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Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013
I. Úvodní slovo tajemnice

Zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín hodnotí nejdůležitější události, které v průběhu roku
2013 ovlivňovaly výkon státní správy a samosprávy na městském úřadě a přináší informace o
tom, jak se nám díky úzké spolupráci vedení města a pracovníků úřadu dařilo stanovené úkoly
splnit. V pozadí všech činností úřadu je záměr být úřadem otevřeným, poskytovat klientům své
služby na vysoké profesionální úrovni a nadále přispívat k rozvoji našeho malebného města. Ve
spolupráci s organizacemi zřizovanými a založenými městem a dalšími dobrovolnými a
zájmovými organizacemi ve městě trvale usilujeme o to, abychom vytvářeli podmínky pro
spokojený život všech našich občanů ve městě.
Městský úřad Kojetín zabezpečuje jak výkon samosprávy, tak výkon státní správy. Město Kojetín
je obcí s pověřeným obecním úřadem a jeho správní obvod je vymezen dle § 7 vyhlášky
č. 388/2002 Sb., územím obcí Kojetín, Křenovice, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Oplocany,
Polkovice, Stříbrnice, Tovačov, Uhřičice. Výkon státní správy a samosprávy je na městském
úřadě realizován prostřednictvím tří odborů.
Činnost odboru vnitřních věcí, školství a kultury byla v průběhu uplynulého roku stabilizovaná,
nedošlo k žádným personálním změnám a ukázalo se, že počet 9 pracovníků je na současné
kompetence odboru nastaven optimálně. Vykrystalizovala se i oblast činnosti na úseku sociální
práce a byla nastavena spolupráce s Úřadem práce v Kojetíně a Krajským úřadem Olomouckého
kraje. V loňském roce nejvíce ovlivnilo činnost odboru organizační zajištění voleb – na začátku
roku to byla dvě kola volby prezidenta republiky, na podzim pak předčasné volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Ve spolupráci s vedoucím odboru VŽPD bylo nově zajištěno vymezení
a kontrola volebních okrsků v systému Registru územní identifikace a nemovitostí ( RÚIAN).
Rovněž byla nutná příprava na nabytí účinnosti nového občanského zákoníku v roce 2014. Ten
nepřímo ovlivňuje téměř všechny oblasti výkonu státní správy a samosprávy, zabezpečované
odborem a bylo třeba se na tyty změny připravit, proškolit pracovníky, upravit vnitřní směrnice,
zásady apod. tak, aby bylo možné zahájit rok 2014 již v souladu s novým občanským
zákoníkem.
Na odboru výstavby, životního prostředí a dopravy nedošlo v průběhu uplynulého roku ke změně
kompetencí v oblasti výkonu státní správy, byť se o rušení stavebních úřadů na obcích I. a II. typu
na ministerské úrovni ještě na počátku roku 2013 hovořilo. Vzhledem k intervencím Svazu měst
a obcí ČR bylo Ministerstvu vnitra a Ministerstvu místního rozvoje, kteří byli předkladateli návrhu
na novou strukturu stavebních úřadů, uloženo Vládou ČR zpracovat nejprve podrobnou analýzu
aktuálního stavu veřejné správy a na základě výsledků předložit vládě nový návrh na řešení této
otázky.
V personální oblasti došlo na odboru ke změně, kdy na mateřskou a rodičovskou dovolenou
odešla paní Jana Bartková a jako zástup za tuto dovolenou byl přijat Ing. Bohumil Ptáček.
Vzhledem ke skutečnosti, jaký objem investičních akcí bylo třeba odborem v průběhu roku 2013
zabezpečit, přistoupili jsme k dílčím změnám pracovních náplní u pracovníků, zabezpečujících
výkon státní správy a úsek investic posílili v oblasti místních komunikací již v roce 2012.
Po organizačních změnách, které na finančním odboru proběhly k 1. 1 2012 (zrušení oddělení
správy majetku města) jsme v roce 2012 hledali optimální nastavení činností u jednotlivých
pracovníků a pokračovali v něm i v roce 2013. Praxí bylo v průběhu roku ověřeno, že je třeba 10
trvalých pracovních míst na odboru, aby byly bez komplikací zabezpečovány všechny činnosti,
které jsou na odbor v rámci organizačního řádu přeneseny. Tento počet pracovních míst byl
s účinností od 01.01.2014 schválen radou města. Podobně jako činnost odboru vnitřních věcí,
3

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013
školství a kultury ovlivnila v loňském roce příprava na nabytí účinnosti nového občanského
zákoníku, ovlivnila i činnost finančního odboru, zvláště na úseku samosprávy (smluvní vztahy,
zásady pro přidělování bytů, nakládaní s majetkem města…).
Významnou součástí každodenní práce finančního odboru a součástí finančního řízení byla i
v roce 2013 finanční kontrola, jejímž smyslem bylo zabezpečení řádného hospodaření
s veřejnými prostředky a předcházení nehospodárnému, neúčelnému a neefektivnímu
nakládání s nimi. V roce 2013 byla na podnět vedoucí finančního odboru realizována veřejná
zakázka na refinancování stávajících úvěrů města, jejímž smyslem bylo především zlevnit úvěry
a uvolnit zástavy, kterými byly úvěry zajištěny. Předmětem veřejné zakázky bylo poskytnutí
nového úvěru za lepších podmínek, z něhož budou splaceny úvěry stávající. Hodnotící komise
posoudila předložené nabídky a jako vítěze vybrala Českou spořitelnu a.s., jejíž nabídková cena
byla ve všech srovnatelných variantách nejnižší, s fixní úrokovou sazbou na 10 let ve výši 1,97%
p.a.. Refinancování úvěrů proběhlo v první polovině ledna letošního roku a do budoucna přinese
městu finanční úsporu ve výdajích ve výši téměř 2,4mil Kč.
I v loňském roce pokračovala elektronizace veřejné správy. Tak jak jsem již zmiňovala v minulé
výroční zprávě, nebyla tato akce ze strany ústředních správních úřadů dobře připravena a to se
promítalo do činnosti úřadu i v roce 2013. Základní registry nefungovaly tak, jak bylo
proklamováno a na veřejnosti ministerstvem vnitra prezentováno. V uplynulém roce docházelo a
stále ještě dochází k přeregistraci agend, což je nutné okamžitě promítnout do vnitřního
předpisu a do oprávnění jednotlivých úředních osob. Než dojde městu oznámení o působnosti
v agendě, v mnoha případech je tu již další přeregistrace a vše začíná běžet od začátku.
V prvním pololetí přetrvávaly i problémy při získávání informací z informačního systému
evidence obyvatel. Obdobně nekvalitně jako základní registry byl připraven přechod obcí na
účetnictví státu a elektronickou komunikaci s ním. Obcím přibývají stále nové a nové povinnosti
v oblasti DPH, výkaznictví, chybí prováděcí předpisy, dostatečné informace, opakovaně je třeba
provádět úpravy programového vybavení. Za této nepřehledné situace by nebylo možné oblast
účetnictví zabezpečit na požadované úrovni bez průběžného daňového poradenství a neustálého
vzdělávání odpovědných pracovníků, což s sebou nese i nemalé finanční výdaje pro město.
V těchto dnech byl doručen městu k připomínkování STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ
SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY 2014+, který se opět zabývá organizací veřejné správy.
Návrh Strategického rámce blíže rozpracovává jednotlivé problémy identifikované v Analýze
aktuálního stavu veřejné správy ve čtyřech základních oblastech:





modernizace veřejné správy,
výkon veřejné správy v území,
financování výkonu veřejné správy v území,
rozvoj a řízení lidských zdrojů ve veřejné správě.

Strategický rámec navrhuje realizovat ta opatření, která povedou především ke zvýšení
efektivnosti veřejné správy z dlouhodobého hlediska. Zjednodušení struktury a zvýšení
skladebnosti územního členění veřejné správy by mělo dle předloženého dokumentu vést k vyšší
možnosti koordinace správních činností a větší přehlednosti veřejné správy pro fyzické a
právnické osoby, které využívají jejích služeb. Ve svém důsledku by to však mohlo u menších
měst a obcí vést k oddálení veřejné správy od občana. Větší transparentnost financování veřejné
správy na základě výkonových metod by měla umožnit mírnou redukci výdajů státu na příspěvek
samosprávám při zvýšení jeho vazby na výdaje spojené s výkonem státní správy - tedy snížení
příspěvku obcím a krajům na výkon státní správy.
V současné době není ve veřejné správě sledováno a vyhodnocováno používání metod řízení
kvality, a to včetně potřeb jednotlivých úrovní veřejné správy v této oblasti. Tyto metody jsou
především samosprávami implementovány na základě jejich spontánního zájmu o zvyšování
kvality veřejné správy. Používání metod kvality není koordinováno a systémově podporováno,
což v důsledku vede ke stagnaci. Metody řízení kvality jsou aplikovány převážně na lokální a
regionální úrovni veřejné správy (obce s rozšířenou působností, obce s pověřeným obecním
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úřadem). Na ústřední úrovni se tyto metody prakticky nevyskytují. Proto se dokument zabývá
také vzděláváním a řízením lidských zdrojů ve veřejné správě a návrhem na zavedení metod
řízení kvality ve vybraných ústředních orgánech a na obcích s rozšířenou působností. O tom,
jakým směrem se bude vyvíjet konečná podoba veřejné správy, rozhodne vláda ČR
pravděpodobně v průběhu letošního roku.
Rok 2013 byl pro městský úřad co do činností rokem různorodým a pestrým, jak se o tom
můžete přesvědčit z informací, předkládaných dále v této zprávě jednotlivými vedoucími odborů.
Nejinak tomu bude i v roce 2014, který je pro samosprávu také rokem volebním a pro mě, na
postu tajemnice městského úřadu, rokem posledním. Chci na tomto místě poděkovat vedení
města, jmenovitě panu starostovi Ing. Jiřímu Šírkovi a paní místostarostce Ing. Iloně Kapounové,
stejně jako radě města a zastupitelstvu města a především svému profesionálnímu týmu
spolupracovníků za dlouhodobou výbornou spolupráci, které si velmi vážím.
Přeji všem, aby byla i nadále mezi nimi rozvíjena vzájemná spolupráce, úcta a porozumění, což
je příznivé podhoubí nejen pro vzájemné vztahy na pracovišti, ale také pro poskytování
kvalitních služeb občanům a pro rozvoj našeho města.

V Kojetíně dne 28. února 2014

Jiřina Zdařilová, tajemnice MěÚ
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MĚÚ KOJETÍN ROK 2013
MĚSTSKÝ ÚŘAD

STAROSTA

TAJEMNICE

ODBOR VNITŘNÍCH
VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A
KULTURY (VVŠK)
vedoucí odboru, PO, školství,
kultura, personalistika, sociální
věci

přestupky
ohlašovna, matrika, OP, CD,
ověřování, Czech Point
ohlašovna, matrika, OP, CD,
ověřování, Czech Point, spis.sl.
sekretariát, ověřování, Czech
Point, propagace
informatik
podatelna, ztráty a nálezy,
zveřejňování

ODBOR FINANČNÍ (FO)

vedoucí odboru, hospodaření
města, úvěry, dary a dotace
platební styk a správa účtů,
správa podsystémů, evidence a
přiznání k DPH, příjmy,
evidence pohledávek
účtování výdajů, evidence
majetku, odpisy majetku,
evidence závazků
mzdová účetní, pojištění osob,
dod. faktury, pomocná evidence
rozpočet, kontrola a metodika
PO, dotace nez.org., přiznání k
DPPO
převody nemovitostí, věcná
břemena, energie, pohřebnictví
pronájmy bytů, pronájmy
nemovitostí, správa byt. fondu

sociální práce, komunitní
plánování, SPOD, žádosti o
byty v DPS

sociální práce, opatrovnictví,
SPOD

místní poplatky včetně
vymáhání, VHP, reklamní
plochy, FRB
místní poplatky odpady, včetně
vymáhání
pokladna, evidence přijatých
dotací, poj. majetku, kompletní
evidence majetku města,
přiznání k dani z nemovitostí,
evidence smluv

ODBOR VÝSTAVBY,
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A DOPRAVY (VŽPD)
vedoucí odboru, územní
plánování, ovzduší, správa
GIS, pasport veřejné zeleně,
odpady – smlouvy s PO

obecný stavební úřad, státní
správa VaK

obecný stavební úřad, čísla
popisná, značení ulic a
náměstí

životní prostředí, vodní
hospodářství, ZPF, odpady,
VPS zeleň, lesní hospodářství,
rybářské lístky
silniční hospodářství, dotace,
investice komunikace, zimní
údržba MK, VPS čištění města,
VO
investice, technický dozor
investora, dotace, granty a
veřejné zakázky odboru VŽPD,
správa a údržba budov
v majetku města
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II. Organizační záležitosti

2.1. Organizační změny a počty pracovníků
Celkový počet zaměstnanců města, zařazených do městského úřadu, zůstal v roce 2013 stejný
jako v roce předešlém - 26 zaměstnanců. V průběhu roku byla vypsána 3 výběrová řízení a to na
pozici referenta odboru výstavby, životního prostředí a dopravy (zástup za mateřskou a
rodičovskou dovolenou), na pozici referenta odboru vnitřních věcí, školství a kultury pro výkon
sociální práce (změna pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou) a na pozici referenta
správy majetku města na finančním odboru (změna pracovního poměru z doby určité na dobu
neurčitou). Mateřskou a následně rodičovskou dovolenou čerpaly v průběhu loňského roku 2
kolegyně.
Počet zaměstnanců města, zařazených do městského úřadu, poklesl ve srovnání s počtem
zaměstnanců k 31.12.2011 o 4 – viz. tabulka č. 1. Podíl výkonu státní správy a samosprávy je
uveden v tabulce č. 2
Tabulka č. 1 - počet zaměstnanců města, zařazených do městského úřadu
Stav ke dni
31.12.2011

Stav ke dni
1.1.2012

Stav ke dni
1.4.2012

Stav ke dni
31.12.2012

Stav ke dni
31.12.2013

tajemník MěÚ

1

1

1

1

1

odbor VVŠK

8

9

9

9

9

odbor finanční

9

9

10

10

10

odbor VŽPD

6

6

6

6

6

odbor SV

6

-

-

-

-

30

25

26

26

26

Pracovníci MěÚ

CELKEM

Tabulka č. 2 - fyzický počet zaměstnanců – podíl státní správa a samospráva
Podíl zaměstnanců zařazených do MěÚ dle působnosti
období

státní správa

%

samospráva

%

k 31.12.2011

17

53%

15

47%

k 31.12.2012

11

42%

15

58%

k 31.12.2013

11

42%

15

58%

Z celkového počtu 26 zaměstnanců jsou 4 muži (15%) a 22 ženy (85%). Věkový průměr činí 45
let. Statistika dle dosaženého stupně vzdělání je uvedena v tabulce č. 3
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Tabulka č. 3 – dosažený stupeň vzdělání
Dosažený stupeň vzdělání

Počet celkem

Ženy

Muži

Středoškolské vzdělání s maturitní
zkouškou

14

13

1

Vyšší odborné vzdělání

5

5

0

4

2

2

3

1

2

Vysokoškolské vzdělání
v bakalářském studijním
programu
Vysokoškolské vzdělání
v magisterském studijním
programu

2.2. Náklady na provoz MěÚ
Náklady na provoz MěÚ se oproti roku 2012 snížily o 1.406.501 Kč, příspěvek na výkon státní
správy poklesl o 1.176.900 Kč a vybrané správní poplatky, včetně sankčních plateb, se mírně
navýšily o 128 028 Kč. Nárůst vybraných správních poplatků byl ovlivněn zvýšením správních
poplatků u stavebního úřadu, které po novelizaci zákona o správních poplatcích byly navýšeny a
nově se vybírají i za sdělení, vydávaná podle stavebního zákona. Přepočtený podíl zaměstnanců,
zabezpečující výkon státní správy, činí 42%, zatímco přepočtená výše příspěvku na výkon státní
správy odpovídá cca 37% celkových provozních nákladů. Ve vztahu k přepočtenému počtu
zaměstnanců, zabezpečujících výkon státní správy, tento příspěvek pokrývá 81% vynaložených
nákladů na výkon státní správy – viz tabulka č.4. Podrobný rozpis nákladů na provoz MěÚ je
součástí závěrečného účtu města Kojetína za rok 2013 .

Tabulka č. 4 – provozní náklady MěÚ
Porovnání provozních nákladů MěÚ ve vztahu k příspěvku na výkon státní správy

Rok

Příspěvek
na výkon
st. správy

Vybrané
správní
a
sankční
poplatky

Příspěvek
od státu
celkem

2011

5 615 200

791 570

2012

5 867 500

2013

4 690 600

Pokrytí
nákladů
výkonu st.
správy z
příspěvku

Provozní
náklady MěÚ

Náklady
na 1
pracovní
místo

Náklady na
výkon st.
správy
/samosprávy

6 406 770

17 797 318

523 451

8 898 659/
8 898 659

72 %

387 807

6 255 307

17 713 929

632 640

6 959 044/
10 754 885

90%

515 835

5 206 435

16 307 428

582 408

6 406 490/
9 900 938

81 %
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2.3. Vzdělávání úředníků
V loňském roce absolvovala pracovnice ohlašovny zkoušku odborné způsobilosti pro agendu
evidence obyvatel. Vedoucí odboru vnitřních věcí, školství a kultury absolvovala vzdělávání
vedoucích úředníků pro oblast sociálně právní ochrany dětí a pracovnici na úseku sociálních věcí
bylo uznáno vzdělání pro práci sociálního pracovníka podle z. č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů. Kromě nového úředníka, který byl přijat jako zástup za
mateřskou a rodičovskou dovolenou na odbor výstavby, životního prostředí a dopravy a který je
přihlášen ke zkoušce odborné způsobilosti v roce 2014 pro agendu stavební úřad, všichni
úředníci splňují předepsané odborné způsobilosti. Kvalifikační předpoklady mimo tří udělených
výjimek z požadovaného stupně vzdělání splňují všichni úředníci.
Vzdělávání úředníků a jeho jednotlivé druhy jsou upraveny zákonem č. 312/2002 Sb., o
úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Největšího rozsahu dosahuje průběžné vzdělávání zaměřené zejména na legislativní
změny, na získání praktických zkušeností z různých správních činností, na jednání s klienty a
ostatní vzdělávání, zaměřené na zvyšování znalostí využívání programového vybavení, na oblast
BOZP, proškolení řidičů a další - viz tabulka č. 5
Tabulka č. 5 - vzdělávání úředníků
Ostatní
vzdělávání/
počet dnů

Prohlubování kvalifikace/počet dnů

Odbor

Vstupní
Průběžné
vzdělávání vzdělávání

Vzdělávání
vedoucích
úředníků

ZOZ

BOZP, IT,
Řidiči,
Rozvoj
osobnosti

Celkem
dnů

finanční

-

69

-

-

75

144

vnitřních věcí, školství a
kultury

-

62

1

8

52

122

výstavby, životního
prostředí a dopravy

-

39

-

46

85

tajemnice

-

14

-

9

23

-

V souvislosti se změnou legislativy od roku 2014 (nový občanský zákoník; nový katastrální
zákon; novela zákona o dani z nabytí nemovitých věcí; novela zákona o veřejných zakázkách;
novela zákona o obcích; nová rozpočtová skladba; změny v dani z přidané hodnoty…) nás čeká
mnoho náročným změn, na které jsme se začali připravovat již v průběhu roku 2013. Aby uměli
úředníci reagovat na velmi časté změny zákonů a byli plně připraveni na probíhající elektronizaci
veřejné správy, bylo třeba navýšit počty vzdělávacích dnů u průběžného vzdělávání. Do ostatního
vzdělávání jsme zahrnuli vzdělávání v informačních technologiích (práce s elektronickou
spisovou službou, elektronické vedení smluv, elektronický právní systém Codexis, práce se
základními registry), oblast bezpečnosti práce, první pomoci, pravidelné školení řidičů a školení
zaměřená na osobnostní rozvoj zaměstnanců.
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V průměru absolvoval v loňském roce jeden úředník 14 vzdělávacích dnů - viz tabulka č. 6,
čímž náklady na vzdělávání vzrostly na 295.699 Kč - viz tabulka č.7
Tabulka č. 6 – počty vzdělávacích dnů dle typů vzdělávání
Vzdělávání

2011

2012

Vstupní vzdělávání

5

5

Průběžné vzdělávání

77

152

184

Vzdělávání vedoucích
úředníků

10

8

1

Zkouška odborné
způsobilosti

0

4

8

Ostatní (BOZP, řidiči,
rozvoj osobnosti)

61

40

182

153

209

375

5

8

Celkem dnů

Průměr na 1 úředníka

2013
0

14,4

Tabulka č. 7 – náklady na vzdělávání
Průměrné náklady
na 1
zaměstnance

Odbor

Počet vzdělávacích
dnů

Náklady v Kč

FO

144

115.372,-

11.537 Kč

VVŠK

122

121.466,-

13.496 Kč

VŽPD

85

41.181,-

6.863 Kč

Vedení města

34

17.680,-

5.894 Kč

Celkem

385

295.699,-

10.561 Kč
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2.4. 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 a jedna kontrola zaměřena na oblast bezpečnosti práce.
Na úseku matriční agendy proběhla kontrola provedená pracovnicemi Magistrátu města Přerova
a nebyly zjištěny žádné závažnější nedostatky. Druhá kontrola, tentokrát na úsek sociálních věcí,
byla provedena Krajským úřadem Olomouckého kraje a byla zaměřena na dodržování výkonu
sociální práce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky
a práce sociálních pracovnic byla velmi kladně hodnocena. Kontrola Inspektorátu práce byla
zaměřena na vedení předepsané dokumentace v oblasti BOZP – nebyly rovněž shledány žádné
nedostatky.
Kontrolní činnost nadřízených orgánů byla na odboru výstavby, životního prostředí a dopravy
zaměřena na oblast zemědělského půdního fondu a její výsledek je hodnocen kladně, ve smyslu
znalostí věci, přehledném vedení agendy a velmi dobré spolupráci s ostatními orgány státní
správy. Kontroly zaměřené na čerpání dotačních titulů neshledaly pochybení v činnosti odboru.
Na finančním odboru proběhl v prvním čtvrtletí loňského roku audit hospodaření města za rok
2012. Přezkum provedla auditorská společnost OL AUDITING s.r.o. Olomouc, a to na základě
Smlouvy o přezkoumání hospodaření města, se závěrem: „Při přezkoumání hospodaření města
Kojetína za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
Vnitřní kontrolní systém podle zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, funguje ve městě
Kojetíně již od roku 2002 v souladu s vnitřními směrnicemi: „Systém účetnictví a finanční
kontroly“ a „Směrnice pro provádění kontrol“, které jsou dle potřeb průběžně aktualizovány.
Nedílnou součástí směrnice „Systém účetnictví a finanční kontroly“ jsou vzory tiskopisů, které
slouží jako doklad o provedení předběžné, průběžné i následné řídící kontroly, zejména u
příjmových a výdajových operací, které jsou prováděny v hotovosti přes pokladnu města. Většina
plateb však probíhá formou bezhotovostního styku přes bankovní účty města a tyto finanční
operace jsou schvalovány příslušnými odpovědnými zaměstnanci přímo v SW-programu VERA v
modulech „Objednávky“ a „Smlouvy“, čímž je zajištěno, že se žádná bankovní operace
neuskuteční bez předchozího řádného ověření.
Starostou města byli pověřeni vedoucí jednotlivých odborů, velitel městské policie, tajemnice
MěÚ a místostarostka výkonem předběžné řídící kontroly jako příkazci operací, určený pracovník
finančního odboru jako správce rozpočtu a další odpovědní zaměstnanci finančního odboru jako
hlavní účetní (samostatně pro oblast výdajů a příjmů). Vedoucí zaměstnanci byli současně
pověřeni prováděním průběžné a následné kontroly na svých úsecích. K tomuto účelu jim slouží
zejména aktuální přehledy o provedených výdajových i příjmových operacích zpracovávané
měsíčně správcem rozpočtu města. Přílohou vnitřní směrnice jsou průběžně aktualizované
podpisové vzory všech příslušných zaměstnanců, odpovědných za navrhování, schvalování a
kontrolu všech prováděných finančních operací.
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 2013
provedli členové výborů ZM celkem 8 kontrolních akcí, z nichž 3 byly zaměřeny na výkon
samosprávy na odborech MěÚ a 5 na dodržování závazných předpisů zřízenými příspěvkovými
organizacemi města. Při kontrolách provedených v roce 2013 nebyly zjištěny žádné větší
nedostatky ani žádná závažná pochybení, ale přesto byla členy výborů ZM navržena některá
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doporučení, směřující ke zlepšení činnosti kontrolovaných osob – příspěvkových organizací.
Přijetí a realizace navržených doporučení jsou pravidelně kontrolovány v následujících obdobích.
Městu Kojetínu nebyly v roce 2013 uloženy žádné pokuty, sankce, odvody ani penále.
Účinnost a přiměřenost zavedeného vnitřního kontrolního systému je průběžně vyhodnocována
na pravidelných poradách vedoucích zaměstnanců u tajemníka MěÚ. Velká pozornost je
soustavně věnována vytváření příznivého kontrolního prostředí a zapojení všech zaměstnanců
města do spolupráce při vyhledávání a předcházení vzniku možných rizik.
Město Kojetín mělo v roce 2013 celkem 7 zřízených příspěvkových organizací.
V souladu s ustanovením zákona o finanční kontrole nahrazuje zřizovatel všem svým
příspěvkovým organizacím funkci interního auditu výkonem veřejnosprávní kontroly. Na základě
pověření vydaného starostou města byly u všech zřízených příspěvkových organizací v roce 2013
provedeny předběžné, průběžné i následné veřejnosprávní kontroly. Kontroly jsou prováděny
výběrovým způsobem, tzn., že detailně jsou kontrolovány zejména rizikové operace, tj. případy,
při kterých již byly v minulosti zjištěny chyby, nové druhy účetních operací a operace s vyšší
finanční částkou.
Při předběžných veřejnosprávních kontrolách se v rámci sestavování návrhu rozpočtu města
zjišťuje reálná potřeba výše poskytovaných příspěvků na provoz příspěvkových organizací a
kontrolní zjištění slouží jako podklad pro schvalování jejich navrhovaných rozpočtů a odpisových
plánů. Při průběžných veřejnosprávních kontrolách se zřizovatel zaměřuje na kontrolu
dodržování stanovených závazných ukazatelů hospodaření (schválené rozpočty a účetní
odpisové plány) a zejména na fungování řídící kontroly u jednotlivých příspěvkových organizací.
Při následných veřejnosprávních kontrolách je sledováno zejména dodržování platných předpisů,
ustanovení zřizovací listiny a plnění dalších požadavků stanovených zřizovatelem. Zvláštní důraz
je kladen zejména na kontrolu majetku svěřeného příspěvkovým organizacím zřizovatelem k
jejich hospodaření (tj. zařazování do účetnictví i majetkové evidence, opravy a udržování
majetku a jeho případné vyřazování) a na provádění řádných inventarizací v souladu s platným
zněním zákona o účetnictví.
Důsledně jsou vyhodnocovány zejména roční účetní závěrky všech příspěvkových organizací,
které jsou podle novely zákona o účetnictví a jeho prováděcí vyhlášky č. 220/2013 Sb. nově od
roku 2013 schvalovány zřizovatelem. V únoru 2013 byly všem zřízeným příspěvkovým
organizacím schváleny radou města jejich účetní závěrky za rok 2012 bez výhrad.
Z veřejnosprávních kontrol provedených v roce 2013 u příspěvkových organizací nevyplynula
žádná závažná pochybení ani žádné větší nedostatky, pouze některé drobné závady formálního
charakteru spočívající především v chybějících přílohách a nedostatečných údajích v
inventarizační dokumentaci. Doporučení zřizovatele vydaná v předchozích letech a směřující k
odstranění zjištěných drobných závad byla příspěvkovými organizacemi přijata, průběžně plněna
a jejich realizace byla následně zkontrolována.
V rámci řídící kontroly plní povinnosti „příkazce operace“ ve všech zřízených příspěvkových
organizacích, v souladu se zákonem, ředitelé těchto organizací. U jedné příspěvkové organizace
byla pověřena výkonem funkce „správce rozpočtu“ zástupkyně ředitelky a povinnosti „hlavní
účetní“ plní ekonomka. U zbývajících šesti příspěvkových organizací došlo, z důvodu nízkého
počtu zaměstnanců a dlouhodobého zjištění malé možnosti výskytu případných rizik, ke sloučení
funkcí „správce rozpočtu a hlavní účetní“, které zabezpečují ekonomky těchto organizací. V roce
2013 nebyl žádné příspěvkové organizaci zřízené městem Kojetínem uložen vnějšími
kontrolními orgány odvod ani sankce za porušení rozpočtové kázně.
Ředitelé a ekonomky zřízených příspěvkových organizací se pravidelně dvakrát ročně zúčastňují
setkání s vedením města. Na těchto poradách jsou upozorňováni na změny v právních
předpisech, jsou informováni o aktuálních problémech a požadavcích na jejich činnost ze strany
zřizovatele a také jsou zde řešeny jejich případné problémy a dotazy, které se vyskytly při jejich
činnosti.
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Město Kojetín poskytlo celkovou částku 1,035.000 Kč ze svého rozpočtu v roce 2013 formou
peněžitých dotací na činnost celkem 12 neziskových organizací a zájmových sdružení občanů,
působících na území města, zejména v oblasti sportu a práce s dětmi. Dalších 60.000 Kč činila
dotace na podporu činnosti Charity Kojetín.
U všech žadatelů o veřejnou finanční podporu v roce 2013 byla provedena před projednáváním
jejich žádostí o poskytnutí dotace předběžná veřejnosprávní kontrola, která byla zaměřena na
splnění všech podmínek pro poskytování dotací dle platných „Zásad pro poskytování peněžitých
dotací městem Kojetínem“.
Všichni příjemci dotací v předchozím roce předložili řádné vyúčtování poskytnutých finančních
prostředků, což bylo v roce 2013 podkladem pro provedení následné veřejnosprávní kontroly,
zaměřené na dodržení výše a účelu poskytnutých dotací. Řádné vyúčtování poskytnuté dotace je
dle platných zásad podmínkou pro přiznání dotace v dalším období.
Při veřejnosprávních kontrolách provedených v roce 2013 u žadatelů a příjemců veřejné finanční
podpory nebylo zjištěno žádné porušení smluvně stanovených podmínek ani platných předpisů,
a nebyl zjištěn ani žádný případ zdvojeného financování.
2.5. Stížnosti a petice
Vyřizování stížností Městem Kojetínem upravují Pravidla pro vyřizování stížností, která se
vztahují jak na orgány Města Kojetína (včetně správních orgánů), tak na organizace zřízené nebo
založené Městem Kojetínem.
V roce 2013 bylo na Městský úřad Kojetín doručeno 8 stížností. Starostovi města byly v průběhu
loňského roku doručeny 3 stížnosti. První stížnost směřovala na strážníka Městské policie
Kojetín, kdy stěžovatel namítal zaujatost proti Rómům, když strážník MP vznesl dotaz na děti ve
věku 8 a 9 let, proč nejsou v době školního vyučování ve škole. Stížnost byla vyhodnocena jako
neoprávněná. Druhá stížnost poukazovala na havarijní stav odpadního potrubí u domu č.p. 822,
Padlých hrdinů, Kojetín. Stížnost byla vyhodnocena jako oprávněná a Město Kojetín vyzvalo
společnost SOLAR 6 s.r.o. ke sjednání nápravy havarijního stavu. Závadný stav byl ke
stanovenému datu odstraněn. Třetí stížnost byla zaměřena na neprofesionální přístup strážníka
Městské policie Kojetín při výzvě k uklizení stavební suti na pozemku Nadace arcibiskupa
Prečana a při následném kontaktování přítelkyně stěžovatele. Tato stížnost byla vyhodnocena
jako oprávněná a byla za účasti stěžovatele projednána s dotčeným strážníkem a následně s
velitelem MP.
Tajemnici MěÚ byla v průběhu loňského roku doručena jedna stížnost a to na postup pracovnice
stavebního úřadu při vydání územního rozhodnutí ve věci oplocení mezi rodinnými domy. Po
prošetření dané záležitosti bylo konstatováno, že stížnost je neoprávněná a pokud se stěžovatel
domáhá plnění dohody o společném užívání prostor, může její neplnění řešit pouze soudní
cestou, nikoli cestou stavebního úřadu.
V průběhu uplynulého roku byly na finanční odbor doručeny 4 stížnosti, z toho 3 stížnosti se
dotýkaly jedné problematiky - hrubého porušování dobrých mravů v domě a to hlukem,
zápachem, znečišťováním společných prostor v bytovém domě na ulici Sladovní 1186. Stížnost
byla vyhodnocena jako oprávněná. Přes osobní upozornění zástupců pronajímatele, že může být
nájemci vypovězen nájem bytu z důvodu hrubého porušování dobrých mravů, nesjednal nájemce
nápravu a ve svém jednání pokračoval a z tohoto důvodu mu nebyl nájem bytu dále prodloužen.
Poslední stížnost byla směřována na chování dvou nájemníků na Domě s pečovatelskou službou
na náměstí Dr. E. Beneše 3. Stížnost byla vyhodnocena jako oprávněná a projednána
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s dotčenými nájemci bytů s upozorněním na hrubé porušování dobrých mravů v domě a
možnost neobnovení nájemní smlouvy.
Vyřizování stížností organizacemi zřízenými a založenými Městem Kojetínem
Organizacím zřízeným a založeným Městem Kojetínem nebyly v průběhu roku 2013 doručeny
žádné stížnosti k projednání.
Informace o způsobu vyřízení přijatých peticí v roce 2013
Přijímání, evidence a postup při vyřizování peticí je stanoven Směrnicí MěÚ Kojetín ze dne
1.6.1995.
V průběhu roku 2013 neobdrželo Město Kojetín žádnou petici.
2.6. Poskytování informací
Městu Kojetínu byly v průběhu roku 2013 doručeny 3 písemné žádostí o poskytnutí informací
dle zákona č. 106/1999Sb., ve znění pozdějších předpisů. Všem žádostem bylo vyhověno
v plném rozsahu. V roce 2012 bylo podáno 8 žádostí o informace dle zákona č. 106/1999Sb..

III. Odbor vnitřních věcí, školství a kultury
3.1 Kompetence odboru
Kompetence odboru je vymezena v příloze č. 4 Organizačního řádu
Odbor vnitřních věcí,
školství a kultury

Agenda

Výkon
státní
správy (%)

Výkon
samosprávy
(%)

Vedoucí odboru

PO, školství, kultura, personalistika, sociální
věci

29

71

Ohlašovna, matrika

Ohlašovna, matrika, OP, CD, ověřování,
CzechPoint

88

12

Ohlašovna, matrika

Ohlašovna, matrika, OP, CD, ověřování,
CzechPoint, spisová služba

73

27

Sekretariát

Sekretariát, ověřování, CzechPoint,
propagace

21

79

Podatelna

Podatelna, ztráty a nálezy, zveřejňování

46

54

Přestupky

přestupky

96

4

Sociální věci

Sociální práce, komunitní plánování, SPOD,
žádosti o byty v DPS

48

53

Sociální věci

Sociální práce, opatrovnictví, SPOD

84

16

Informatik

informatik

43

57
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V průběhu r. 2013 pracoval odbor ve stabilním složení a bez výrazných změn v agendách. Jeho
činnost byla výrazně ovlivněna organizačním zajišťováním dvoukolové volby prezidenta republiky
a později pak organizačním zajišťováním voleb do PS PČR ve zkrácených termínech. Do těchto
činností se zapojují všichni pracovníci odboru. Nemalým úkolem rovněž bylo důkladně se
seznámit s novým občanským zákoníkem (dále NOZ) a připravit se na jeho aplikaci v rámci
jednotlivých agend odboru. Probíhaly náročné práce na zvýšení bezpečnosti vnitřní počítačové
sítě, zálohování dat a práce spojené s novými webovými stránkami Města Kojetína.

3.2. Personální oblast:
Do odboru VVŠK bylo v roce 2013 zařazeno 9 úředníků:
Vedoucí odboru - Bc. Jana Nakládalová
Sekretariát - Michaela Daňková
Podatelna - Jana Bradnová
Správce počítačové sítě - Bc. Jan Števko
Přestupky - Lucie Grufíková
Agendy vnitřní správy (matrika, ohlašovna, CzechPOINT atd.) - Jarmila Vašíčková, DiS.,
Markéta Vyoralová
 Sociální úsek - Bc. Alice Přehnalová, Lucie Zlámalová, DiS







Vedoucí odboru zastupuje Jarmila Vašíčková, DiS.. V rámci celého odboru je zajištěna
zastupitelnost na všech pracovních pozicích, problematické je pouze zastupování na pozici
správce počítačové sítě.

3.3. Vzdělávání úředníků
Všichni úředníci odboru splňují předepsané kvalifikační předpoklady i potřebné odborné
způsobilosti. V r. 2013 absolvovala pracovnice ohlašovny ZOZ pro agendu evidence obyvatel,
vedoucí odboru vzdělávání vedoucích úředníků pro oblast SPOD a pracovnici na úseku sociálních
věcí bylo uznáno vzdělání pro práci sociálního pracovníka podle z.č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů. 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. V rámci celého odboru je zajištěna zastupitelnost na všech pracovních
pozicích, problematické je pouze zastupování na pozici správce počítačové sítě.
3.4. Výkon státní správy

Matriční agendy :
Agendu stabilně vykonávají 2 pracovnice, další 2 pracovnice mohou na úseku zastupovat.
Matriční agenda je v rámci matričního úřadu stabilizovaná, vyžaduje především pečlivost a
preciznost. S ohledem na účinnost nového občanského zákoníku od 01.01.2014 probíhala
v průběhu roku 2013 různá školení a porady, vztahující se ke změnám, zejména v oblasti
rodinného práva (konec platnosti zákona o rodině). Koncem roku 2013 bylo nutné upravit
stávající tiskopisy (dotazníky, protokoly k uzavření manželství, osvědčení k církevním sňatkům,
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vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, veškeré šablony k uznání otcovství,
správní řízení na úsek matrik…), neboť od 01.01.2014 mohou matriční úřady využívat,
k objednávání matričních tiskopisů, pouze tiskárnu ministerstva vnitra a ta nebyla, ani na
začátku roku 2014, připravena k distribuci výše uvedených tiskopisů.
Evidence obyvatel:
Agendu stabilně vykonávají 2 pracovnice. Mimo vedení agendy evidence obyvatel, včetně výpisů
z informačního systému evidence obyvatel a vedení seznamu voličů, probíhají na tomto úseku
správní řízení o rušení údaje o místě trvalého pobytu, a to buď z úřední povinnosti nebo na návrh
vlastníka objektu či oprávněné osoby (za splnění zákonem stanovených podmínek). Oprávněnou
osobou nebo vlastníkem objektu bylo v roce 2013 podáno 28 návrhů na zrušení trvalého pobytu.
Z úřední povinnosti byla vedena 2 správní řízení neboť 2 objekty, na nichž byli občané hlášení
k trvalému pobytu, již byly odstraněny. V roce 2013 bylo vydáno 28 pravomocných rozhodnutí, 2
správní řízení byla převedena do roku 2014. Z celkového počtu vydaných rozhodnutí byl údaj o
místu trvalého pobytu v roce 2013 zrušen celkem 59 osobám. Narůstá tak počet osob, které
mají adresu trvalého pobytu v sídle ohlašovny – Masarykovo náměstí 20. K dnešnímu dni je to
367 osob (v r. 2012 - 361 osob, v r. 2011 to bylo 329 osob a koncem roku 2010 - 227 osob).
V důsledku legislativních změn na úseku sociálních dávek (příspěvek na bydlení a doplatek na
bydlení) se příjemci těchto dávek snaží přihlašovat k trvalému pobytu na základě nejrůznějších
nájemních smluv na adresy u svých známých apod., následně je jim ale oprávněnou osobou údaj
o místě trvalého pobytu rušen. Dochází tak k průběžným změnám v počtu osob evidenčně
vedených na adrese ohlašovny a je realizován vysoký počet správních řízení. Zjevně je zde
výrazný prostor pro obcházení a zneužívání zákonů ze strany žadatelů o sociální dávky.
Občanské průkazy a cestovní doklady:
Agenda občanských průkazů byla převedena na Magistrát města Přerova a na pracovišti
v Kojetíně je dnes možno pouze oznámit ztrátu či odcizení občanského průkazu nebo jeho nález.
Je zde možno neplatný průkaz zadržet, odebrat občanský průkaz po zemřelém a jsou vydávána
potvrzení k občanským průkazům – při změně stavu, jména nebo bydliště. V roce 2013 se
výrazně zvýšil počet občanů, kteří se dostavovali na matriku se žádostí o vystavení nového
občanského průkazu, jelikož dosud nezaznamenali změnu, že tato agenda byla převedena na
obce s rozšířenou působností. Tuto změnu vnímají velmi negativně, zejména pak starší občané,
pro které je dojíždějí za účelem vyřízení dokladů velmi problematické.
Vidimace, legalizace:
Ověření listiny a podpisu je možné vyřídit jak na pracovišti matriky (2 pracovnice), tak na
sekretariátě (1 pracovnice + zastupující pracovnice). Od r. 2013 je k zajištění této agendy
využíván nový podsystém IS VERA.
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. 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. V této agendě dochází v průběhu roku k nejrůznějším změnám v postupech,
na které musí všechny pracovnice operativně reagovat.
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Volby:
Tuto agendu zajišťuje především vedoucí odboru, na ohlašovně obyvatel jsou vedeny seznamy
voličů a vydávány voličské průkazy, správce počítačové sítě zajišťuje veškeré technické vybavení
a spolupracuje s Českým statistickým úřadem při zpracování výsledků. Na organizačním
zajištění voleb se pak podílí celý odbor vnitřních věcí, školství a kultury, 4 pracovníci mají
potřebnou odbornou způsobilost k plnění úkolů pro pověřený obecní úřad. V roce 2013 se
uskutečnily 2 kola volby prezidenta republiky, na podzim pak předčasné volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Ve spolupráci s vedoucím odboru výstavby, životního prostředí a
dopravy bylo nově zajištěno vymezení a kontrola volebních okrsků v systému Registr územní
identifikace a nemovitostí ( RÚIAN).
Přestupková agenda:
Agendu stabilně zajišťuje 1 pracovnice, další 2 pracovnice ji mohou zastoupit, jelikož mají
potřebnou odbornou způsobilost. I v r. 2013 zůstal navýšený počet oznámených přestupků.
Počet oznámených přestupků v roce 2013 je obdobný jako v roce předešlém, kdy došlo k
výraznému nárůstu oproti roku 2011
 rok 2011 - oznámeno 196 přestupků
 rok 2012 - oznámeno 294 přestupků
 rok 2013 - oznámeno 295 přestupků
Ze strany Městské policie Kojetín bylo v r. 2013 oznámeno 89 přestupků (v r. 2012 – 93; v r.
2011 – 16), z toho:
 74 x majetkové přestupky
 15 x veřejný pořádek a občanské soužití
Pracovnice na tomto úseku poskytuje oprávněným úřadům i zprávy o pověsti osob:
 213 zpracovaných zpráv o pověsti
Pověřená pracovnice řeší tuto náročnou situaci jednak mimořádným pracovním úsilím a rovněž
prací z domu (vzdálený přístup) ve svém volném čase. V roce 2013 byly v rámci odboru
provedeny změny v pořadí jednotlivých zástupů, aby pracovnice na úseku přestupkové agendy
mohla co nejvíce času věnovat této agendě. Jde však o velmi náročnou agendu (jak časově, tak
odborně) a takto vysoký počet řešených přestupků s sebou nese nezbytné prodlužování lhůt.

Počty vybraných úkonů za období let 2011 - 2013

Oznámených přestupků

2011
196

ROK
2012
294

2013
295

Zpracováno zpráv o pověsti

305

310

213

Změny jména a příjmení

12

4

3

Počet uzavřených manželství ve správním obvodu

20

14

10

Zápisy narození

0

0

1

Zápisy úmrtí

17

42

34

ÚKONY
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Zápisy rozvodů

25

20

20

Uznání otcovství

22

22

32

Vysvědčení o právní způsobilosti

2

3

2

Osvědčení pro církevní sňatek

3

3

3

Druhopisy matričních dokladů + výpisy

28

35

23

Zrušení trvalého pobytu, počet řízení

34

32

30

Trvalý pobyt - přihlášení

61

65

74

Trvalý pobyt - odhlášení

126

117

157

Trvalý pobyt – změny v rámci obce

257

145

219

Výpisy o trvalém pobytu občanům

7

6

10

Zápisy úmrtí do karet

69

66

72

Zápisy narození do karet

49

57

55

Legalizace, vidimace (počet ověření)

2301

2034

1551

Žádosti o občanské průkazy

916

0

0

Vydaná potvrzení k občanskému průkazu

571

324

310

7

0

0

Žádosti o osvědčení státního občanství

116

0

0

CzechPoint – výpisy z KN, OR, ŽR, BH

239

144

103

CzechPoint – výpisy RT

192

141

143

CzechPoint – žádosti o zřízení datové schránky

3

1

15

CzechPoint – autorizovaná konverze dokumentů

25

43

98

Podatelna – přijaté písemnosti

7639

7293

6611

Podatelna – odeslané písemnosti

6339

7657

7958

Úřední deska - zveřejnění písemností

256

241

206

Oznámených shromáždění

0

9

11

Ztráty a nálezy – zaevidováno nálezů

31

37

26

Ztráty a nálezy – předáno, vyřízeno

15

12

6

Žádosti o cestovní doklady

Sociální věci:
Činnost na úseku sociálních věcí je zabezpečena dvěma pracovnicemi, které se mimo oblast
komunitního plánování sociálních služeb, vzájemně zastupují. V rámci agendy sociální práce je
vykonávána péče o osoby v hmotné nouzi, péče o seniory a osoby se zdravotním postižením,
opatrovnictví, sociálně právní ochrana dětí a komunitní plánování sociálních služeb. Počet
opatrovanců v roce 2013 vzrostl o dva nesvéprávné. Město Kojetín vykonává opatrovníka na
základě usnesení příslušného soudu celkem 7 osobám. Péče o opatrovance je časově náročná,
většinou se obrací opatrovanci na pracovnice s vyřízením svých záležitostí 3x až 4x v týdnu a to i
několikrát denně. Výkon u dvou osob omezených ve svéprávnosti je časově ještě náročnější,
neboť se musí řešit nesrovnalosti s majetkem těchto osob. V průběhu r. 2013 bylo zdokonaleno
administrativní vedení této agendy a dořešena zastupitelnost pracovnic. V rámci výkonu státní
správy na úseku opatrovnictví je nezbytné ocenit zejména velmi profesionální a empatický
přístup obou pracovnic.
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Pro jednání i s každým dalším klientem sociální práce je nutné vést písemný záznam. Počet
kontaktů s klienty v hmotné nouzi nebo řešících svou nepříznivou sociální situaci vzrostl oproti
roku 2012, včetně agendy sociálně právní ochrany dětí, o 526 kontaktů, administrativní zatížení
se tedy v roce 2013 značně zvýšilo.
V rámci sociálně právní ochrany dětí pracovnice zajišťovaly celou řadu povinností, vyplývajících
ze zákona o sociálně právní ochraně dětí. Během roku byla sledována ochrana práv dítěte, byly
přijímány podněty a v souvislosti se znalostí problému a místních podmínek činěna potřebná
opatření. Změnou zákona od 01.01.2013 obecní úřady nemohou činit výchovná opatření týkající
se napomenutí, dohledu či omezení, ale byli jsme v některých případech požádáni o sledování,
zda jsou opatření dodržována. Spolupráce byla převážně s Magistrátem města Přerova
s oddělením sociálně právní ochrany dětí, Charitou Kojetín, Úřadem práce, pediatry, Městskou
policií, Policií ČR a dalšími subjekty.
Pro zlepšení dobré spolupráce s rodinami se jedna z pracovnic úseku sociálních věcí dobrovolně
účastnila v letních měsících výchovně rekreačního kurzu, pořádaného Magistrátem města
Přerov, na kterém byly přítomny i děti z Kojetína a jeho místních částí.
Počty vybraných úkonů za období let 2012 - 2013 sociální oblast
ÚKONY

ROK
2012

2013

Sociální poradenství – osoby v tíživé sociální situaci

592

859

Sociální poradenství - SPOD

126

385

DPS – přijaté žádosti

22

24

DPS – urgence žádostí

38

30

DPS – vyřazené žádosti

5

17

DPS – uspokojení žadatelé

6

10

Opatrovnictví – počet nesvéprávných

6

7

Opatrovnictví – počet kontaktů

137

391

Zprávy o pověsti

28

34

0

2

SPOD – počet rodin s nezletilým vedených v agendě

61

62

SPOD – počet kontaktů

114

156

Správní řízení

3.5. Výkon samosprávy
Sociální věci:
V rámci realizace opatření 2. Komunitního plánu sociálních služeb (KPSS) byl dvakrát
aktualizován a tištěn Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Byl zpracován a RM vzat na
vědomí Realizační plán KPSS. Tuto agendu zajišťuje 1 pracovnice.
V roce 2013 byly upraveny dle nového občanského zákoníku Zásady pro přidělování bytů v DPS
platné od 1.1.2014. Agendu žádostí o byty v DPS zajišťují 2 pracovnice na úseku sociálních věcí,
na zpracování Zásad spolupracuje vedoucí odboru.
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Město Kojetín je zřizovatelem Centra sociálních služeb – viz výroční zpráva této příspěvkové
organizace.
Školství:
Město Kojetín má zřízeny 2 základní školy, mateřskou školu, školní jídelnu a dům dětí a
mládeže. Podrobné informace o činnosti těchto organizací lze nalézt v jejich výročních zprávách
za rok 2013. V loňském roce byla ve spolupráci s odborem vnitřních věcí, školství a kultury a
řediteli příspěvkových organizací zpracována starostou města nová Koncepce rozvoje škol,
školských zařízení a mimoškolní činnosti na území města Kojetína na léta 2013 – 2016. Tato
byla předložena ke schválení ZM v měsíci červnu.
Požární ochrana:
Tuto agendu sice zajišťuje místostarostka Města Kojetína, ale na odboru VVŠK byla zpracována
a předložena ke schválení ZM nová obecně závazná vyhláška – Požární řád, jež nabyl účinnosti
od 01.01.2014.
Kultura:
K zajištění kultury ve městě je zřízeno MěKS – viz výroční zpráva.
Školství a sport:
Mezi již tradiční akce patří každoroční vyhodnocování nejlepších žáků kojetínských škol a jejich
setkání s vedením města, stejně jako setkání vedení města s dětmi, které končí MŠ a budou
odcházet do 1. tříd. V r. 2013 se neuskutečnilo tradiční vyhodnocení nejlepších sportovců a
ocenění osobností působících v oblasti sportu, vzhledem ke změně „Zásad pro vyhlašování
nejlepších sportovců“. Nově se nejlepší sportovci budou vyhlašovat vždy za dva předchozí roky.
V praxi to znamená, že na jaře 2014 budou vyhodnoceni sportovci za r. 2012 a za r. 2013.
Propagace:
V r. 2013 byly spuštěny dlouho očekávané nové webové stránky Města Kojetína. Další významné
akce v rámci propagace města se uskutečňovaly prostřednictvím MěKS a Mikroregionu Střední
Haná. Agendu propagace zajišťuje pracovnice sekretariátu MěÚ, webové stránky spravuje
správce počítačové sítě.
Dary fyzickým a právnickým osobám:
Prostřednictvím odboru vnitřních věcí, školství a kultury jsou radě města předkládány návrhy na
poskytnutí darů fyzickým a právnickým osobám – viz rozpočet města Kojetína. Agendu zajišťuje
pracovnice sekretariátu.
Spolupráce s komisemi RM a výbory ZM:
Odbor úzce spolupracuje s komisí školství a kultury, s komisí pro občanské záležitosti, komisí
pro vyhodnocení sportovců, s komisí pro komunitní plánování sociálních služeb a péče o rodinu
a s osadními výbory. Pracovníci odboru se podílí na organizaci a realizaci akcí těchto komisí.
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Agenda nálezů:
Agendu zajišťuje pracovnice podatelny, včetně zastupujících pracovnic, nalezená zvířata jsou
pak v kompetenci Městské policie Kojetín. V roce 2013 byla zpracována Pravidla pro postup
Města Kojetína při nálezech věcí a zvířat v souvislosti s novým občanským zákoníkem.
3.6. Provozní oblast:
Spisová služba a provoz podatelny:
Vyřizování písemností na odboru VVŠK probíhá v souladu se spisovým řádem. V r. 2013 bylo na
odbor přijato 1804 písemností, odesláno bylo 2457 písemností (údaje jsou mimo agendu vedení
města). Proběhlo proškolení všech pracovníků úřadu a strážníků MP v agendě spisová služba,
probíhá aktualizace spisového řádu a skartačního plánu, bylo zajištěno splnění nových
povinností z vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, proběhlo
skartační řízení ve spolupráci s Okresním archivem v Přerově.
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.
Provoz sekretariátu:
Je zajišťován 1 pracovnicí, další 2 pracovnice průběžně zastupují. Na sekretariátě jsou vedeny
veškeré písemnosti vedení města, včetně zápisů ze zasedání a schůzí orgánů města. Pracovnice
sekretariátu vede i evidence veškerých obecně závazných vyhlášek, nařízení, interních aktů
řízení a smluv, podílí se na přípravě voleb, vyhodnocování sportovců a organizaci setkání
nejlepších žáků s vedením města.
BOZP:
Agendu zajišťuje 1 pracovnice ve spolupráci s vedoucí odboru. V r. 2013 proběhlo plánové
školení řidičů a všech pracovníků MěÚ z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
z oblasti požární ochrany. Všichni pracovníci MěÚ, včetně vedení města, byli proškoleni i
z poskytování 1. pomoci. V r. 2013 byla na základě zákona č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých předpisů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících
vyhlášek k realizaci těchto zákonů, zcela aktualizována agenda na tomto úseku. Vypracovány
byly plány preventivních prohlídek, uzavřena nová smlouva k zajištění pracovnělékařských
služeb, kategorizace prací i analýza možných rizik.
Personální agenda:
Agendu vede vedoucí odboru vnitřních věcí, školství a kultury. V r. 2013 v této oblasti nedošlo
k žádným výrazným změnám, ale průběžně jsou sledovány praxe jednotlivých pracovníků, včetně
ředitelů příspěvkových organizací a městské policie. Ve spolupráci se mzdovou účetní finančního
odboru byly aktualizovány a nově vypracovány podklady k dohodám o provedení práce a
k dohodám o pracovní činnosti z důvodu zajištění ochrany osobních údajů a dalších
administrativních nezbytností.
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Autoprovoz:
Agendu vede na odboru 1 pracovnice a to jen v části evidence jízd a sledování spotřeby
pohonných hmot.
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.
Informační systém, počítačová síť:
Agendu zajišťuje 1 pracovník, nezbytný, operativní zástup zajišťuje vedoucí odboru výstavby,
životního prostředí a dopravy, některé práce při zajištění zástupu jsou řešeny dodavatelsky.
Správce sítě obhospodařuje 6 fyzických serverů, na kterých běží všechny informační systémy a
aplikace potřebné pro chod úřadu. Hlavní informační systém (IS) spravuje s pomocí 14 správců
dílčích podsystémů. Mzdový a personální IS spravuje s pomocí mzdové účetní. Nadále zajištuje
chod mailového a webového serveru, poskytující tyto služby i pro příspěvkové organizace města
či společnosti jím vlastněné. Zajišťuje vybavení úřadu veškerou technikou, její údržbu a chod včetně telefonní ústředny a zabezpečovacího zařízení.
Všechny kanceláře jsou vybaveny počítači s Windows Vista či Windows 7 a Office 2007 či 2010,
což je zcela postačující pro plnohodnotnou a bezpečnou práci úředníků.
V roce 2013 byla provedena obměna páteřních switchů radnice a s tím upravena struktura
síťové kabeláže. Přineslo to větší stabilitu vnitřní počítačové sítě, možnost do budoucna
nasazení moderních bezpečnostních opatření a zvýšení její propustnosti. Bylo zprovozněno
zálohování všech důležitých serverů a zvýšena bezpečnost ukládaných záloh. Dvojnásobně byla
navýšena kapacita internetového připojení. Do provozu byl uveden nový webový server a
následně na něm nové webové stránky města. Bylo uskutečněno nasazení nových podsystémů
v IS Radnice VERA.
Z uvedeného je zřejmé, že výkon této agendy je odborně i časově velmi náročný a tak
nevyhnutně správce počítačové sítě řadu prací vykonává prostřednictvím vzdáleného přístupu ve
svém volném čase a o víkendech.
3.7. Kontroly
Matriční agenda:
Kontrola provedená Magistrátem města Přerova, nebyly zjištěny žádné závažnější nedostatky,
agenda je vedena příkladně, v souladu s příslušnou legislativou.
Sociální věci:
Kontrola provedena Krajským úřadem Olomouckého kraje, zaměřená na dodržování výkonu
sociální práce dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů a odbornou způsobilost pracovnic dle zákona o sociálních službách. Kontrolované
období - rok 2012. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a práce sociálních pracovnic byla
velmi kladně hodnocena.
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
Kontrola Inspektorátu práce, v dokumentaci vedené odborem VVŠK nebyly shledány žádné
nedostatky.
Počty vybraných úkonů za období let 2012 - 2013 samospráva, provoz
ÚKONY

ROK
2012

2013

Předpisy - vydané OZV a nařízení

1

1

Vydané interní směrnice, zásady

2

8

Materiály RM

70

66

Materiály ZM

9

13

Písemnosti odboru VVŠK - přijaté

1766

1804

Písemnosti odboru VVŠK - odeslané

2318

2457

Stížnosti - oprávněné

0

3

Stížnosti - neoprávněné

2

1

3.8. Činnost odboru VVŠK v r. 2013 – plnění stanovených úkolů:
a) státní správa:
 realizace dvou kol volby prezidenta republiky, zůstává dokončit archivaci
materiálů, vyplacení odměn a vyúčtování dotace
 příprava na změny vyplývající s účinností NOZ od 1.1.2014 (rodinné právo,
opatrovnictví, nálezy atd.)
Stanovené úkoly byly splněny, navíc realizace mimořádných voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR.
b) 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 hodů; vyhlášení
nejlepších sportovců;
 na úseku PO: dopracování a předložení ke schválení OZV – Požární řád
 realizace 2. komunitního plánu sociálních služeb
Stanovené úkoly byly splněny, nebylo realizováno pouze vyhlášení nejlepších sportovců nový systém vyhlašování co dva roky.
c) provoz MěÚ:
 dopracování nového spisového řádu a skartačního plánu v návaznosti na
legislativní změny, aktualizace dalších směrnic na úseku VVŠK – podle
aktuálních potřeb

byly realizovány nezbytné změny vyplývající z právních předpisů v oblasti
spisové služby, průběžně se aktualizuje Spisový řád a skartační plán, bylo
uspořádáno školení pro všechny pracovníky MěÚ; v závěru roku proběhlo
skartační řízení; aktualizace směrnic v oblasti BOZP, nálezů, bytů v DPS
 zprovoznění domény (centrální správa uživatelů)

doména funguje, ale je nutno připravit i některé servery na doménové
prostředí, aby se počítače mohly plnohodnotně zapojit do domény – přesun dat
na nový souborový server
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 posílení bezpečnosti sítě

částečně splněno v rámci jiného bodu, pokračování zapojením nového
firewallu v prvním pololetí 2013
 navýšení internetové konektivity pro školy

splněno v rámci dvojnásobení kapacity linky na radnici
 nový webový server s ním uvedení do provozu nových webových stránek města

splněno
 obměna páteřních switchů radnice

splněno, neplánovaně výměna i routeru
 komplexní úprava síťové infrastruktury radnice s důrazem na bezpečnost

splněno v rámci obměny switchu, provedena i změna veřejných IP adres
 dokončení převodu do virtuálního prostředí posledních serverů

zbývá převést ještě Ortex a souborový server – licence nakoupeny
koncem roku, dokončení první pololetí 2014
 zprovoznění zálohovaní všech důležitých serverů

splněno
 obměna hlavního serveru radnice

server zakoupen na konci roku + druhý nový na začátku letošního roku,
přesun virtuálních serverů v 1 čtvrtletí letošního roku, nutno upravit nastavení
switchů pro připojení k diskovému poli – nelze za provozu
 po uzavření nové smlouvy s fy VERA a po rozšíření pronajatých IS se zaměřit na
jejich využívání – nejen co do množství užívaných IS

smlouva uzavřena, ustanoveni byli správci jednotlivých podsystému a na
nich záleží kvalita využívání jednotlivých podsystému
 v oblasti vzdělávání - řešit studium pracovnice na úseku sociálních věcí;
průběžné vzdělávání podle zákona o úřednících samosprávných celků; 1 - ZOZ
na úseku evidence obyvatel

splněno
3.9. Činnost odboru VVŠK v r. 2014 – významné akce a úkoly:
a) státní správa:
 zajištění voleb do Evropského parlamentu a voleb do zastupitelstev obcí, zajištění
ustavujícího zasedání nového ZM
 aplikace nového občanského zákoníku v jednotlivých agendách (matrika,
opatrovnictví, evidence obyvatel)
b) samospráva:
 aplikace nového občanského zákoníku v jednotlivých agendách (nálezy - včetně
dopracování tiskopisů, žádosti o byty v DPS)
 na úseku školství: organizace setkání nejlepších žáků s vedením města a setkání
dětí MŠ s vedením města
 na úseku sportu a kultury: spolupráce s MěKS při zajištění hodů; vyhlášení
nejlepších sportovců
 v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb realizovat setkání
s obyvateli DPS, uživateli sociálních služeb na Centru denních služeb Charity
Kojetín a na jednotlivých domech s pečovatelskou službou
 vytvořit evidenci fotodokumentace významných akcí ve městě
c) provoz MěÚ:
 dopracování Spisového řádu a skartačního plánu, postupná aplikaci podsystému
Spisová služba, část spisovna na stávající systém vedení spisovny
 zkušební provoz podsystému Radnice VERA – přestupky, podpisová kniha a
jejich vyhodnocení
 v prvním čtvrtletí roku 2014 přesun všech důležitých serverů na dva nové fyzické
servery pořízené na přelomu roků 2013 a 2014, z důvodů hardwarových závad
vyskytujících se na stávajících serverech v průběhu roku 2013
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 nasazení hw firewallu mezi radniční router a síť radnice, což by mělo významně
navýšit bezpečnost radniční sítě a odlehčit zátěži routeru
 zprovoznění archivace dat úřadu na pásky
 ve spolupráci s odborem VŽPD naplánovat propojení organizací města v rámci
plánované rekonstrukce náměstí optickými kabely
 přechod počítačů s Windows Vista na Windows 7
 výměna stávajících analog. telefonů za VoIP telefony
 reinstalace některých serverů a stanic na novější operační systém pro řádný chod
v doménovém prostředí, zapojení zaměstnaneckých počítačů do domény
 zabezpečení zpracování projektu v rámci IOP - Výzvy č. 22 - „Konsolidace IT a
nové služby TC obcí“
Bc. Jana Nakládalová, vedoucí odboru VVŠK

IV. Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy
4. 1 Kompetence odboru
Kompetence odboru je detailně vymezena v příloze č. 4 Organizačního řádu
Odbor výstavby,
životního prostředí
a dopravy
Vedoucí odboru
Obecný stavební
úřad
Obecný stavební
úřad
Životní prostředí
Silniční
hospodářství
Investice

Agenda
Územní plánování, ovzduší, správa GIS, pasport
veřejné zeleně, odpady – smlouvy s PO
Obecný stavební úřad, státní správa VaK
Obecný stavební úřad, čísla popisná, značení ulic
a náměstí
Životní prostředí, vodní hospodářství, ZPF,
odpady, VPS zeleň, lesní hospodářství, rybářské
lístky
Silniční hospodářství, dotace, investice
komunikace, zimní údržba MK, VPS čištění
města, VO
Investice, technický dozor investora, dotace,
granty a veřejné zakázky odboru VŽPD, správa a
údržba budov v majetku města

Výkon státní
správy (%)

Výkon
samosprávy
(%)

21

79

100

0

70

30

31

69

25

75

0

100

Na odboru výstavby, životního prostředí a dopravy nedošlo v průběhu uplynulého roku ke změně
kompetencí v oblasti výkonu státní správy, byť se o rušení stavebních úřadů na obcích I. a II. typu
na ministerské úrovni ještě na počátku roku 2013 hovořilo. Díky intervencím Svazu měst a obcí
ČR bylo Ministerstvu vnitra a Ministerstvu místního rozvoje, kteří byli předkladateli návrhu na
novou strukturu stavebních úřadů, uloženo Vládou ČR zpracovat nejprve podrobnou analýzu
aktuálního stavu veřejné správy a na základě výsledků předložit vládě nový návrh na řešení této
otázky. Oblast samosprávy, správa místních komunikací, jsme přesunem kompetencí v rámci
pracovních náplní stávajících pracovníků posílili již v roce 2012 vzhledem ke skutečnosti, jak
velký objem investičních akcí byl plánován a následně realizován. Novým úkolem pro všechny
pracovníky bylo důkladně se seznámit s novým občanským zákoníkem a novým katastrálním
zákonem a připravit se na jejich aplikaci v praxi.
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Mimo svěřený výkon státní správy a samosprávy se pracovníci odboru v průběhu roku účastnili
na organizačním zajištění dvoukolové volby prezidenta republiky a mimořádných voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ve spolupráci s odborem vnitřních věcí, školství a kultury
bylo nově zajištěno vymezení a kontrola volebních okrsků v systému Registr územní identifikace
a nemovitostí ( RÚIAN).
Úzká byla opět spolupráce pracovníků odboru s Domem dětí a mládeže v Kojetíně při realizaci
soutěžních a celoměstských akcí s tematikou životního prostředí pro děti, mládež, rodiny
s dětmi i širokou veřejnost.
Dalším vyjádřením činnosti odboru 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.
4.2. Personální oblast, změny
Do odboru výstavby, životního prostředí a dopravy
pracovníků, z toho:






bylo v roce 2013 zařazeno celkem 6

Vedoucí odboru VŽPD:
Bc. Jiří Stav
Stavební úřad:
Jana Bartková ( Ing. Bohumil Ptáček), Jana Bosáková
Územní plánování, doprava: Romana Mrázková
Životní prostředí:
Eliška Izsová
Investice a správa budov:
Miloš Pavlík

V září 2013 došlo k odchodu pracovnice stavebního úřadu na mateřskou a následně
rodičovskou dovolenou a od listopadu byla nahrazena novým pracovníkem. Poslední měsíce
roku proto byly na odboru s vyšším nasazením, jednak z důvodu zajištění činnosti po dobu
neobsazeného místa a následně z důvodu zapracovaní nového referenta. K dnešnímu dni lze
činnost odboru považovat za téměř stabilizovanou.
4.3. Vzdělávání úředníků
Všichni úředníci odboru splňují předepsané kvalifikační předpoklady a mimo nového pracovníka
také potřebné odborné způsobilosti. Nový pracovník je přihlášen ke zkouškám zvláštní odborné
způsobilosti v roce 2014. Průběžné vzdělávání úředníků probíhá v souladu se zákonem č.
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů a schválenými plány vzdělávání.
4.4. Výkon státní správy
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
2013 vydáno cca stejné množství rozhodnutí i sdělení jak v roce 2012, ale celkově se mírně
snížilo množství korespondence asi na úroveň roku 2011, která stále překračuje 2 000 vlastních
písemností/rok. Jedná se o cca 9 vlastních dopisů odboru/den.
Příjmy odboru se oproti roku 2012 výrazně zvýšily. Významnou změnou prošly v roce 2013
správní poplatky zejména stavebního úřadu, které byly zákonem zvýšeny a vybírají se nejen za
rozhodnutí, ale i za další sdělení vydávané podle stavebního zákona.
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Počty rozhodnutí vydaných při výkonu státní správy
Druh rozhodnutí

ROK
2012

2013

Změna stavby, změna vlivu stavby na využití území

1

1

Dělení nebo scelování pozemku

3

1

Prodloužení platnosti územního rozhodnutí

2

0

31

8

Změna stavby před jejím dokončením

1

0

Zkušební provoz

1

1

Rozhodnutí

2

0

Povolení

2

0

Nařízení

1

0

Dodatečné povolení stavby

4

0

Výjimka

1

0

Umístění a provedení stavby

1

1

Změna stavba a změna užívání

0

0

Povolení stavby a opatření na sousedním pozemku

0

0

Pořízení dokumentace

0

1

13

16

Změna využití území

0

2

Změna vlivu užívání stavby na území

1

0

Společné územní a stavební řízení

1

0

Kolaudační řízení

16

5

Zvláštní užívání komunikace

63

56

Uzavírka komunikace

3

5

Povolení připojení na MK

0

0

Sankce

0

0

Poplatky

10

0

Přestupky za porušení OZV - ovzduší

0

0

Delikty ČIŽP

1

1

Nakládání s povrchovými vodami

0

0

27

24

Souhlas

0

0

Odvody za vynětí ZPF

1

1

Povolení svodů zvířat

4

3

Přestupky odpadové hospodářství

3

0

191

124

Povolení stavby

Umístění stavby

Kácení dřevin

Celkem
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Počty jiných opatření při výkonu státní správy
Druh rozhodnutí

ROK
2012

2013

Změna stavby, změna vlivu stavby na využití území

2

0

Dělení nebo scelování pozemku

1

1

20

0

1

1

Oznámení

10

1

Kolaudační souhlas

15

10

Souhlas

8

8

Ohlášení

8

2

Územní souhlas a ohlášení

1

1

49

37

Změna vlivu užívání stavby na území

2

0

Dělení nebo scelování pozemku

1

1

20

10

1

1

50

37

Přidělení čísel popisných

7

1

Kontrolní prohlídka stavby

1

28

Dozor na místních komunikacích

5

3

57

28

Kontrolní činnost ŽP

5

15

Ostatní opatření ŽP

0

25

Rybářské lístky

59

75

Celkem

323

285

Jednoduchá stavba
Změna stavby

Umístění stavby

Ohlášení - stavba
Ohlášení – změna stavby před jejím dokončením
Ostatní opatření

Ostatní opatření v silničním hospodářství

4.5. Výkon samosprávy
Velká pozornost v oblasti výkonu samosprávy byla věnována mimo investičních akcí pořízení
nového územního plánu města. Město Kojetín má platný územní plán (S-Projekt Zlín, a.s., únor
1993), schválený zastupitelstvem v roce 1994 a následně schválené Změny č. 1 – 5.
Vzhledem k tomu, že schválený územní plán již v řadě aspektů neodpovídá potřebám a
požadavkům rozvoje města a platným právním předpisům (stavební zákon a vyhláška o územně
plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v platném znění) a není v souladu se
Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, rozhodlo zastupitelstvo města o zpracování
nového územního plánu. Na základě průzkumů a rozborů byl zpracován návrh zadání Územního
plánu Kojetín, který byl projednán dle § 47 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a upraven dle vznesených připomínek a
požadavků. Definitivní znění Zadání schválilo Zastupitelstvo města Kojetín dne 18. 6. 2013. Na
základě schváleného zadání byl v prosinci 2013 zpracován návrh řešení Územního plánu Kojetín.
Územní plán by měl být projednán a schválen v průběhu roku 2014.
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Počty vybraných úkonů samospráva, provoz
ÚKONY

ROK
2012

2013

Vydané OZV a nařízení

1

0

Vydané interní směrnice, zásady

0

0

Uzavřené smlouvy – odpady

178

167

Materiály RM

113

48

Materiály ZM

6

3

Písemnosti odboru VŽPD - přijaté

1.066

909

Písemnosti odboru VŽPD – vlastní

2.781

2.106

Stížnosti – oprávněné

0

0

Stížnosti – neoprávněné

0

0

Studenti praxe

1

0

125

125

Délka místních komunikací (m)

48.729

48.729

Plocha zeleně (m2)

209.011

276.347

7.500 (odhad)

4.900 (pasport)

709

709

Počet budov a staveb města

Počet dřevin (odhad)
Sloupy veřejného osvětlení

V roce 2013 bylo v součtu jednotlivých kapitol odboru hospodařeno s:
příjmy 1 689 tis. Kč
výdaji
47 493 tis. Kč.
Nejvýznamnější a pro obyvatele města nejdůležitější akcí byla rekonstrukce teplovodu na sídlišti
Sever spolu se souběhem další investice – propojení teplovodu s bioplynovou stanicí AGROdružstva Kojetín. Až na probíhající reklamaci dodaných čerpadel byly úkoly splněny a sídliště od
prvních chladných dní vytápěno, drobné nedostatky byly okamžitě odstraňovány. Níže jsou
uvedeny stěžení investiční akce za rok 2013, podrobná zpráva o největších investičních akcích
byla předložena voleným orgánům na jednání RM a ZM.
V roce 2013 bylo realizováno celkem 26 investičních akcí:






Kojetín – ul. Padlých hrdinů dostavba kanalizace 6. etapa
Realizace v období březen – duben 2013 nákladem 1.161.796,- Kč.
Financování Město Kojetín
Kojetín – ul. Padlých hrdinů dostavba kanalizace 5. etapa
Realizace v období říjen – listopad 2013 nákladem 1.189.000,- Kč.
Financování Město Kojetín
Energetické úspory DPS E. Beneše
Realizace v období 1.6.2013 – 30.9.2013 nákladem 3.221.071,-Kč.
Financování SFŽP, Město Kojetín
MŠ Hanusíkova - výměna oken a vnitřní úpravy
Realizace v období červenec- srpen 2013 nákladem 789.526,-Kč.
Financování Město Kojetín
MŠ Hanusíkova - vybavení interiéru nábytkem
Realizace červenec- srpen 2013 nákladem 213.565,-Kč.
Financování Město Kojetín
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MŠ Hanusíkova - rekonstrukce sociálního zařízení
Realizace v období červenec- srpen 2013 nákladem 682.786,-Kč.
Financování Město Kojetín
MŠ Hanusíkova - rekonstrukce kotelny
Realizace v období červenec- srpen 2013 nákladem 347.500,-Kč.
Financování Město Kojetín
Úprava okolí školní jídelny
Realizace v období duben – říjen 2013 nákladem 408.799,-Kč.
Financování SZIF, Město Kojetín
Poliklinika Kojetín výměna oken a dveří
Realizace v období květen - srpen 2013 nákladem 1.469.496,-Kč.
Financování Město Kojetín
DPS Jana Peštuky - rekonstrukce střechy
Realizace v období říjen – listopad 2013 nákladem 809.121,-Kč.
Financování Město Kojetín
Statické zabezpečení KD v Popůvkách
Realizace v období říjen – listopad 2013 nákladem 327.733,-Kč.
Financování Město Kojetín
Kaplička Popůvky – odstranění vlhkosti
Realizace v období říjen – listopad 2013 nákladem 408.797,55 Kč.
Financování SZIF a Město Kojetín
Rekonstrukce teplovodu na sídlišti Server
Realizace v období červen – listopad 2013 nákladem 7.103.099,-Kč.
Financování Město Kojetín
Sokolovna - odstranění vlhkosti.
Realizace v období červen – listopad 2013 nákladem 265.500,-Kč.
Financování Město Kojetín
Sokolovna lakování a broušení parket v sále
Realizace v období červen – srpen 2013 nákladem 192.400,-Kč.
Financování Město Kojetín
Husova ulice rekonstrukce veřejného osvětlení
Realizace v období září – listopad 2013 nákladem 301.100,-Kč.
Financování Město Kojetín
Tvorovská ulice rekonstrukce veřejného osvětlení
Realizace v období září – listopad 2013 nákladem 129.000,-Kč.
Financování Město Kojetín
Nátěr mostu přes Mlýnský náhon, ulice Přerovská
Realizace v období květen – červen 2013 nákladem 211.186,-Kč.
Financování Město Kojetín
Předlažba parkoviště a chodníku v ulici Dudíkova
Realizace v období srpen - listopad 2013 nákladem 1.222.507,-Kč.
Financování Město Kojetín
Předlažba chodníku u školní jídelny
Realizace v období září – říjen 2013 nákladem 250.000,-Kč.
Financování Město Kojetín
Předlažba komunikace u MŠ Hanusíkova
Realizace v období září – říjen 2013 nákladem 192.999,-Kč.
Financování Město Kojetín
Polní ulice – podélné parkovací stání
Realizace v období červenec 2013 nákladem 163.071,-Kč.
Financování Město Kojetín
ulice Jana Peštuky – podélné parkovací stání
Realizace v období červenec 2013 nákladem 86.765,-Kč.
Financování Město Kojetín
ulice Jana Peštuky – rekonstrukce chodníku
Realizace v období září - říjen 2013 nákladem 165.741,-Kč.
Financování Město Kojetín
ulice Družstevní – předlažba chodníku
Realizace v období září 2013 nákladem 106.024,-Kč.
Financování Město Kojetín
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místní komunikace Popůvky, za zastávkou
Realizace v období říjen 2013 nákladem 598.950,-Kč.
Financování Město Kojetín

4.6. Kontroly
Kontrolní činnost nadřízených orgánů byla zaměřena na oblast zemědělského půdního fondu a
její výsledek je hodnocen ve smyslu znalostí věci, přehledném vedení se spoluprací s ostatními
orgány státní správy na velmi dobré úrovni. Dále proběhly kontroly zaměřené na čerpání
dotačních titulů. Při činnosti odboru nebylo shledáno pochybení, dotační tituly byly řádně
vyčerpány, nebyla podána žádná stížnost. Smluvní závazky byly plněny a nedoplatky v příjmech
v řádech tisíců Kč jsou řádně vymáhány.
4.7. Činnost odboru VŽPD v r. 2013 – plnění stanovených úkolů:
Úkoly v rozsahu zabezpečení realizace zákona o základních registrech, dokončení archivace a
skartace investičních akcí města a akcí vedených stavebním úřadem, aktualizace evidence
odpadkových košů a kontejnerů na tříděný odpad, spolupráce s příspěvkovými organizacemi
Města na realizaci akcí zaměřených na životní prostředí a dokončení investičních akcí dle
schváleného rozpočtu byly splněny.
Geografický informační systém MISYS byl v roce 2013 pouze průběžně aktualizován.
Nainstalována je nová verze webového rozhraní MISYS s pasportem hřbitovů, která je naplněna
daty z evidence TECHNIS Kojetín, spol. s r .o.. TECHNIS má od roku 2013 přístup k ostatním
pasportům v souladu se smlouvami z roku 2012. V roce 2013 byla pomocí editačního MISYS
správce zpracována mapa volebních okrsků pro ČSÚ, která usnadnila vložení dat do RUIAN.
K dnešnímu dni jsou data volebních okrsků v RUIAN i zkontrolována.
V září 2013 došlo k odchodu pracovnice stavebního úřadu na MD a od listopadu byla nahrazena
novým pracovníkem. K dnešnímu dni lze činnost odboru považovat za téměř stabilizovanou.
4.8. Činnost odboru VŽPD v r. 2014 – významné akce a úkoly:










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
Projednání návrhu nového územního plánu Kojetín a předpoklad jeho schválení
V rozsahu samostatné činnosti hospodařit s finančními 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 investiční akce lze v roce 2014 označit 2 a to
rekonstrukce Masarykova náměstí a výstavba sportovní haly u gymnázia, jejichž
dokončení se předpokládá až v roce 2015
V oblasti rozvoje a aktualizace GIS rozšíření pasportů o územní plán, který bude připraven
v digitální podobě a zveřejněn.
Náročnější úkoly při aktualizaci dat v GIS budou i nadále vykonávány externě
Ukončení vstupního vzděláváním a vykonání zkoušky odborné způsobilosti na příslušném
úseku u nového pracovníka tak, aby byly činnosti vykonávané v přenesené působnosti i
nadále hodnoceny na velmi dobré úrovni.

Bc. Jiří Stav, vedoucí odboru VŽPD

31

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013

V. Finanční odbor

5. 1 Kompetence odboru
Kompetence odboru je detailně vymezena v příloze č. 4 Organizačního řádu
Odbor finanční
Vedoucí odboru
Účetní příjmy
Účetní výdaje
Mzdová účetní
Rozpočet
Majetková správa
Majetková správa
Místní poplatky
Místní poplatky
Účetní

Agenda
Hospodaření města, úvěry, dary a dotace
Platební styk a správa účtů, správa
podsystémů, evidence a přiznání k DPH,
příjmy, evidence pohledávek
Účtování výdajů, evidence majetku, odpisy
majetku, evidence závazků
Mzdová účetní, pojištění osob, dod. Faktury,
pomocná evidence
Rozpočet, kontrola a metodika PO, dotace
nez. Org., přiznání k DPPO
Převody nemovitostí, věcná břemena,
energie, pohřebnictví
Pronájmy bytů, pronájmy nemovitostí, správa
bytového fondu
Místní poplatky včetně vymáhání, VHP,
reklamní plochy
Místní poplatky odpady, včetně vymáhání
Pokladna, evidence přijatých dotací, poj.
Majetku, kompletní evidence majetku města,
přiznání k dani z nemovitostí, evidence smluv

Výkon
státní
správy (%)

Výkon
samosprávy
(%)

13

87

25

75

28

72

31

69

13

87

0

100

0

100

100

0

100

0

0

100

V roce 2013 došlo k dalším organizačním změnám FO a k přesunům pracovních náplní u
některých pracovníků FO :
 agenda správy bytového fondu a s tím související poměrně časově náročná činnost
tajemnice bytové komise, kterou v roce 2012 zastávala Bc. Calabová, byla od 1.1.2013
převedena p. Šachové, především proto, aby se Bc. Calabová mohla na plný úvazek
věnovat činnosti v oblasti místního poplatku za komunální odpad občanů, ale především
vymáhání neustále narůstajících nedoplatků na MP za komunální odpad
 pokladna MěÚ, kterou do konce roku 2012 zajišťovala p. Šachová, byla od 1.1.2013
přidělena Ing. Galetkové a to navíc k agendě evidenta majetku a dotací a pomocné síly
účtárny
 vzhledem k tomu, že k 31.12.2013 uplynula doba, na kterou měla pracovní smlouvu
Ing. Galetková, která byla od dubna 2012 posilou účtárny, bylo nezbytné připravit
k 1.1.2014 další organizační změnu . Od r. 2014 tak převezme agendu po Ing. Galetkové
p. Šachová (pokladna, zástup při zpracování faktur, evidence majetku a dotací a navíc
pojištění majetku), na místo po p. Šachové (agenda správy bytového fondu, tajemnice
komise pro otázky bydlení ) se od 1.1.2014 vrátila zpět po MD p. Pospíšilová. Na
obsazení pozice odborného referenta zajišťujícího agendu nakládání s majetkem bylo
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koncem roku 2013 vypsáno výběrové řízení, na základě něhož toto místo obsadil Ing.
Psotka, který se v uvedené problematice velmi dobře orientuje vzhledem k tomu, že
agendu zastával již dva předchozí roky, po dobu zástupu za MD.

5.2. Personální oblast, změny
V rámci Finančního odboru bylo v roce 2013 zařazeno celkem 10 pracovníků, z toho :









Finanční řízení, majetkopráv.záležitosti, úvěry – Ing.Hana Večeřová, MSc., vedoucí FO
Účetnictví, daně, platební styk – Lenka Tomková, Věra Ježková,
Mzdy, účetnictví, zpracování faktur - Pavla Novotná
Evidence majetku a dotací, pokladna - Ing.Hana Galetková
Rozpočet, veřejnosprávní kontrola, metodika p.o., dotace – Dana Chytilová
Majetkoprávní záležitosti - Ing. Miloš Psotka
Pronájmy, půjčky, pojištění - Petra Šachová
Místní a správní poplatky – Jiřina Látalová, Bc. Markéta Calabová

Z pohledu personálních změn a s tím souvisejících organizačních změn tak byl rok 2013
doufejme posledním „nestabilním“ rokem, alespoň na několik následujících let. Personální
obsazení a přerozdělování pracovních činností se po předchozích letech, kdy se po splynutí
oddělení majetku s finančním odborem neustále hledalo optimální rozložení pracovních náplní a
kdy pracovníci přicházeli a odcházeli a přesouvali se z agendy na agendu, konečně s účinností
od 1.1.2014 ustálilo a kdy je, po návratu p. Pospíšilové z MD, finanční odbor v kompletní a
kvalitní sestavě a je připraven plnit veškeré povinnosti, které nám byly uloženy a mají být
zajištěny.

5.3. Vzdělávání úředníků
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.
Průběžné vzdělávání – pracovníci Finančního odboru se v roce 2013 zúčastnili celkem 144
školení, zejména ke změnám účetních, daňových a právních předpisů, rozpočtu, kontrole,
místním poplatkům, nakládání s majetkem a především k novele občanského zákoníku.

5.4. Výkon státní správy

a) Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
 Správa poplatku byla v roce 2013 vykonávána pro 6,5tis poplatníků – fyzických osob
s trvalým pobytem v obci a vlastníků objektů určených a sloužících k rekreaci
 Z tohoto počtu poplatníků bylo ke konci roku 2013 evidováno 1 387 neplatičů
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 Na nedoplatky po splatnosti byli poplatníci upozorněni 139 upomínkami, bylo zasláno
vyrozumění o výši nedoplatků v 1679 případech, dále pak bylo doručeno 369 platebních
výměrů a v 92 případech byla zahájena daňová exekuce.
 V roce 2013 bylo na základě změn z důvodu přistěhování, odstěhování, přestěhování,
úmrtí provedeno 595 úprav poplatků u jednotlivých poplatníků. Následně pak bylo
zaevidováno a založeno do spisů 146 přihlášek poplatníků.
 Ve 133 případech jsme se obrátili s požadavkem o součinnost na banky, pojišťovny, MV
ČR.
I přesto, že od r. 2013 byla provedena další organizační změna a ke správě poplatků za KO
již nebyla přidána žádná další pracovní agenda, tak aby byl vytvořen maximální prostor pro
vymáhání dlužných poplatků a nedocházelo k jejich dalšímu navyšování a i přes výše
učiněné kroky došlo meziročně opět k dalšímu nárůstu dluhů na místním poplatku k 31.12.2013 činí dluh na poplatku za KO celkem 2,614mil Kč (bez „navýšení“ je to
2,141milKč), což je o 300tis. Kč více proti roku 2012 (bez „navýšení“ je to o 273tis více; v
roce 2012 se dluhy zvýšily o 400tis). S ohledem na tento vývoj bude nezbytné učinit další
opatření, tak aby k takovému navyšování nedoplatků dále nedocházelo - především zvýšit
intenzitu vymáhání, a to přímo „v terénu“ a řešit dlužníky ve spolupráci s exekutory apod.

b) Místní poplatky ostatní
 V květnu 2012 začala platit vyhláška zakazující provoz výherních hracích přístrojů na
území města Kojetína (OZV č. 2/2012). V souvislosti s tím došlo k zániku agendy týkající
se vydávání rozhodnutí o povolení provozu VHP. Před tím, než vstoupila v platnost OZV č.
2/2012 jsme evidovali celkem 129 přístrojů, z toho 48 ks „výherních hracích přístrojů“,
které povoloval Městský úřad Kojetín a 81 „videoterminálů“, které povolovalo
Ministerstvo financí ČR. Poslední „výherní hrací přístroje“ ukončily svůj provoz
31.12.2012. Ve věci provozu zbývajících „videoterminálů“, jsou podle našich informací
z MFČR vedena správní řízení, týkající se jejich zrušení. V průběhu roku 2014 by tak
měly „videoterminály“ postupně ubývat s tím, že k 1.1.2015 bude Město Kojetín bez
automatů.
 Na místních poplatcích (VP, psi, vstupné, terminály) bylo vymáháno celkem 202 případů,
z toho bylo v roce 2013 celkem 118 případů v částce 466tis vymoženo, z toho částka
415.000,- Kč je platbou nedoplatku za videoterminály, o kterém bylo kladně rozhodnuto
odvolacím orgánem KÚOL.
 Kromě toho bylo vymáháno 455 případů nedoplatků na pokutách a nákladech řízení,
jejichž vymáhání (dle zák. 280/2009Sb.) zajišťuje FO i pro ostatní odbory MěÚ. V roce
2013 bylo vymoženo 37 případů v celkové výši 16tis Kč.
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Výkon státní správy rok 2013 – FO – místní poplatky, zák. č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
počet
Rozhodnutí vydaná při výkonu státní správy
Místní poplatky 565/1990 Sb - místní
poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů

Zákon o místních poplatcích a daňový
řád (veřejné prostranství, psi, vstupné,
terminály)

výzva k součinnosti
platební výměr
daňová exekuce (mzda, banka)
rozhodnutí o přeplatku
odvolání
Výzva k podání řádného daň.tvrzení
Rozhodnutí o osvobození
Platební výměry
Vyrozumění o nedopl. před PV
Vyrozumění o nedopl.před exekucí
Úřední záznam o prekluzi
Rozhodnutí o přeplatku
Exekuce - plátce mzdy
Rozhodnutí o odvolání
Rozhodnutí o zastavení řízení

Zákon o loteriích (tomboly )

Rozhodnutí o povolení tomboly

Daňový řád - dělená správa (vymáhání
pokut a nákladů řízení)

Výzva k součinnosti
Vyrozumění o nedopl.před exekucí
Rozhodnutí o zastavení řízení
Exekuce - plátce mzdy

Rok
2012
31
474
50
12
5
2
3
23
100
1
29
17
7
4
1
1

Rok
2013
133
369
92
12
1
2
3
21
95
29
19
22
13
1
5
2

288
61
1
17

271

103

1523

52
658
128
128
48
317
187
112
1
136
432
36

156
139
146
103
39
222
202
118
2
69
455
37

677
317
0
58

595
222
10
60

48
5
11

Jiná opatření při výkonu státní správy
Vyrozumění o výši nedoplatků před PV
místní poplatek za provoz systému
Vyrozumění o výši nedoplatků před EX
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních Upozornění na nedoplatek
oznamovací povinnost (přihlášky)
odpadů
ostatní písemnosti
Předvolání
Zákon o místních poplatcích a daňový Podání oznamovací povinnosti
řád (veřejné prostranství, psi, vstupné,
Počet vymáhaných míst.popl.
terminály)
Počet vymožených míst.popl.
Zákon o loteriích (tomboly)
Podání oznamovací povinnosti
Počet nových pok. a nákl.říz.
Daňový řád - dělená správa (vymáhání
Počet celkem vymáhaných pok.a nř.
pokut a nákladů řízení)
Počet vymožených pok.a nř.
Ostatní činnosti
zpracované změny (odhlášení, přihlášení) - MP KO
zpracované změny (odhlášení, přihlášení) -MP (veř.prost., psi, vstupné, VHP)
reklama - smlouvy o nájmu sloupů veřejného osvětlení (samospráva)
výdej psích známek
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5.5. Výkon samosprávy
Počty vybraných úkonů samospráva, provoz
ÚKONY

ROK
2012

2013

Vydané OZV a nařízení

3

1

Vydané interní směrnice, zásady

3

2

81/22

21/16

Materiály RM

133

126

Materiály ZM

31

29

Písemnosti odboru - přijaté

3.795

3.399

Písemnosti odboru – vlastní
Písemnosti odboru – upomínky na nedoplatky mimo
spisovou službu
Stížnosti – oprávněné

2.326

3.299

658

0

Uzavřené smlouvy (prodeje, převody/věcná břemena)

Stížnosti – neoprávněné

0

4 (na nájemníky)

0

0

11

0

Pokladní doklady

5.179

5.248

Faktury a poukazy

2.505
14.506 (49.622
účetních záznamů)

2.264
14.191 ( 52.315
účetních záznamů)

Studenti praxe

Účetní doklady

Obecně závazné vyhlášky:
V roce 2013 byla zpracována a vydána 1 OZV , a to Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů – místní poplatek za KO byl i pro další období ponechán ve
stejné výši 550,- Kč/poplatníka.
Účetnictví:
Byrokratická a administrativní past v účtárně pokračuje i nadále a ve srovnání s předchozími
roky se nezjednodušilo vůbec nic, spíš naopak. Přibývají další a další povinnosti plynoucí z
nového výkaznictví, k tomu se přidaly změny daňových zákonů a zákona o účetnictví, přičemž
časový prostor na seznámení se s legislativními předpisy a na včasnou přípravu na splnění
nových povinností je téměř nulový, zejm. proto, že legislativa mnohdy pokulhává za termíny,
které z ní plynou (např. nové výkazy schvalování účetních závěrek; další rozšíření výkazu PAP;
chaos v termínech okolo připravované konsolidace; nové ČUSy;…). Zachytit a hlavně v praxi
uhlídat neustálé změny, které se týkají samotného účetnictví a daňové problematiky, je tak pro
pracovnice účtárny nesmírně náročný úkol, s kterým se musí samy vypořádat nad rámec svých
každodenních povinností, samostudiem legislativy, získáváním informací na školeních,
dotazováním. Smysl a poslání účetnictví se ztrácí v legislativní džungli a v povinnostech
vykazování a sledování mnohdy nepotřebných údajů a informací.
V roce 2013 byla účtárna FO druhým rokem posílena o jednu pracovnici (Ing. Galetkovou), která
mimo administrativní činnosti v účtárně, evidenci majetku a dotací, zajišťovala provoz pokladny
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města - v průběhu těchto dvou let se ukázalo posílení účtárny (resp. povýšení na původní stav)
jako naprosto nezbytné a bylo schváleno v rámci změny organizační struktury od 1.1.2014.
V roce 2013 bylo zpracováno téměř 7,5tis faktur a platebních poukazů, přes 4tisíce účetních
dokladů s více než 52 tisíci účetními zápisy a přes 5 tis pokladních dokladů. I v tomto množství
musí být dodržena bezchybnost a přesnost, při respektování veškerých účetních a daňových
předpisů, což je mnohdy až nadlidský úkol, který se nám však vzhledem k vysoce odbornému a
kvalitnímu obsazení účtárny a především velmi zodpovědnému přístupu našich účetních daří
plnit. I v roce 2013 se ukázalo, že účetní a rozpočtář je „srdcem“ úřadu, které musí udávat
rytmus a bez něhož by celý organismus zkolaboval.
Významnou součástí každodenní práce FO a součástí finančního řízení byla i v r. 2013 finanční
kontrola, jejímž smyslem bylo zabezpečení řádného hospodaření s veřejnými prostředky a
předcházení nehospodárnému, neúčelnému a neefektivnímu nakládání s nimi .
Úvěry a půjčky:
V roce 2013 byla realizována veřejná zakázka na refinancování stávajících úvěrů města, jejímž
smyslem bylo především zlevnit úvěry a uvolnit zástavy, kterými byly úvěry zajištěny (zastavené
byty, které Město může v budoucnu prodávat, ostatní nemovitosti, pohledávky, směnky,
rozpočtové příjmy). Předmětem veřejné zakázky bylo poskytnutí nového úvěru za lepších
podmínek, z něhož budou splaceny úvěry stávající. Jediným hodnotícím kriteriem byla
nabídková cena. Hodnotící komise posoudila předložené nabídky a jako vítěze vybrala Českou
spořitelnu a.s., jejíž nabídková cena byla ve všech srovnatelných variantách nejnižší. Jako
nejvýhodnější byla zvolena varianta s FIXNÍ úrokovou sazbou na 10 let ve výši 1,97% p.a.
Refinancování úvěrů proběhlo v první polovině ledna 2014 a do budoucna přinese finanční
úsporu ve výdajích ve výši téměř 2,4mil Kč.
PODMÍNKY ÚVĚRŮ
výše úvěru

původní úvěry ČS a.s.,
KB a.s., HB a.s.
24 967 855,00

nový úvěr ČS a.s.
25 249 028,00

splatnost

do r. 2017, 2020 a 2023

10 let - do r. 2024

zajištění

nemovitosti, pohledávky,
příjmy, směnky

x

5,52% p.a., 4,07%p.a a
3,72%p.a.

1,97% p.a. FIX na
celou dobu

úroková sazba
VYČÍSLENÍ NÁKLADŮ
úroky do konce splatnosti
poplatky do konce splatnosti
zaplacená sankce (za předčas.spl.)

5 150 330,00
65 250,00
X

2 580 681,00
0,00
235 000,00

náklady do konce splatnosti CELKEM

5 215 580,00

2 815 681,00

ÚSPORA NÁKLADŮ po REFINANCOVÁNÍ :

-2 399 899,00
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Půjčky Města z Fondu rozvoje bydlení:
Abychom zjednodušili administrativu související se splácením a evidencí půjček FRB, které
v předchozích letech poskytlo Město „samo sobě“ a v současné situaci, kdy si město může
pravidla tvorby a použití FRB nastavit libovolně, je splácení těchto půjček jen přesouváním
finančních prostředků z jednoho účtu na druhý, navrhli jsme provedení mimořádných splátek
všech tří půjček k 31.12.2013. Tímto krokem došlo k zjednodušení administrativy, aniž by se
to jakýmkoliv způsobem projevilo ve finanční situaci města. Po uskutečnění mimořádných
splátek budeme v účetnictví evidovat už jen půjčky z FRB, které byly poskytnuty občanům posledních 7 půjček, které by měly být doplaceny v roce 2014.
Mzdová agenda:
V lednu 2013 proběhlo zpracování podkladů pro výpočet a výplatu odměn členů OVK, kteří se
zúčastnili voleb Prezidenta ČR ve dnech 11. a 12.1.2013 a ve druhém kole dne 25. a
26.1.2013.
V průběhu měsíce říjen –listopad se mzdová účetní věnovala přípravě formulářů pro vyplnění
osobních a daňových údajů jednotlivých členů OVK a následné zpracování podkladů pro výpočet
a výplatu odměn pro 76 členů OVK pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR , které se konaly dne 25. a 26. října 2013.
Metodická a kontrolní činnost:
V rámci metodického vedení a kontroly zřízených příspěvkových organizací i příjemců dotací se
v roce 2013 podařilo:
 Zabezpečit požadovanou kvalitu hospodaření příspěvkových organizací podle
stanovených závazných ukazatelů tak, aby nemusel být žádnou PO vykázán zhoršený
výsledek hospodaření a u žádné organizace nedocházelo k neúčelnému a
nehospodárnému vynakládání veřejných prostředků, případně k odvodům nebo sankcím
za porušení závazných předpisů.
 V důsledku nutnosti rychlého vyřešení závažné situace ve Školní jídelně byl v listopadu
2012 rozvázán pracovní poměr s dlouholetou účetní; nová zaměstnankyně nastoupila
až v únoru 2013, což si vyžádalo mnoho času na metodické řízení, odbornou podporu a
praktickou spolupráci při zajištění včasného zpracování účetní závěrky za rok 2012.
Následně byl také nutný odborný dohled při zapracování nové účetní a nyní po roce od
této personální změny je možné konstatovat, že metodická pomoc byla velkým
přínosem pro řádné hospodaření a celkové zlepšení organizace provozu ve Školní
jídelně.
 Při kontrole čerpání poskytnutých dotací neziskovými organizacemi se osvědčila
spolupráce s kontrolním výborem ZM a lze konstatovat, že se rok od roku stále zlepšuje
komunikace se žadateli o dotace a úroveň podávaných žádostí i jejich vyúčtování, čímž
se daří předcházet nařizování případných odvodů. V roce 2013 bylo 13 příjemcům dotací
poskytnuto 1,095 mil. Kč, což je o 400 tis. Kč více oproti předchozím letům.
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Rozpočet:
V oblasti kontroly hospodaření města podle schváleného rozpočtu se v roce 2013 podařilo:
 Udržet pod kontrolou čerpání rozpočtových výdajů a překročit plnění plánovaných příjmů,
v důsledku čehož bylo dosaženo přebytku hospodaření k 31.12. ve výši 1,567 mil., což
při započtení ušetřeného počátečního zůstatku na bankovních účtech města představuje
možnost realizace nových investičních akcí v roce 2014 v celkovém objemu cca 23 mil.
Kč
 Sestavit návrh rozpočtu na rok 2014 poprvé s přebytkem ve výši 918 tis. Kč a zajistit
jeho schválení již v prosinci 2013, aby nemuselo být využito rozpočtové provizorium.
 Zařadit do schváleného rozpočtu na rok 2014 kromě zákonné rezervy na krizové situace
nově také finanční rezervu na obnovu majetku města ve výši 10% z ročních odpisů.
 Vyzkoušet a začít využívat modul „smlouvy“ v programu VERA pro řídící kontrolu a
schvalování finančních operací u smluvních závazků města.
Majetek:
 V roce 2013 pokračovala realizace prodeje městských bytů, které nebyly prodány v první
vlně v roce 2012. K prodeji byly prostřednictvím úřední desky, webových stránek města
a inzerce ve spolupráci s realitní kanceláří nabídnuty zbývající neobsazené byty
v domech J.Peštuky 1320/11, 1321/7, Sv.Čecha 1205/3, Sladovní 1185/2 a koncem
roku i byty s nájemníky, určené k prodeji.
 Na podzim r.2013 bylo vydáno Nařízení vlády 209/2013, na základě něhož bude možné
již v únoru 2014 požádat o zkrácení vázací lhůty u dotovaných bytů na Sladovní 1309 a
nebude již nic bránit v prodeji i těchto bytů;
 Na základě informací z MMR očekáváme, že obdobný právní předpis bude vydán i ve
vazbě na ostatní dotační programy, z nichž byly vybudovány některé obecní byty v
Kojetíně - konkrétně půdní nadstavby na Peštuky 1320-1321, Sv.Čecha1204-1205,
Sladovní 1185-1186,1191-1192, které by následně bylo možné také nabídnout
k prodeji
Ve srovnání s předchozími roky se však v oblasti podeje bytů projevuje přebytek nabídky nad
poptávku, nasycenost trhu, nezájem o tuto lokalitu a nedostatečná kupní síla obyvatelstva, což
se odráží především v poklesu tržních cen bytů ve srovnání s oceněním dle znaleckých posudků
a i přes minimální sazby hypotečních úvěrů v jejich špatné prodejnosti.
V průběhu roku 2013 byly prodány a zaplaceny 3 bytové jednotky.
K prodeji pro rok 2014 zůstává v nabídce:
 6 bytů s nájemníky, kde stávající nájemníci nepřijali ani druhou nabídku k prodeji
 6 neobsazených bytů
Kromě realizovaných prodejů bytů bylo v oblasti nakládání s majetkem schváleno v orgánech
města:
 16 smluv nebo SoSB o zřízení věcného břemene
 3 darovací smlouvy na pozemky
39

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013
 1 směnná smlouva na pozemky
 6 smluv na prodej nemovitostí -pozemků
 1 smlouva na prodej nemovitosti - budovy s pozemkem bývalého dispečinku sanitek za
poliklinikou
 1 smlouva na koupi nemovitosti - pozemku do vlastnictví města, veřejné prostranství
 9 souhlasných prohlášení na převody pozemků
S přípravou smluv byla spojená časově náročná jednání jak s právníkem města, s daňovým
poradcem a v řadě případů především s kupujícími.
 V roce 2013 byl zmapován stav pozemků ve vlastnictví jiných osob v rámci města
Kojetína, jako podklad pro koncepční řešení převodů pozemků. Na základě zák. č.
172/1991 jsme požádali o zařazení pozemků ve vlastnictví státu, nacházejících se
v k.ú. Kojetín, do seznamu k nabytí pozemků do vlastnictví města - výsledkem jsou
pokračující jednání o převodech pozemků s ČR-Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
Realizace výše uvedených prodejů a převodů, resp. smluv o nakládání s majetkem, vycházející
především z narovnávání vlastnických vztahů z minulosti a také po proběhlé digitalizaci, se v
průběhu roku promítla v objemu činností nejen referenta majetku, který veškeré majetkoprávní
úkony připravuje od prvopočátku až po konečnou fázi realizace ( jednání s klienty, šetření
v terénu, jednání s úřady, zjišťování a ověřování skutečností, jednání s právníkem a daňovým
poradcem, příprava podkladů pro jednání orgánů města, příprava smluvních podkladů, podání
návrhů na katastrální úřad, atd.) , ale i účetních a evidenta majetku, kteří musí veškeré změny
zaznamenat v majetkové evidenci a účetnictví.
I přes obrovskou pracnost a objem administrativních činností téměř všech pracovníků FO se
prodeje nemovitostí podařilo zrealizovat tak, jak jsme si naplánovali a v roce následujícím
hodláme dále pokračovat.
Pro následující rok nás čeká další velký úkol v oblasti nakládání s majetkem - pokračovat
v prodeji zbývajících neobsazených bytů, bytů s nájemníky, v rovnání majetkových vztahů k
pozemkům ve vlastnictví jiných osob, na nichž jsou stavby v majetku Města nebo duplicitní
vlastnictví, pokračovat v jednáních o převodech pozemků, především veřejných prostranství
s ČR-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
V souvislosti se změnou legislativy od roku 2014 ( NoZ; nový Katsatrální zákon; novela zákona o
dani z nabytí nemovitých věcí) nás čeká v oblasti majetkoprávní mnoho náročným změn, na
které jsme se začali připravovat již v průběhu roku 2013, kdy jsme absolvovali řadu školení
v oblasti nakládáni s majetkem.
Evidence majetku:
Od roku 2013 jsme začali intenzivně využívat nově pořízený modul IS VERA -Evidence majetku,
v němž vedeme údaje celkem o 24.678 majetkový položkách, z toho :





Stavby
2.608 majetkových položek
Movitý majetek
19.492 majetkových položek
Pozemky
1.646 majetkových položek
Operativní evidence
932 majetkových položek,
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přičemž každá položka má svoji samostatnou kartu majetku, na které jsou uvedeny všechny
podstatné informace o majetku, od doby jeho pořízení až po současnost. Do budoucna hodláme
systém evidence majetku doplnit o řadu dalších informací a propojit tyto informace s GIS.
Pronájmy bytů a nebytových prostor:
 Bytové hospodářství - bylo i v r. 2013 ve správě společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o.,
který na základě smlouvy s Městem Kojetínem zajišťuje správu 126 bytů v domech ve
vlastnictví Města Kojetína a nadále spravuje naše neprodané b.j. v domech SVJ (42
bytů).
 V závěru roku 2013 proběhla příprava novelizace znění nájemních smluv dle nového
občanského zákoníku, platných od 1.2.2014, v prosinci 2013 byly schváleny nové
Zásady pro poskytování nájmu bytů v obecních domech, které jsou v majetku města
Kojetína, platných od 1.1.2014.
 Nebytové hospodářství – Poliklinika – objekt je stále ve správě společnosti TECHNIS
Kojetín spol. s r.o. – skladba nájemců je až na výjimky stejná jako v roce 2012; od roku
2013 je zde nově k dispozici kancelář České pojišťovny a pojišťovny Allianz, což vede
k dalšímu zkvalitnění služeb pro občany.
 V roce 2013 došlo ke zkvalitnění nebytových prostor pro nájemce i pro občany výměnou
oken a vymalováním společných prostor na Poliklinice.
 Ostatní nebytové prostory –parkovací místa ve Sladovně, Pivovar, Koupaliště, Smuteční
obřadní síň, Masarykovo nám. 54, atd. - v roce 2013 nedošlo ke změnám nájemců;
v závěru roku 2013 proběhla příprava novelizace nájemních smluv dle nového
občanského zákoníku.
Pojištění:
 V roce 2013 bylo řešeno 8 pojistných událostí – z toho 5 majetkových (vytopení hotelu
Pivovar v důsledku prasknutí potrubí – není doposud ukončeno; koupaliště – zatopení
strojovny – vyplaceno pojistné plnění ve výši 41.489,- Kč, poškození parket v Sokolovně
– vyplaceno pojistné plnění ve výši 26.375,-, dále krádež fotopasti – pojistné plnění bylo
zamítnuto a poškození auta – postoupení na VaK Přerov), 3 x pád na chodníku, na
náledí – pojistné plnění občanům bylo zamítnuto, jelikož bylo prokázáno, že město
nezanedbalo zimní údržbu.

5.6. Kontroly
V roce 2013 byl proveden přezkum hospodaření města za rok 2012


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 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.

5.7. Činnost odboru v r. 2013 – plnění stanovených úkolů:
 Udržet pohledávky z místních poplatků za komunální odpad
stejné výši (očištěno o „navýšení“)
Úkol trvá

meziročně ve
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 Návrh pravidel a postupů k zajištění efektivního využívání modulu IS VERA
„Smlouvy“ , včetně vazeb na oblast evidence a hospodaření s majetkem,
rozpočet a financování
Splněno
 Návrh pravidel a postupů k zajištění efektivního využívání modulu IS VERA
„Majetek“ pro efektivní evidenci, sledování hospodaření a nakládání s majetkem,
aktualizace
Splněno
 Zabezpečení kompletní evidence, vč. dokumentace k přijatým dotacím jejich
průběžná aktualizace
Průběžně plněno
 Navrhnout optimalizaci interních postupů a pravidel ve vazbě na legislativní
změny týkající se finanční kontroly (po novele zák.250/2000 a 320/2001)
Trvá
 Navrhnout a uvést do praxe pravidla pro využívání možností modulu IS VERA
„Smlouvy“ ve vazbě na oblast ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ
Splněno
 Aktualizace databáze dodavatelů/ odběratelů v IS VERA (v souladu se zákonem
o základních registrech) - Úkol pro případ, že nebude probíhat automatická
aktualizace dat mezi Registry a IS VERA
Průběžně plněno
 Připravit návrhy na řešení majetkových vztahů k pozemkům ve vlastnictví jiných
osob, k pozemkům na nichž jsou stavby v majetku Města a k pozemkům v
duplicitním vlastnictví
Splněno
 Aktualizace databáze smluv v IS VERA
Splněno
 Aktualizace nájemních smluv dle legislativy platné od 1.1.2014 (nový obč.
zákoník). Ve spolupráci s právníkem se připravit na změnu legislativy od
1.1.2014
Splněno
 Aktualizace databáze smluv evidovaných v IS VERA modul „Smlouvy“
Splněno
 Aktualizace saldokonta pohledávek (poplatků) v IS VERA, tak aby odpovídala
operativním evidencím- Pokračování plnění úkolu z r. 2012
Splněno
 Aktualizace interních předpisů v oblasti účetnictví s ohledem na změnu
legislativy- Pokračování plnění úkolu z r. 2012 ve vazbě na změny legislativy
Splněno

5.8. Činnost odboru v r. 2014 – významné akce a úkoly:
 Místní poplatky: Nastavení systému vymáhání pohledávek na místní poplatky za
komunální odpad tak, aby nedocházelo k dalšímu navyšování dluhů
 Finanční kontrola: Po novele zákona č. 250/2000 Sb. a 320/2001 Sb.
aktualizovat interní postupy v oblasti finanční kontroly
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 Nakládání s majetkem: v oblasti nakládání s majetkem využít možnosti zkrácení
vázací lhůty u dotovaných bytů a připravit návrh prodeje dalších bytů; mapování
nepotřebného a nevyužitelného majetku a předkládání návrhů k jeho prodeji;
pokračovat bude aktivita v oblasti rovnání majetkových vztahů k pozemkům;
kromě toho je hlavním úkolem řádně zvládnout a aplikovat v praxi změny
v důsledku nového občanského zákoníku
 Účetnictví: „uhlídat“ změny legislativy, příprava na konsolidaci
 Informační systém: další zdokonalování postupů v oblasti využití informačních
systémů, zejména v oblasti modulu Majetku a příp. modulu Pronájmy
Rok 2013 přinesl do činnosti Finančního odboru MěÚ opět mnoho změn a řadu nových
požadavků. Na pracovníky jsou kladeny stále vyšší a vyšší nároky než v letech
předchozích a nezbývá než spoléhat na jejich zodpovědný přístup, samostatnost a
vysoké pracovní nasazení, bez nichž by nebylo možné zajistit řádné plnění úkolů v rámci
svěřených agend.

Ing. Hana Večeřová, MSc., vedoucí finančního odboru
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