nová společenství vlastníků, kde Město Kojetín, 
jakožto vlastník neprodaných bytů v půdních nadstavbách organizovalo ustavující schůze 
společenství a nyní je  členem SVJ.  

Kromě realizovaných prodejů bytů bylo v oblasti nakládání s majetkem zpracováno a předloženo 
k projednání orgánům města : 

� 22 smluv22 smluv22 smluv22 smluv nebo SoSB o zřízení věcného břemenevěcného břemenevěcného břemenevěcného břemene  
� 2 darovací smlouvy2 darovací smlouvy2 darovací smlouvy2 darovací smlouvy    
� 10 smluv na prodej nemovitostí10 smluv na prodej nemovitostí10 smluv na prodej nemovitostí10 smluv na prodej nemovitostí z majetku města , přičemž převážná většina se týkala 

prodeje pozemků ( s výjimkou realizovaného prodeje bývalé Knihovny v Popůvkách a 
prodeje 2 skladů na ul. Nová) 

� 2 smlouvy 2 smlouvy 2 smlouvy 2 smlouvy na koupina koupina koupina koupi pozemků do vlastnictví města 

S přípravou smluv byla spojená časové náročná jednání jak s právníkem města, tak  v řadě 
případů především s kupujícími. 

Realizace výše uvedené více než stovky prodejů a převodů , resp. smluv o nakládání svíce než stovky prodejů a převodů , resp. smluv o nakládání svíce než stovky prodejů a převodů , resp. smluv o nakládání svíce než stovky prodejů a převodů , resp. smluv o nakládání s    majetkem majetkem majetkem majetkem  
v průběhu roku se promítla do nárůstu administrativy nejen referenta majetku, kdy všechny 
návrhy na prodej musely být předloženy k projednání  orgánům města, příp. předjednány 
právníkem a daňovým poradcem, tak účetních i evidence majetku , které musí  veškeré změny 
zaznamenat v majetkové  evidenci a účetnictví, počínaje změnami v důsledku rozdělení budov 
prohlášením vlastníka, přeceněním na reálnou hodnotu v souvislosti se záměrem prodeje, 
účtováním a evidencí plateb a nároků na slevy, zpracováním  platebních poukazů na slevy, 
vyplácením a evidencí slev, podáním návrhů na katastrální úřad, podáním přiznání k dani 
z převodu nemovitostí, kontrolou  a ověřováním  výdajů příkazcem operace, atd.  

I přes obrovskou pracnost a nárůst administrativy téměř všech pracI přes obrovskou pracnost a nárůst administrativy téměř všech pracI přes obrovskou pracnost a nárůst administrativy téměř všech pracI přes obrovskou pracnost a nárůst administrativy téměř všech pracovníků FO se prodeje ovníků FO se prodeje ovníků FO se prodeje ovníků FO se prodeje 
nemovitostí podařilo zrealizovat tak, jak jsme si naplánovali.nemovitostí podařilo zrealizovat tak, jak jsme si naplánovali.nemovitostí podařilo zrealizovat tak, jak jsme si naplánovali.nemovitostí podařilo zrealizovat tak, jak jsme si naplánovali.    

Pro následující rok nás čeká další velký úkol z oblasti  nakládání s majetkem, a to rovnání  
majetkových vztahů k pozemkům ve vlastnictví jiných osob, na nichž jsou stavby v majetku 
Města nebo duplicitní vlastnictví. 

V oblasti pronájmů  a správy nemovitostí pronájmů  a správy nemovitostí pronájmů  a správy nemovitostí pronájmů  a správy nemovitostí jsme v roce 2012  pokračovali  především na úpravě 
dodavatelsko-odběratelských vztahů se společností Technis s.r.o. a s tím související aktualizací 
smluv : 

 „ Náprava dodavatelsko-odběratelských vztahů s Technisem s.r.o. a aktualizace smluv“ 

� v roce 2012 došlo ke změně účetních postupů vyplývajících se smluvních vztahů, jak je 
popsáno výše v části účetnictví  (účtování o službách  a platby kompletně přes účty 
Města ); dále došlo k narovnání smluvních vztahů a aktualizaci smluv o správě 
nemovitostí ( byty, nebytové prostory, Poliklinika) a na to navazující nájemní smlouvy, 
došlo  k aktualizaci smlouvy o poskytování odborných služeb, o správě hřbitova, 
úklidových služeb a smluv o dodávkách tepla; zbývá provést aktualizaci smlouvy o 
pronájmu kotelen a s ohledem na praktické zkušenosti, které jsme nabyli v průběhu 
roku, hodláme dodatkem vyladit smlouvu o správě nemovitosti, abychom minimalizovali 
stávající administrativu , kdy mezi Městem a Technis s.r.o. probíhá fakturace téměř za 
každou výměnu žárovky 
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� prodej bytů z vlastnictví města, o němž je řeč výše, vedl ke vzniku 5-ti nových 
společenství vlastníků, jejichž vznik a smluvní vztahy  se správcem jsme také 
připravovali  

 
Kromě výše uvedeného byla zpracována řada podkladů pro jednání orgánů města, týkajících se 
změn a aktualizací nájemních smluv na pronájmy pozemků a nebytových prostor. 
    

Obecně závazné vyhlášky Obecně závazné vyhlášky Obecně závazné vyhlášky Obecně závazné vyhlášky     

V roce 2012 byly zpracovány a vydány 3 OZV a to :  

1. Obecně závazná vyhObecně závazná vyhObecně závazná vyhObecně závazná vyhláška č. 1/2012,láška č. 1/2012,láška č. 1/2012,láška č. 1/2012,  
kterou se zrušuje  obecně závazná vyhláška č. 5/2011, o místním poplatku za 
provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní 
místo lokálního herního  systému  
 

2. Obecně závazná vyhláška čObecně závazná vyhláška čObecně závazná vyhláška čObecně závazná vyhláška č. 2/2012. 2/2012. 2/2012. 2/2012  
o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém  území 
města 

 
3.3.3.3.  ObecnObecnObecnObecně ě ě ě závazná vyhláška závazná vyhláška závazná vyhláška závazná vyhláška čččč. 5/2012. 5/2012. 5/2012. 5/2012    
      o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,     
      využívání a odstraňování komunálních odpadů, která nabyla účinnosti dnem 1. 1.    
      2013  

 
Do vyhlášky byly zapracovány změny vyplývající z novely zákona o místních poplatcích, 
která byla schválena v červenci 2012 (zákon č. 174/2012 Sb.,).  

o Novelou zákona došlo především k rozšíření okruhu poplatníků, kteří mají ze zákona 
povinnost hradit místní poplatek,   

o byla zvýšena horní hranice sazby poplatku  
o byla zavedena společná odpovědnost poplatníka a jeho zákonného zástupce za 

zaplacení poplatku. 

Statistiky  FO za rok 2012 :Statistiky  FO za rok 2012 :Statistiky  FO za rok 2012 :Statistiky  FO za rok 2012 :    

    
a)a)a)a) Podklady pro jednání orgánů městaPodklady pro jednání orgánů městaPodklady pro jednání orgánů městaPodklady pro jednání orgánů města    ––––    zpracovali jsme :zpracovali jsme :zpracovali jsme :zpracovali jsme :    

    
� 133 tisků pro jednání RM133 tisků pro jednání RM133 tisků pro jednání RM133 tisků pro jednání RM        (=(=(=(=48% ze všech projednávaných tisků) 

Z toho :   

� 63 tisků k nakládání s majetkem 
� 36 tisků k hospodaření 
� 19 tisků k úpravám smluvních vztahů 
� 12 tisků k bytovým záležitostem 
� 3 tisky k místním poplatkům ( vyhlášky) 

 
� 31  tisků pro jednání ZM31  tisků pro jednání ZM31  tisků pro jednání ZM31  tisků pro jednání ZM        (= 57% ze všech projednávaných tisků)    
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� 14 tisků k majetku  (se 105 usneseními) 
� 17 tisků k hospodaření 

 
� 3 vyhlášky k3 vyhlášky k3 vyhlášky k3 vyhlášky k    místním poplatkůmmístním poplatkůmmístním poplatkůmmístním poplatkům    

    
b)b)b)b) Spisová služba Spisová služba Spisová služba Spisová služba ––––    zpracovali jsme :zpracovali jsme :zpracovali jsme :zpracovali jsme :    

� 6121 písemností, z toho 3795 přijatých a 2326 vlastních 
� 658 upomínek na nedoplatky MP mimo spis.sl.    

    
c)c)c)c) Účtárna, pokladna Účtárna, pokladna Účtárna, pokladna Účtárna, pokladna ––––    zpracovali jsme :zpracovali jsme :zpracovali jsme :zpracovali jsme :    

� 5179 pokladních dokladů, z toho 4578 příjmových a 601 výdajových 
� 1537 faktur a 968 poukazů 
� 14506 účetních dokladů  s 49622 účetními záznamy  ( tj. nárůst na trojnásobek 

proti roku 2011 !) 
 

d)d)d)d) Vydali jsme 2 nové směrnice Vydali jsme 2 nové směrnice Vydali jsme 2 nové směrnice Vydali jsme 2 nové směrnice     
�  VSM 06-2012 Tvorba rozpočtu a VSM 05-2012 Pravidla pro kontrolu 

hospodaření Koupaliště 
� Aktualizovali jsme směrnici VSM 07-2012 Provádění pokladních operací  

 

Zpracované účetní dokladyZpracované účetní dokladyZpracované účetní dokladyZpracované účetní doklady    

    

Realizace zákona o úřednících Realizace zákona o úřednících Realizace zákona o úřednících Realizace zákona o úřednících     

� Mimo jedné pracovnice, která má udělenou výjimku ze vzdělávání, splňují všichni 
ostatní pracovníci předepsané vzdělání včetně zkoušek odborné způsobilosti na 
pozicích, kde je tato zkouška požadována 

� Vstupní vzděláváníVstupní vzděláváníVstupní vzděláváníVstupní vzdělávání – nová pracovnice Ing.Galetková  v roce 2012 absolvovala 
předepsané vstupní vzdělávání  
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� Průběžné vzděláváníPrůběžné vzděláváníPrůběžné vzděláváníPrůběžné vzdělávání – pracovníci Finančního odboru se v roce 2012  zúčastnili 
celkem 37 školení 37 školení 37 školení 37 školení , zejm. ke změnám účetních, daňových a právních předpisů, 
statistik PAP, rozpočtu, připravovaným změnám v hospodaření s majetkem obcí, 
k novele občanského zákoníku 2014 atd. 

� Vzdělávání vedoucích úředníků Vzdělávání vedoucích úředníků Vzdělávání vedoucích úředníků Vzdělávání vedoucích úředníků – vedoucí odboru absolvovala v rámci realizace 
projektu „Zefektivnění systému řízení na MěÚ Kojetín“ 2 školící dny 

KontrolyKontrolyKontrolyKontroly    

V roce 2012 byl proveden přezkum hospodaření města za rok 2011 : 

� Přezkum provedla auditorská společnost OL AUDITING s.r.o. Olomouc, a to na základě 
Smlouvy o přezkoumání hospodaření města , se závěrem, že „Při přezkoumání 
hospodaření města Kojetína za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky“ 

    
Cíle pro rok 2012Cíle pro rok 2012Cíle pro rok 2012Cíle pro rok 2012    

Na základě cílů, které byly pro rok 2012 stanoveny, byly specifikovány konkrétní úkoly, které  
sice   nebyly všechny  splněny tak, jak jsme plánovali , avšak  dosažení cílů bylo výrazně závislé 
na mnoha  faktorech, které nebylo možné  úplně ovlivnit – hlavním faktorem byl opět 
nedostatek času na dopracování úkolů do konce, ale také např. neustálé změny SW, které 
bránily dokončení úkolů : 
 
„Aktualizace smluv v IS VERA“  

o aktualizace těchto smluv je časově velmi náročná a závislá na více faktorech, které 
ovlivňují práci s nimi – prostoj mezi přijetím smlouvy, jejím dodáním na sekretariát a 
jejím zavedením do systému, nemožnost opravovat a přidávat přílohy ke smlouvám 
(přístup má pouze sekretariát), nepřiřazení smlouvy k objednávce při jejím vytvoření – 
náš původní záměr dosáhnout propojení smluv i s finančním krytím se tedy zatím 
nepodařilo zrealizovat  

o ani plánované propojení agendy  majetku na smlouvy není tak jednoduché, neboť  je 
vázáno na jiný  SW modul, který nebyl v roce 2012 k dispozici 

o aktualizace smluv, které jsou aktuální a které ne, je velmi  náročná na čas, neboť je 
potřeba každou smlouvu zvlášť otevřít, přečíst a zjistit, zda k nim nejsou přiřazeny další 
dodatky (které jsou často vedeny i mimo jako nově zadané smlouvy a ne navázány 
k dané smlouvě) nebo zda nejsou nahrazeny jinými smlouvami, poté se až mohou 
ukončit nebo nechat aktuální – mnoho smluv se tak podařilo uklidit, mnoho práce je 
ale ještě před námi; 

 „Aktualizace evidence přijatých dotací“  

o  Je zabezpečena kompletní evidence a dokumentace rozjednaných dotací za r. 2011-
2012 (Špalír + Závodí, MK Lešetín II- etapa, Sběrný dvůr) + nových dotací (Restaurování 
soch sv. Václava a sv. Anny);  

 „Aktualizace dat v modulu Majetek IS VERA“  

o Data v evidenci majetku jsou aktuální, pokud dojde ke změně, podklady jsou 
zpracovány do modulu IS Vera majetek – zahrnuje jak změnu informací, novou tvorbu, 
tak i naskenování dokumentace k tomu potřebné; nedořešený požadavek zůstává u 
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pozemků, kde jsme plánovali propojení s modulem GIS -  co se týče Gisu, ještě není tak 
provázané s IS VERA; nadále bychom chtěli data v IS Majetku doplňovat a rozšiřovat, 
tak aby měla maximální vypovídací schopnost 

„Realizace veškerých změn a požadavků vyplývajících z nových  právních předpisů“ 

o V oblasti  účetnictví byl rok 2012 opět hektický, plný změn a novinek, které bylo 
problematické v časovém presu neustále sledovat, zpracovávat  a zavádět do praxe, 
účetním však nezbývalo nic jiného,  než se s veškerými  změnami vypořádat ( nové 
ČUSy, nejasná metodika PAP a nově zavedené KRK, neustále upravované postupy 
Revers charge, aktualizace inventarizační vyhlášky, neustálé aktualizace SW a  mnoho 
dalších legislativních změn)  - zda se to zcela povedlo, ukáže až závěrečný přezkum 
hospodaření města  

 

Na splnění cílů  a dořešení stanovených úkolů, které ještě nebyly dokončeny,  budeme pracovat i 
nadále, ale vyžaduje  to především čas se jim naplno věnovat. 
    

Cíle pro rok 2013Cíle pro rok 2013Cíle pro rok 2013Cíle pro rok 2013    
    
1. Zabezpečení podkladů a podání žádosti o převody majetku z MNV a z majetku ČR na město 

Kojetín 
2. Zvážit další změny organizační struktury finančního odboru 
3. Dokončení stanovených úkolů z roku 2012 

Závěr 

Z výše uvedené zprávy je zřejmé, že z pohledu činnosti Finančního odboru byl rok 2012 opět 
mnohem náročnější než roky předchozí. 

Je však také zřejmé, že navzdory  všem organizačním změnám, s nimiž jsme se museli na FO 
v roce 2012 vypořádat,  byly veškeré povinnosti, které nám byly uloženy, zajištěny  v co nejlepší  
možné kvalitě a všichni  pracovníci FO s maximálním nasazením odvedli obrovský  kus poctivé 
práce  a za to si zaslouží nejen moje poděkování. 

                                                                                               Ing. Hana Večeřová, MSc., vedoucí FO 

6. Stanovení úkolů6. Stanovení úkolů6. Stanovení úkolů6. Stanovení úkolů    MěÚMěÚMěÚMěÚ                                

6.1. Vyhodnocení úko6.1. Vyhodnocení úko6.1. Vyhodnocení úko6.1. Vyhodnocení úkolů roku 2012lů roku 2012lů roku 2012lů roku 2012                                                                                                                                                                                                                                                

1. Pokračovat v realizaci projektu „ Zvýšení efektivity řízení LZ na MěÚ Kojetín“ – splněno. 
   

2. Základní registry – oznámení působnosti v agendě, práce s registry – splněno a plněno.  

3. Digitalizace pozemků – kontrola smluvních vztahů, převody pozemků  dle zákona č.     
172/1991 Sb.  – splněno a plněno.   

4. Realizace  přenesené působnosti v DPH, odpisy majetku – splněno a plněno.   

5. Nové smlouvy se společností Technis Kojetín – SD, pohřebnictví, bytový a nebytový fond,    
služby – splněno. 
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6. GIS – pasport hrobů – plněno plněno plněno plněno ve spolupráci s firmou Technis Kojetín spol. s r.o.  

7. Veřejná zakázka – dodávka el. energie pro Město Kojetín a jím zřizované organizace –   
splněno.splněno.splněno.splněno. V měsíci únoru se konala elektronická aukce na dodavatele elektrické energie pro rok 
2012 a v říjnu  místostarostka Ing. Ilona Kapounová opět zabezpečovala realizaci   výběrového 
řízení na sdružené dodávky elektřiny a zemního plynu pro rok 2013, prostřednictvím 
elektronické aukce. Do tohoto výběrového řízení byly zahrnuty  také některé  obce mikroregionu 
Střední  Haná. Dodavatelem energií pro rok 2013 se stala firma Europe Easy Energy a.s. Praha. 

8.  Rekonstrukce místních komunikací – Lešetín II. etapa – splněno.splněno.splněno.splněno.   
 
9.  Volby do Krajského zastupitelstva, Senátní volby – splněnosplněnosplněnosplněno.... 

10. Nové webové stránky města –  v v v v plněnplněnplněnplněníííí   viz odbor VVŠK. 

11. Realizace prodeje bytů - splněnosplněnosplněnosplněno....     

    

6.2. Hlavní úkoly 6.2. Hlavní úkoly 6.2. Hlavní úkoly 6.2. Hlavní úkoly     MěÚ MěÚ MěÚ MěÚ pro rok 2013pro rok 2013pro rok 2013pro rok 2013    

1. . . . Realizace volby prezidenta republiky 

2. Zpracování nové koncepce školství 

3. Dopracování OZV – Požární řád  

4. Uvedení do provozu nových webových stránek města 

5. Realizace  schválených investičních akcí 

6.  Nový uzemní plán města 

7.  Plné využívání Základních registrů 

8.  Zabezpečení podkladů a podání žádosti o převody majetku z MNV a z majetku ČR   na 

město Kojetín 

9.  Veřejná zakázka na dodávky energií pro Město a jím zřizované organizace 

10.  Změna organizační struktury finančního odboru 

11.  Dokončení stanovených úkolů z roku 2012 

12. Kvalitní výkon  svěřených agend v souladu se zákony a ostatními právními předpisy  
    

                                                                                                          Jiřina Zdařilová, tajemnice MěÚ    

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Organizační struktura odborů MěÚ Kojetín 

Příloha č. 2– Statistika činností odborů 

Příloha č. 3 – Přehled nejvýznamnějších investičních akcí 2012  


