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1

ÚVODNÍ SLOVO TAJEMNICE

Vážení členové rady města,
předkládáme Vám zprávu o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2014, jejímž cílem je poskytnout podrobný
přehled o činnosti zaměstnanců města Kojetína zařazených do městského úřadu v oblasti výkonu státní správy
a podat informaci o akcích města realizovaných v oblasti státní správy i samosprávy v uplynulém roce.
Zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín hodnotí nejpodstatnější události, které v průběhu roku 2014
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.
Obecnými zásadami při výkonu státní správy a samosprávy Městským úřadem Kojetín jsou zákonnost, kvalita,
efektivita a etika práce. Dalšími základními principy jsou informační otevřenost, neovlivnitelnost, neúplatnost
a poctivost. Vedení města přispívá k uplatňování těchto zásad a tím i k efektivnímu výkonu veřejné správy,
v souladu s Etickým kodexem pracovníka MěÚ Kojetín.
V roce 2014 nedošlo na odborech k žádným personálním změnám. Činnost odboru vnitřních věcí, školství
a kultury byla v průběhu uplynulého roku stabilizovaná, počet 9 pracovníků je na současné kompetence odboru
nastaven optimálně. V oblasti činnosti na úseku sociální práce byla již v roce 2013 nastavena úzká spolupráce
s Úřadem práce v Kojetíně a Krajským úřadem Olomouckého kraje. V průběhu roku 2014 pracoval odbor bez
výrazných změn v agendách. Jeho činnost byla pouze výrazně ovlivněna organizačním zajišťováním voleb do
Evropského parlamentu a zejména pak organizací voleb do zastupitelstev obcí.
Na odboru výstavby, životního prostředí a dopravy došlo v roce 2013 k odchodu pracovnice stavebního úřadu na
mateřskou dovolenou. Od listopadu 2013 byla pracovnice nahrazena novým pracovníkem na dobu určitou (bez
odborného vzdělání). Další měsíce včetně začátku roku 2014 byly z důvodu zajištění činnosti po dobu adaptace
nového pracovníka na odboru zvládány s vyšším nasazením ostatních pracovníků. Tento pracovník prošel v roce
2014 vstupním vzděláváním, a v souladu s § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vykonal zkoušku zvláštní odborné způsobilosti.
Personální situaci lze nyní na odboru VŽPD považovat za stabilizovanou. Na odboru výstavby, životního prostředí
a dopravy nedošlo v průběhu uplynulého roku ke změně kompetencí v oblasti výkonu státní správy. Pokud
nebude ze strany státu činnost stavebního úřadu zrušena a převedena na obce III. typu nedojde tak k dalšímu
oddálení veřejné správy občanům. V budoucnu uvidíme, jak se bude situace na úseku stavebního řádu vyvíjet.
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Odbor finanční také nedoznal také žádné změny v personálním obsazení, nastavení činností v průběhu roku 2013
se ukázalo jako vhodné. Odbor je zajištěn 10 stálými pracovníky, kteří zvládají bez komplikací zabezpečování
všech činností, které jsou na odbor v rámci organizačního řádu přeneseny.
Všechny odbory se v roce 2014 potýkaly se změnami, které přinesl nový občanský zákoník. Již v roce 2013 byla
nutná důkladná příprava na nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, neboť nový občanský zákoník
nepřímo ovlivňuje téměř všechny oblasti výkonu státní správy a samosprávy, zabezpečované odbory 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. I v roce 2015 budou pracovníci proškolováni na
možné dopady změn, které se projevily po prvních zkušenostech v praxi po dobu trvání nového občanského
zákoníku.
Hospodaření Města Kojetína za uplynulé období mělo velmi pozitivní vývoj a je zřejmé, že došlo nejen k ozdravení
financí města, ale i optimalizaci a nastavení správného směru při hospodaření s majetkem ve vlastnictví města
Kojetína. V roce 2014 se hospodaření řídilo schváleným rozpočtem, který byl v průběhu roku několikrát
upravován formou rozpočtových opatření, v roce 2014 bylo schváleno a provedeno celkem 20 rozpočtových
opatření.
V roce 2013 byla na podnět vedoucí finančního odboru realizována veřejná zakázka na refinancování stávajících
úvěrů města, v lednu 2014 proběhlo refinancováním stávajících úvěrů města, jehož smyslem bylo především
zlevnit úvěry a uvolnit zástavy, aby mohlo dojít k prodeji bytových jednotek v domech. V roce 2014 tak došlo
k uvolnění většiny zástav váznoucích na majetku města ve prospěch bankovních ústavů (ČS a.s., KB a.s., HB a.s.).
Aktuálně tak zůstávají zatíženy zástavou pouze budovy DPS, kde je zástavní právo vázáno na dotační podmínky.
Jak vyplynulo z rozboru nákladů, refinancování úvěrů do budoucna přinese finanční úsporu ve výdajích
rozpočtu ve výši téměř 2,4mil Kč.
V roce 2014 pokračovala realizace prodeje městských bytů, které nebyly prodány v první vlně v roce 2012, ani
v roce následujícím. V květnu 2014 byl zahájen prodej bytů v půdních vestavbách na ul. Sladovní, kde na
základě naší žádosti došlo ke zkrácení vázací doby dle dotačních podmínek a byty tak bylo možné začít nabízet
k prodeji nájemníkům o 10 let dříve. Byty byly nabídnuty za zvýhodněných podmínek schválených
zastupitelstvem města. Z 20 bytů v půdních vestavbách bylo prodáno 9 bytů.
V roce 2014 se příspěvkové organizaci města Kojetína“ Centrum sociálních služeb“ podařilo získat prestižní cenu
„Cenu kvality pro poskytovatele terénních sociálních služeb pro seniory“. V kategorii Cena kvality pro
poskytovatele terénních sociálních služeb pro seniory udělila také hodnotící odborná komise Čestné uznání
Centru sociálních služeb Kojetín, p. o. za profesionálně odváděnou práci týmu pečovatelek při poskytování péče
seniorům, za provázanost sociální služby na volnočasové aktivity a za celkovou kvalitu všech poskytovaných
služeb touto organizací. Hodnotící odbornou komisí byla také udělena Cena sympatie ředitelce organizace
Mgr. Bc. Blance Laboňové, na což jsme jako zřizovatel právem hrdi.
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Rok 2014 byl pro městský úřad co do činností rokem různorodým a pestrým a pro samosprávu města rokem
volebním. V současné době je před námi řada velkých úkolů - dokončení rekonstrukce náměstí, výstavba
víceúčelové sportovní haly, rekonstrukcí chodníků a místních komunikací, celková rekonstrukce hřbitova,
realizace projektu „Konsolidace IT a nové služby datového centra MěÚ Kojetín“ v rámci dotačního titulu.
Vedení města a pracovníci Městského úřadu jsou připraveni nadále odpovědně pracovat, aby tak pomohli
vytvořit nejen dobré podmínky pro rozvoj města a spokojený život občanů Kojetína, ale aby zabezpečili
i náležité plnění cílů v rámci svěřených agend. Schopný městský úřad musí fungovat jako naolejovaný stroj,
každý z úředníků je „malé soukolí“, které přispívá k úspěšnému chodu celého organismu.
V závěru roku došlo v oblasti personální ke změně na postu tajemnice MěÚ. K 31. 12. 2014 ukončila pracovní
poměr paní Jiřina Zdařilová, na její místo jsem byla k 1. 1. 2015 jmenována. Z tohoto důvodu se mi rok 2014
nehodnotil zcela lehce. Na tomto místě mi dovolte poděkovat tajemnici Městského úřadu Kojetín paní
Jiřině Zdařilové za její přístup při předání funkce a také za její dlouholetou práci pro tento úřad, kterou vykonávala
s radostí, pochopením a přátelstvím ke všem zaměstnancům i občanům Kojetína.

V Kojetíně dne 4. 3. 2015

Ing. Miloslava Rosíková, tajemnice MěÚ

S t r á n k a 5 | 72

Výroční zpráva o činností Městského úřadu Kojetín za rok 2014

2

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MĚÚ KOJETÍN ROK 2014

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MĚÚ KOJETÍN ROK 2014

MĚSTSKÝ ÚŘAD

STAROSTA

TAJEMNICE

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ,
ŠKOLSTVÍ A KULTURY
(VVŠK)
vedoucí odbor u, po, š kolství,
kult ura, pers onalist ika, sociální
věci

přestupky

ohlašovna, matr ika, OP, CD,
ověř ování, Czech POINT

ohlašovna, matr ika, OP, CD,
ověř ování, Czech POINT

POINSPIS.SL.
sekret ariát, ověřování, Czech
POINT, propagace

ODBOR FINANČNÍ (FO)

vedoucí odbor u, hos podaření
města, úvěry, dary a dotace

plat ební st yk a správa účtů,
správa podsystém ů, evidence a
přiznání k DPH, př íjmy, evidence
pohledávek

účtování výdajů, evidence
majetku, odpisy majet ku,
evidence závazků

ODBOR VÝSTAVBY,
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A
DOPRAVY (VŽPD)
vedoucí odbor u, územ ní
plánování, ovzduší, správa gis,
pasport veřejné zeleně, odpady
– smlouvy s PO

obecný stavební úřad, státní
správa VaK

obecný stavební úřad, čís la
popisná, značení ulic a náměstí
mzdová účetní, pojištění os ob,
dod. fakt ury, pom ocná evidence

rozpočet, kontr ola a m etodika
PO, dotace nez.or g., přiznání k
DPPO

životní pr ostředí, vodní
hos podářství, ZPF, odpady, VPS
zeleň, les ní hospodářství,
rybářské lístky

informat ik

podatelna, ztráty a nálezy,
zveřejňování

převody nemovit ostí, věcná
břemena, energie, pohřebnictví

pronájmy byt ů, pr onájmy
nemovit ostí, s práva byt . fondu
sociální práce, komunitní
plánování, spod, žádosti o byty v
DPS

sociální práce, opatrovnictví,
SPOD

místní poplatky včetně vym áhání,
VHP, reklam ní plochy, FRB

místní poplatky odpady, včet ně
vymáhání

silniční hos podářství, dotace,
investice komunikace, zimní
údržba MK, VPS čišt ění měst a,
VO

investice, t echnický dozor
investora, dotace, granty a
veřejné zakázky odbor u VŽPD,
správa a údržba budov
v majet ku m ěsta
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2.1

ORGANIZAČNÍ ZMĚNY A POČTY PRACOVNÍKŮ

Celkový počet zaměstnanců města, zařazených do městského úřadu, zůstal v roce 2014 stejný jako v roce
předešlém - tedy 26 zaměstnanců. V průběhu roku 2014 byla vypsána 2 výběrová řízení, a to na pozici strážníka
Městské policie (ukončení pracovního poměru dosavadního velitele) a na pozici tajemníka (odchod do starobního
důchodu). Dle výsledků výběrového řízení byl na pozici strážníka Městské policie vybrán jeden z uchazečů. Jedná
se o uchazeče, který již funkci strážníka městské policie vykonával po dobu sedmi let v jiném městě. Nový strážník
nastoupil k Městské policii Kojetín od měsíce února 2015, a početní stav strážníků se tak opět ustálí na počtu
devíti osob. Na pozici tajemníka MěÚ jsem na základě výsledků výběrového řízení byla vybrána na místo
tajemnice MěÚ. Po zaslání souhlasu ředitele KÚ Olomouc jsem byla na tuto pozici jmenována s účinností od
1. 1. 2015. Mateřskou a následně rodičovskou dovolenou čerpaly v průběhu loňského roku 2 kolegyně.
Počet zaměstnanců města, zařazených do městského úřadu je v posledních letech stabilizovaný. Jak můžeme,
ale vidět z tabulky č. 1 od roku 2011 poklesl z důvodu zrušení odboru sociálních věci o 4 pracovníky. Podíl
výkonu státní správy a samosprávy je uveden v tabulce č. 2.
Tabulka č. 1 - počet zaměstnanců města, zařazených do městského úřadu
Pracovníci MěÚ

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

Stav ke dni
31.12.2014

tajemník MěÚ

1

1

1

1

1

1

odbor VVŠK

8

9

9

9

9

9

odbor finanční

9

9

10

10

10

10

odbor VŽPD

6

6

6

6

6

6

odbor SV

6

-

-

-

-

-

30

25

26

26

26

26

CELKEM
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Podíl zaměstnanců zařazených do MěÚ dle působnosti při výkonu státní správy a samosprávy je uveden
v tabulce č. 2, od roku 2012 nedochází k žádným změnám.
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%

k 31.1.2014

11

42%

15

58%

Z celkového počtu 26 zaměstnanců jsou 4 muži (15%) a 22 žen (85%). Věkový průměr činí 46 let. Statistika dle
dosaženého stupně vzdělání je uvedena v tabulce č. 3
Tabulka č. 3 – dosažený stupeň vzdělání
Dosažený stupeň vzdělání

Počet celkem

Ženy

Muži

Středoškolské vzdělání s maturitní
zkouškou

15

14

1

Vyšší odborné vzdělání

3

3

0

Vysokoškolské vzdělání v
bakalářském studijním
programu

5

3

2

Vysokoškolské vzdělání v
magisterském studijním
programu

3

1

2

2.2

NÁKLADY NA PROVOZ MĚ Ú

Náklady na provoz MěÚ činily v roce 2014 16.579.790 Kč, příspěvek na výkon státní správy byl 4,669mil Kč, oproti
příspěvku v roce 2013 poklesl tento příspěvek o 21.000 Kč. Vybrané správní a sankční poplatky byly oproti roku
2013 nižší o 67.994 Kč. Výdaje na platy zaměstnanců úřadu a městské policie byly ve výši 11,811 mil, povinné
pojistné na soc. zabezpečení 3,254milKč a povinné pojištěné na VZP 1,186mil Kč.
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Porovnání provozních nákladů ve vztahu k příspěvku od státu na výkon státní správy od roku 2011 můžeme
vidět v tabulce č. 4. Příspěvek na výkon státní správy má stále klesající tendenci, k pokrytí nákladů na výkon
státní správy na rok 2014 vystačí již jen 79%, zbývající část nákladů (1 392 644 Kč) musí pokrýt město z vlastního
rozpočtu. Přesto počet agend a složitost a náročnosti úkolů požadovaných ze strany státu vzrůstá
Tabulka č. 4 – provozní náklady MěÚ
Porovnání provozních nákladů MěÚ ve vztahu k příspěvku na výkon státní správy

Rok

Vybrané
Příspěvek na správní a
výkon st.
sankční
správy
poplatky

Příspěvek od Provozní
státu celkem náklady MěÚ

Pokrytí
Náklady na Náklady na
nákladů
1 pracovní výkon st. správy výkonu st.
místo
/samosprávy
správy z
příspěvku

2011

5 615 200

791 570

6 406 770

17 797 318

523 451

8 898 659/
8 898 659

72 %

2012

5 867 500

387 807

6 255 307

17 713 929

632 640

6 959 044/
10 754 885

90%

2013

4 690 600

515 835

5 206 435

16 307 428

582 408

6 406 490/
9 900 938

81 %

2014

4 669 000

450 841

5 119 841

16 579 790

592 135

2.3

6 512 485/
10 066 305

79 %

VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ

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. na následující straně.
Všechny odbory se v roce 2014 potýkaly se změnami, které přinesl nový občanský zákoník. Byla nevyhnutelná
intenzívní příprava na nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, neboť nový občanský zákoník nepřímo
ovlivňuje téměř všechny oblasti výkonu státní správy a samosprávy, zabezpečované odbory.
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Tabulka č. 5 - vzdělávání úředníků
Ostatní
vzdělávání/
počet dnů

Prohlubování kvalifikace/počet dnů

Vstupní
vzdělávání

Průběžné
vzdělávání

Vzdělávání
vedoucích
úředníků

ZOZ

BOZP, IT,
Řidiči,
Rozvoj
osobnosti

finanční

-

45

-

-

2

47

vnitřních věcí, školství a
kultury

-

20

-

-

3

23

výstavby, životního prostředí
a dopravy

1

10

-

1

4

16

tajemnice

-

4

1

-

2

7

Odbor

Celkem
dnů

Do ostatního vzdělávání jsou zahrnuty školení a semináře 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.
Rok 2014 byl také volebním rokem, uskutečnily se volby do Evropského parlamentu a také volby do
zastupitelstev obcí a měst. Na tuto situaci bylo rovněž nutné se připravit školeními (Správa obce mezi konáním
voleb, ukončení volebního období zastupitelstev měst a obcí, volby do Evropského parlamentu).
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Z tabulky č. 6 můžeme zjistit, že počet vzdělávacích dnů v loňském roce oproti roku 2013 výrazně poklesl. Tento
stav byl způsobený především intenzivní přípravou v roce 2013, která souvisela s nabytím účinnosti nového
občanského zákoníku k 1. 1. 2014. I v roce 2015 budou zaměstnanci nadále proškolováni na možné účinky změn,
které se projevily po prvních zkušenostech v praxi po dobu trvání nového občanského zákoníku. V průměru
absolvoval v loňském roce jeden úředník 3,6 vzdělávacích dnů.
Tabulka č. 6 – počty vzdělávacích dnů dle typů vzdělávání

Vzdělávání
2011

2012

Vstupní vzdělávání

5

5

0

1

Průběžné vzdělávání

77

152

184

79

Vzdělávání vedoucích úředníků

10

8

1

1

Zkouška odborné způsobilosti

0

4

8

1

Ostatní (BOZP, řidiči, rozvoj
osobnosti)

61

40

182

11

153

209

375

93

5

8

14,4

3,6

Celkem dnů

Průměr na 1 úředníka

2013

2014

2.3.1 STATISTIKA NÁKLADŮ NA VZDĚLÁVÁNÍ PODLE O DBORŮ MĚÚ
Na základě zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, bylo město povinno zajistit úředníkům prohlubování kvalifikace v rozsahu
minimálně 18 pracovních dnů po dobu následujících 3 let. Náklady na prohlubování kvalifikace úředníků podle
výše uvedeného zákona nese město.
Úředník je povinen prohlubovat si kvalifikaci účastí na


vstupním vzdělávání – musí absolvovat do 3 měsíců od uzavření pracovní smlouvy,



průběžném vzdělávání,



přípravě a ověření zvláštní odborné způsobilosti (dále jen ZOZ) toto ověření musí vykonat do 18
měsíců od zahájení správní činnosti.
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Úředníci, kteří vykonávají správní činnosti a nemají v tuto chvíli vykonanou zkoušku zvláštní odborné
způsobilosti, jsou ke zkoušce přihlášeni a v souladu s § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, složí tuto zkoušku nejpozději
do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.
Celkové finanční náklady na školení byly 237 858 Kč. Z toho náklady na vstupní vzdělávání činily 1.690 Kč
a náklady na ZOZ 13.430 Kč. Průměrné náklady na vzdělávání činily na 1 zaměstnance 8.495 Kč.
Na základě zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, jsou vedoucí úředníci a vedoucí úřadu povinni prohlubovat si kvalifikaci též účastí
na vzdělávání vedoucích úředníků. Vedoucí úředník je povinen ukončit vzdělávání vedoucích úředníků do 2 let
ode dne, kdy začal vykonávat funkci.
2.4

KONTROLY NA ÚSEKU PŘENESENÉ A SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI

V roce 2014 byla na odboru VVŠK provedena jedna kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku matrik.
Kontrolním orgánem byl Magistrát města Přerova. Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.
Dále byla provedena kontrola na finančním odboru. Jednalo se o kontrolu placení pojistného na veřejném
zdravotním pojištění. Tuto kontrolu prováděla Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. Kontrolou byl zjištěn dluh na
pojistném a tím i penále za neuhrazené pojistné. Jednalo se o osobu OSVČ, která pro Město Kojetín pracovala ve
funkci člena výboru. V době svého členství ve výboru neoznámila VZP ani Městu Kojetín, že se stala samoplátcem
a neodváděla pojistné na VZP. Dlužné pojistné bylo uhrazeno a s dlužníkem byla uzavřena dohoda o uznání
a splacení dluhu. Dlužná částka byla městu Kojetínu uhrazena do konce roku 2014. Penále bylo Městu Kojetín
prominuto VZP ČR rozhodnutím o odstranění tvrdosti. Ze strany města se nejednalo o úmysl či zanedbání
povinnosti, jelikož plátce neoznámil změnu. Přesto byla na základě této skutečnosti již přijata opatření, aby k této
situaci nemohlo dojít (členům výborů, kteří nejsou členy ZM, je za výkon funkce poskytnut peněžitý dar).
Na základě uzavřené smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení byla rovněž provedena kontrola na
Sběrném dvoře Kojetín. Při kontrole nebyly zjištěny žádné závady a ni nedostatky, všechny smluvně sjednané
povinnosti jsou dodržovány.
Na odboru VŽPD byly provedeny kontroly SZIF, které byly zaměřeny na čerpání dotačních titulů (školní jídelna).
Žádná z nich neshledala pochybení v činnosti odboru.
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
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„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 (od 5.11.2014 místostarosta) 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.

2.4.1

KONTROLY PŘÍSPĚVKOVÝ CH ORGANIZACÍ

Město Kojetín je zřizovatelem 7 příspěvkových organizací. V roce 2014 byly jako každoročně provedeny u všech
sedmi zřízených příspěvkových organizací (dále jen PO) předběžné, průběžné i následné veřejnosprávní kontroly
hospodaření v souladu se zákonem o finanční kontrole č. 320/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při těchto
kontrolách nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ani porušení platných předpisů. S řediteli a ekonomkami
příspěvkových organizací byly průběžně konzultovány veškeré jejich finanční, rozpočtové i majetkové požadavky,
na základě kterých bylo pro radu města zpracováno celkem 13 podkladových materiálů, potřebných k vydání
usnesení pro potřeby řízení hospodaření zřízených PO.
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.
Na provoz všech zřízených PO bylo v roce 2014 vynaloženo z rozpočtu města celkem 13,266 mil. Kč, které byly
PO použity v souladu s jejich schválenými rozpočty a odpisovými plány na zajištění jejich provozu v hlavní
činnosti. Hodnota majetku svěřeného příspěvkovým organizacím zřizovatelem k jejich hospodaření činila ke konci
roku 2014 částku ve výši 35,6 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst cca o 900 tis. Kč.
Příspěvkové organizace předkládají zřizovateli pravidelně zprávy o svém hospodaření, jejichž součástí je
i vyúčtování použití příspěvků od zřizovatele. Všem zřízeným PO byly zřizovatelem v roce 2014 schváleny účetní
závěrky za rok 2013 poprvé podle nové vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek, což svědčí o splnění požadované kvality hospodaření všech
příspěvkových organizací podle stanovených závazných ukazatelů. Žádná PO nevykázala zhoršený výsledek
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hospodaření, u žádné organizace nebylo zjištěno neúčelné nebo nehospodárné vynakládání veřejných
prostředků a nebyly jim uloženy žádné pokuty ani jiné sankce.

2.4.2

KONTROLY PROVEDENÉ KONTROLNÍM A FINANČNÍM VÝBOREM

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 2014 provedli členové finančního výboru 1 kontrolu, která byla
zaměřena na dodržování podmínek nájemních smluv z hlediska oprávněnosti a hospodárnosti vynakládání
finančních prostředků z rozpočtu města. Kontrolní výbor provedl v roce 2014 celkem 4 kontroly se zaměřením
na vyúčtování peněžitých dotací poskytnutých městem v roce 2013, hospodaření příspěvkových organizací, na
úseku spotřeby energií a hospodaření se svěřeným majetkem a kontrolu organizace a vedení autoprovozu ve
firme TECHNIS Kojetín spol. s. r. o. Při kontrolách provedených v roce 2014 nebyly zjištěny žádné významnější
nedostatky ani žádná závažná pochybení, ale přesto byla členy výborů ZM navržena některá doporučení,
směřující ke zlepšení činnosti kontrolovaných osob.

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
2014 byly na Městský úřad Kojetín doručeny 2 stížnosti. Důvodem stížnosti bylo nevhodné chování strážníků
Městské policie Kojetín, které bylo postoupeno Policí ČR k dořešení. Stížnost byla stažena stěžovatelem písemně
zpět.
V průběhu roku 2014 byla na finanční odbor doručena 1 stížnost na porušování „Pravidel pro užívání domů s byty
zvláštního určení“. Důvodem stížnosti bylo rušení soužití nájemníků v DPS hlukem, prachem a porušováním
dobrých mravů v domě. Stížnost byla vyhodnocena jako oprávněná, Nájemci bytu byli poučeni o možnosti řešení
této záležitosti u přestupkové komise nebo až v soudním řízení.

2.5.1 V yřizování stížností organizacemi zřízenými a založenými Městem Kojetínem
Za rok 2014 byly projednávány 2 stížnosti na organizace založené Městem Kojetínem.
Základní škola Kojetín, nám Míru 83, Kojetín. Stěžovatel byl nespokojen se způsobem výuky a klasifikací, stížnost
byla řešena se zákonnými zástupci a došlo k dohodě na další spolupráci k oboustranné spokojenosti zúčastněných
stran.
Další stížnost byla řešena Mateřskou školou Kojetín, Hanusíkova 10. Zákonný zástupce si stěžoval na nepřiměřený
postup učitelek. Tato stížnost byla vyhodnocena jako oprávněná. Stížnost byla projednána osobně na místě za
přítomnosti učitelek, byl proveden zápis, a výzva k nápravě s upozorněním na možnost výpovědi s odkazem na
náplň práce učitelky MŠ.
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2.5.2

INFORMACE O ZPŮSOBU VYŘÍZENÍ PŘIJATÝCH PETICÍ V ROCE 2014

Přijímání, evidence a postup při vyřizování peticí je stanoven Směrnicí MěÚ Kojetín ze dne 01. 06. 1995.
V průběhu roku 2014 obdrželo Město Kojetín dvě petice:


Dne 18. 07. 2014 byla MěÚ Kojetín doručena petice obyvatel Stružní ulice v Kojetíně za vyřešení
dopravní situace v této ulici. Rada města projednala danou záležitost na své schůzi 13. 08. 2014
a následně 03. 09. 2014. Uložila odboru VŽPD MěÚ Kojetín zahrnout do rozpočtu města na rok 2015
částku 1 500 000,- Kč s DPH na realizaci akce „Oprava místní komunikace mezi Olomouckou a Stružní
ulicí“ a dále projednat, a dle výsledku stanovení dopravního značení osadit Stružní ulici mezi čp. 324
a 837 dopravním značením B32 „Průjezd zakázán“ s dodatkovou tabulkou omezující provoz motorových
vozidel. Rada města uložila dále Městské policii Kojetín zabezpečit zvýšený dohled nad provozem
motorových vozidel v uvedeném úseku Stružní ulice.



Dne 27. 08. 2014 byla MěÚ Kojetín doručena petice občanů sídliště Sever Kojetín za zákaz konzumace
alkoholických nápojů na veřejném prostranství sídliště Sever Kojetín. Rada města projednala danou
záležitost na své schůzi dne 23. 09. 2014 a uložila odboru VVŠK připravit návrh OZV, měnící OZV
č. 4/2012, kterou se zakazuje konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Informace
o způsobu řešení byla odeslána iniciátorovi petice Ing. Jaroslavu Bělkovi dne 26. 09. 2014.

Na základě této skutečnosti vedoucí odboru VVŠK vypracovala a předložila Radě města návrh Obecně závazné
vyhlášky dle výše uvedeného požadavku. Rada města s návrhem souhlasila a předloží jej k projednání
Zastupitelstvu města Kojetína v březnu 2015.
2.6

POSKYTOVÁNÍ INFORMAC Í

O poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999Sb., ve znění pozdějších předpisů byly Městu Kojetínu v průběhu
roku 2014 doručeny 3 písemné žádostí a 1 žádost byla podána a projednána osobně žadatelem. Všem žádostem
bylo vyhověno v plném rozsahu.
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3

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A KULTURY

V průběhu roku 2014 pracoval odbor bez výrazných změn v agendách. Jeho činnost byla výrazně ovlivněna
organizačním zajišťováním voleb do Evropského parlamentu a zejména pak organizací voleb do zastupitelstev
obcí.

U

těchto

voleb

pracoval

odbor

VVŠK

i

jako

registrační

úřad

pro

město

Kojetín

a obce Lobodice, Oplocany, Uhřičice, Polkovice, Měrovice, Křenovice a Stříbrnice. Do těchto činností se zapojují
všichni pracovníci odboru, především pak ti, kteří mají zkoušku odborné způsobilosti na úseku voleb.
Probíhaly náročné práce na dalším zvýšení bezpečnosti vnitřní počítačové sítě a zálohování dat. Město Kojetín se
zapojilo do výzvy č. 22 IOP – projektem Konsolidace IT a nové služby datového centra MěÚ Kojetín a získalo dotaci
ve výši 4 mil Kč. Projekt bude realizován v roce 2015.
Odbor VVŠK zajišťuje organizačně rovněž zasedání Zastupitelstva města Kojetína (dále jen ZM) a schůze Rady
města Kojetína (dále jen RM). V roce 2014 se uskutečnilo 8 zasedání zastupitelstva, při nichž bylo přijato 129
usnesení, a 24 schůzí rady města, kde bylo přijato 582 usnesení.
3.1

KOMPETENCE ODBORU

Činnost odboru vnitřních věcí, školství a kultury (dále jen VVŠK) byla v průběhu uplynulého roku stabilizovaná,
počet 9 pracovníků je na současné kompetence odboru nastaven optimálně.
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, zprávy o pověsti, zástupy, propagace,
sbírky

96

4

Sociální věci

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

48

53
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Sociální věci

Sociální práce, opatrovnictví, SPOD

84

16

Informatik

Informatik

43

57

3.2

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ODBORU:

Do odboru VVŠK bylo v roce 2014 zařazeno 9 úředníků:


Vedoucí odboru:



Sekretariát:

Michaela Daňková



Podatelna:

Jana Bradnová



Správce počítačové sítě: Bc. Jan Števko



Přestupky:



Agendy vnitřní správy (matrika, ohlašovna, CzechPOINT atd):Jarmila Vašíčková, DiS.,

Bc. Jana Nakládalová

Lucie Grufíková

Markéta Vyoralová (Kamila Zanášková)


Sociální úsek:

Bc. Alice Přehnalová, Lucie Zlámalová, DiS

Vedoucí odboru zastupuje Jarmila Vašíčková, DiS.
Všichni úředníci odboru splňovali předepsané kvalifikační předpoklady i potřebné odborné způsobilosti, od 5. 1.
2015 je však na pozici pracovnice pro vidimaci, legalizaci a CzechPOINT nová pracovnice, která si musí doplnit jak
vstupní vzdělání, tak zkoušku z vidimace a legalizace. Průběžné vzdělávání úředníků probíhá jednak podle Zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a rovněž podle Zákona 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.

3.3

VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

Na úseku matriční agendy: Agendu v 1. pololetí vykonávaly 2 pracovnice a další 2 pracovnice mohly na úseku
zastupovat. Po odchodu jedné z pracovnic vykonává agendu stabilně 1 pracovnice, 1 zastupuje pravidelně a 1 ve
výjimečných situacích. Matriční agenda je v rámci našeho matričního úřadu vykonávána na vysoké úrovni,
vyžaduje především pečlivost a preciznost. S ohledem na účinnost nového občanského zákoníku (dále jen NOZ)
od 01. 01. 2014, zejména v oblasti rodinného práva (konec platnosti zákona o rodině) byly upraveny a používány
nové tiskopisy atd., na tuto situaci však byly pracovnice velmi dobře připraveny.
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Na úseku evidence obyvatel: Agendu v 1. pololetí vykonávaly 2 pracovnice, v letním období došlo ke změně na
pozici jedné z nich a následně v listopadu odešla nová pracovnice na dlouhodobou neschopnost. Agendu nyní
vykonává 1 pracovnice a 1 má oprávnění zastupovat. Mimo vedení agendy evidence obyvatel, včetně výpisů
z ISEO a vedení seznamu voličů na tomto úseku probíhají 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 2014 podáno 36 návrhů na
zrušení trvalého pobytu (dále jen TP). Z úřední povinnosti byla vedena 2 správní řízení. V roce 2014 bylo vydáno
31 pravomocných rozhodnutí, 4 správní řízení byla převedena do roku 2015. Z celkového počtu vydaných
rozhodnutí byly údaje o místu TP v roce 2013 zrušeny celkem 27 osobám, 1 správní řízení bylo zastaveno, 2 byla
neúčinná, v jednom případě bylo podáno odvolání. Mění se tak počet osob, které mají adresu trvalého pobytu
v sídle ohlašovny – Masarykovo náměstí 20. K dnešnímu dni je to 364 osob (v roce 2013 - 367 osob, v roce 2012
to bylo 361 osob a koncem roku 2010 - 227 osob), k mírnému poklesu v počtu přihlášených osob na tzv. „úřední
adrese“ dochází vlivem změn TP těchto osob. V důsledku legislativních změn na úseku sociálních dávek (příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení) se příjemci těchto dávek snaží změnit své trvalé bydliště z tzv. „úřední adresy“,
přihlášením se k trvalému pobytu na základě nejrůznějších nájemních smluv na adresy u svých známých apod.,
následně je jim ale oprávněnou osobou mnohdy údaj o místě trvalého pobytu opět rušen atd. 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.
Na úseku OP, CD: Agenda OP byla převedena na Magistrát města Přerova, na pracovišti v Kojetíně je dnes možno
pouze oznámit ztrátu či odcizení OP nebo jeho nález, je možno neplatný průkaz zadržet, odebrat OP po zemřelém
a jsou vydávána potvrzení k OP – při změně stavu, jména nebo bydliště. V roce 2014 jako v předchozím roce byla
řada 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 roku 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 musí veškeré
tyto agendy znát a ovládat. 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 tyto změny 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 (dále jen ČSÚ) při zpracování výsledků. Na organizačním zajištění voleb se pak
podílí celý odbor VVŠK, 4 pracovníci mají potřebnou odbornou způsobilost k plnění úkolů pro pověřený obecní
úřad. V roce 2014 se uskutečnily volby do Evropského parlamentu (dále jen EP) a volby do obecních
zastupitelstev. Příprava voleb do EP probíhala již od března náročnou prací při sestavování seznamu oprávněných
voličů. Bezprostředně po ukončení těchto voleb (jejich vyúčtování a uložení dokumentů) byly zahájeny práce
registračního úřadu pro volby do zastupitelstev v obcích. V rámci registrace bylo celkem zaregistrováno celkem
29 kandidátních listin ve městě Kojetíně a v 7 dalších obcích, vydáno bylo 29 rozhodnutí o registraci (29 volebních
stran s celkovým počtem 318 kandidátů). Následovala příprava hlasovacích lístků pro všechny obce, jejich
kontrola, objednání a následná distribuce. Po průběhu vlastnících voleb pak registrační úřad vystavoval osvědčení
pro všech 84 zvolených zastupitelů a vyjadřoval se i v rámci soudního řízení – návrhu na neplatnost hlasování ve
volbách do Zastupitelstva obce Uhřičice, který byl následně zamítnut.
Organizační zajištění komunálních voleb v podmínkách města Kojetína navazovalo na registrační proces, volby
byly zajištěny prostřednictvím 8 okrskových volebních komisí a v rámci MěÚ Kojetín probíhalo i zpracování
výsledků voleb za celý správní obvod a to ve spolupráci s ČSÚ.
Odbor vnitřních věcí, školství a kultury organizačně zajišťoval i ustavující zasedání Zastupitelstva města Kojetína
dne 5. 11. 2014 (viz foto).
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Na úseku přestupkové agendy: Agendu stabilně zajišťuje 1 pracovnice, další 2 pracovnice ji mohly zastoupit
v průběhu 1. pololetí, v současné době zastupuje na tomto úseku pouze vedoucí odboru.
Počet oznámených přestupků


rok 2011 - oznámeno 196 přestupků, vydáno rozhodnutí 76, odloženo 96



rok 2012 - oznámeno 294 přestupků, vydáno rozhodnutí 95, odloženo 144



rok 2013 - oznámeno 295 přestupků, vydáno rozhodnutí 83, odloženo 121



rok 2014 - oznámeno 135 přestupků, vydáno rozhodnutí 72, odloženo 74

V roce 2014 došlo k úbytku oznámených majetkových přestupků v prodejně Albert v Kojetíně – byla zde zřízena
ostraha prodejny, což se odráží především v počtu oznámených a odložených věcí (např. přestupky mladistvých,
přestupky vyřešeny blokově). V roce 2014 došlo v návaznosti na používání podsystému IS Vera pro evidenci
přestupků ke změně v počítání přestupkových věcí (pod 1 oznámenou věcí je zařazeno více skutkových podstat,
které byly dříve evidovány samostatně) – viz menší údaj o oznámených přestupcích.
Pracovnice na tomto úseku poskytuje oprávněným úřadům i zprávy o pověsti osob, zastupuje pracovnici
sekretariátu starosty, pracovnici ohlašovny obyvatel, podatelny a zajišťuje agendu veřejných sbírek
(u schválených sbírek protokolární pečetění pokladniček a jejich vyúčtování).
Na úseku sociálních věcí: Fungování úseku sociálních věcí odboru VVŠK zabezpečují dvě sociální pracovnice.
Mimo oblast komunitního plánování sociálních služeb je zajištěna vzájemná zastupitelnost obou pracovnic. Pro
práci sociálních pracovnic splňují obě pracovnice kvalifikační předpoklady i odbornou způsobilost.
V rámci sociální práce je vykonávána péče o osoby v hmotné nouzi, péče o seniory a osoby se zdravotním
postižením, vedení evidence zájemců o byt v Domě s pečovatelskou službou (dále jen DPS), opatrovnictví,
sociálně právní ochrana dětí a komunitní plánování sociálních služeb. V roce 2014 byly oznámeny dle § 5 zákona
o pohřebnictví dva případy úmrtí, v obou případech se podařilo ve spolupráci s Policií ČR vyhledat a zkontaktovat
rodinu, která obstarání pohřbu zajistila.
Pro jednání s každým klientem sociální práce je nutné vést písemný záznam. Z důvodu statistiky je také
pracovnicemi zvlášť zaznamenávána každá intervence. Dle zákona o pomoci v hmotné nouzi je povinnost
pracovnic vést také Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního
systému práce a sociálních věcí. Tento informační systém byl Ministerstvem práce a sociálních věci České
republiky (dále jen MPSV ČR) pro pracovníky zpřístupněn v roce 2014 až v měsíci říjnu. Z tohoto informačního
systému nelze doposud záznamy tisknout, aplikace neumožňuje vést statistiku.
V roce 2014 vykonávaly sociální pracovnice funkci opatrovníka celkem sedmi opatrovancům. V průběhu měsíci
září byla jedna opatrovankyně na základě jejího skutečného bydliště svěřena do opatrovnictví Městu Kroměříž,
v prosinci 2014 bylo Město Kojetín Okresním soudem Přerov ustanoveno veřejným opatrovníkem další osobě
omezené ve svéprávnosti, u níž dosavadní opatrovník nevykonával řádně svou funkci. Opatrovanci se na sociální
pracovnice obrací s vyřízením svých záležitostí mnohdy i každý den, a to i vícekrát denně. U dvou osob omezených
ve svéprávnosti byly v roce 2014 řešeny nesrovnalosti s jejich majetkem, jednání probíhala také u soudu, bylo
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nutné právní zastoupení. V případě nové opatrovankyně bude potřeba zajistit její osobní doklady, zjistit veškeré
pohledávky a zajistit jí pravidelný příjem. Práce s opatrovanci je časově velmi náročná.
V rámci agendy Sociálněprávní ochrana dětí (dále jen SPOD) je mimo spolupráce se školami, Policií ČR a MP, lékaři
a Charitou Kojetín úzce spolupracováno s Okresní sociálně právní ochranou Magistrátu města Přerova (dále jen
OSPOD MMP) a organizací Člověk v tísni. Jedna sociální pracovnice se v letních měsících dobrovolně účastnila
výchovně rekreačního tábora pořádaného MM Přerova, kterého se zúčastnily také děti z Kojetína a jeho místních
částí. V roce 2014 bylo započato písemné zpracování Standardů kvality sociálně právní ochrany dětí, které bude
v průběhu roku 2015 dokončeno.
Počet kontaktů s klienty řešícími svou nepříznivou sociální situaci včetně agendy SPOD vzrostl oproti roku 2013
o 316 kontaktů, počet kontaktů s opatrovanci se zvýšil v roce 2014 o 498. Celkový nárůst počtu kontaktů činil
oproti roku 2013 – 814 kontaktů. Administrativní zatížení pracovnic se tedy v roce 2014 opět zvýšilo.
3.4

OBLAST SAMOSPRÁVY:

Na úseku sociálních věcí: Při zpracování žádostí o byt v DPS je postupováno podle Zásad pro poskytování bytů
v DPS. V roce 2014 došlo ke zvýšení administrativy agendy vedení evidence zájemců o byt v DPS, kdy je nutné
žádat pro každého zájemce o byt o doporučení MM Přerov. Zájem o byty v DPS se každým rokem zvyšuje.
V rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) byl aktualizován a zdarma v rámci
individuálního projektu Podpora plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji tištěn Katalog poskytovatelů
sociálních služeb města Kojetína 2014. V měsících červenci a srpnu byla realizována setkání s uživateli sociálních
služeb na Centru denních služeb Charity Kojetín a jednotlivých domech s pečovatelskou službou.
Město Kojetín zřizuje Centrum sociálních služeb (dále jen CSS) – podrobné informace jsou uvedeny ve výroční
zprávě této příspěvkové organizace.
Školství: Město Kojetín zřizuje 2 základní školy, mateřskou školku (dále jen MŠ), školní jídelnu (dále jen ŠJ) a Dům
dětí a mládeže (dále jen DDM) – detailní údaje jsou uvedeny ve výroční zprávách těchto zařízení.
Kultura: K zajištění kultury ve městě je zřízeno Městské kulturní středisko (dále jen MěKS) podrobné informace
obsahuje výroční zpráva MěKS.
Akce na úseku školství a sportu: Mezi již tradiční akce patří každoroční vyhodnocování nejlepších žáků
kojetínských škol a jejich setkání s vedením města a setkání dětí, které končí MŠ a budou odcházet do 1. tříd s
vedením města. V roce 2014 se uskutečnilo tradiční vyhodnocení nejlepších sportovců a ocenění osobností
působících v oblasti sportu za období 2012 – 2013.
Propagace: V roce 2014 se průběžně zpřesňoval obsah webových stránek spuštěných v roce 2013, další
významné akce v rámci propagace města se uskutečňovaly prostřednictvím MěKS a Mikroregionu Střední Haná.
Agendu propagace zajišťuje pracovnice sekretariátu MěÚ, webové stránky po technické stránce spravuje správce
počítačové sítě. Aktuálnost jednotlivých informací zajišťují všichni pracovníci MěÚ. Tím, že není určena žádná
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osoba, která by tento proces završovala a odpovídala za něj, rozhodovala např. o tom, co na těchto stránkách
bude a co nikoli, není situace vždy ideální. Jde však o časově, obsahově i organizačně dosti náročnou činnost, na
kterou v rámci úřadu není volná kapacita.
Dary FO a PO: Prostřednictvím odboru VVŠK jsou radě města předkládány návrhy na poskytnutí darů fyzickým
osobám (dále jen FO) a příspěvkovým organizacím (dále jen PO) – podrobné informace jsou uvedeny v části
5.8 Metodická, řídící a kontrolní činnost u příspěvkových organizací a 5.9 Poskytování dotací neziskovým
organizacím a kontrola jejich použití výroční zprávy a z rozpočtu města Kojetína. Agendu zajišťuje pracovnice
sekretariátu.
Spolupráce s výbory a komisemi: Odbor úzce spolupracoval s komisí Školství a kultury, s Komisí pro občanské
záležitosti (dále jen KPOZ), komisí pro vyhodnocení sportovců, s komisí pro komunitní plánování a s osadními
výbory. Pracovníci odboru se podílí na organizaci a realizací akcí těchto komisí. Pro nové volební období již KPOZ
zřízena nebyla a odbor zajišťuje spolupráci pouze s 1 osadním výborem. Spolupráce s ostatními komisemi zůstala
beze změny. Řadu činností, které zajišťovala KPOZ budou nadále zajišťovat pracovnice na úseku matriky a
ohlašovny – vítání občánků, výročí svateb, významná životní jubilea – a to na základě žádostí jednotlivých osob,
při ošetření ochrany osobních údajů.

Agenda nálezů: Agendu zajišťuje pracovnice podatelny, včetně zastupujících pracovnic, nalezená zvířata jsou
pak v kompetenci MP Kojetín. Od 1.1 2014 se v rámci této agendy postupuje podle nové směrnice zpracované
v návaznosti na NOZ.
3.5

PROVOZNÍ OBLAST:

Spisová služba a provoz podatelny: Vyřizování písemností na odboru VVŠK probíhá v souladu se spisovým řádem.
V roce 2014 bylo na odbor přijato 1777 písemností, odesláno bylo 2442 písemností (údaje jsou mimo agendu
vedení města). Celkově za MěÚ bylo 6887 přijatých a 8615 odeslaných písemností, které podatelna zpracovala.
Struktura způsobu doručení písemností na úřad je podrobněji znázorněna v grafu č. 1. (str. 23). V současné době
probíhá aktualizace spisového řádu a skartačního plánu.
Provoz podatelny je zajišťován 1 pracovnicí, 2 další ji průběžně zastupují. Mimo podatelnu a výpravnu pracovnice
zajišťuje zveřejňování na úřední desce – včetně evidence v souladu s právními předpisy, vede rovněž evidenci
nálezů, zajišťuje vybavení pracovníků MěÚ kancelářskými potřebami, pracuje jako spojovatelka a poskytuje
občanům základní informace. Zajišťuje rovněž koordinaci doručování písemností a nedoručené písemnosti po
stanovenou lhůtu v souladu s právními předpisy ukládá. Vede evidenci razítek a klíčů.
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Graf č. 1 Struktura způsobu doručení písemností na MěÚ v roce 2014

Přijaté písemnosti podatelnou MěÚ - rok 2014
(písemnosti přijaté přímo jednotlivými zaměstnanci jsou označeny jako ostatní)

1300
2205

1528

Poštou
Osobně
E-mail

1606

248

DS
Ostatní

Provoz sekretariátu: Je zajišťován 1 pracovnicí, další pracovnice průběžně zastupuje. Na sekretariátě jsou vedeny
veškeré písemnosti vedení města, včetně zápisů ze zasedání jeho orgánů. Pracovnice sekretariátu vede i evidence
veškerých OZV, nařízení, interních aktů a smluv, podílí se na přípravě voleb, vyhodnocování sportovců
a organizaci setkání nejlepších žáků s vedením města, zastupuje matrikářku MěÚ a pracovnici podatelny MěÚ.
Na sekretariátě je rovněž pracoviště CzechPOINT, vidimace a legalizace.
BOZP: Agendu zajišťuje 1 pracovnice (od 2. pololetí 2014 matrikářka MěÚ) ve spolupráci s vedoucí odboru. V roce
2014 proběhlo plánové školení řidičů, byly zajišťovány preventivní prohlídky podle dokumentace BOZP, která
byla komplexně aktualizována v roce 2013.
Personální agenda: Agendu vede vedoucí odboru VVŠK. V roce 2014 došlo ke změně nařízení vlády (dále jen NV)
k platům a bylo nezbytné přepočítat všechny platové výměry zaměstnanců i ředitelů příspěvkových organizací
(dále jen PO). Průběžně jsou sledovány praxe jednotlivých pracovníků v návaznosti na zařazení do platových
stupňů, a to včetně ředitelů PO a Městské policie, je zajišťována administrativa uzavírání pracovních smluv
a ukončování pracovních poměrů. Ve spolupráci se mzdovou účetní finančního odboru (dále jen FO) byly
dopracovány aktualizace podkladů k dohodám o provedení práce (dále jen DPP) a dohodám o pracovní činnosti
(dále jen DPČ), k zajištění ochrany osobních údajů a dalších administrativních nezbytností.
Personální změny na MěÚ: V roce 2014 byla do pracovního poměru přijata 1 pracovnice za zástup pracovnice na
mateřskou a rodičovskou dovolenou (matrika, ohlašovna), a to po ukončení pracovního poměru zastupující
pracovnice. Ke konci roku 2014 odešla do starobního důchodu tajemnice MěÚ a na základě výběrového řízení
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byla jmenována tajemnice nová. Byl ukončen pracovní poměr s velitelem MP, jmenován velitel nový a proběhlo
výběrové řízení strážníka MP.
Autoprovoz: Agendu vede na odboru VVŠK 1 pracovnice (matrikářka MěÚ) 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 – informace rozpočet města
bod 5.7 výroční zprávy (Rozpočet).
Informační systém, počítačová síť: Agendu zajišťuje 1 pracovník, nezbytný, operativní zástup zajišťuje vedoucí
odboru VŽPD, některé práce při zajištění zástupu jsou řešeny dodavatelským způsobem. Správce sítě
obhospodařuje 6 fyzických serverů, na kterých běží všechny informační systémy a aplikace potřebné pro chod
úřadu.

Hlavní

IS

spravuje

s pomocí

14

správců

dílčích

podsystémů.

Mzdový

a personální IS spravuje s pomocí mzdové účetní. Nadále zajišťuje 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 2014 byly uvedeny do provozu dva nové fyzické servery, které zcela nahradily dva stávající problémové
servery. Byla provedena výměna většiny stávajících analogových telefonních přístrojů za VoIP telefony. Radniční
síť byla od internetové sítě oddělena hardwarovým firewallem. Spolu s úpravami logického členění vnitřní sítě to
významně posílilo bezpečnost sítě městského úřadu. Byla zprovozněna archivace dat úřadu na datové pásky. Byla
vypracována a podána žádost o dotaci v rámci projektu „Konsolidace IT a nové služby datového centra MěÚ
Kojetín“. Dotace byla následně městu přiznána. Na podzim byla v rámci rekonstrukce náměstí započata první část
I. etapy výstavby optické sítě na propojení budov města. Koncem roku provedena migrace VoIP telefonní
ústředny do virtuálního prostředí. Dojednáno bylo rovněž navýšení internetové konektivity.
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.
Jako správci jednotlivých podsystémů IS VERA v rámci odboru VVŠK pracují:
Bc. Jan Števko: obecná správa všech podsystémů IS VERA, podsystém evidence nepřítomnosti, systemizace MěÚ
J. Vašíčková, DiS: podsystémy- registr obyvatel; ohlašovna – podle oprávnění u všech zaměstnanců; volební
agenda – k vedení seznamu voličů; matrika – pro 2 matrikářky
M Daňková: podsystém vidimace, legalizace – uživatelé: 4 pracovnice oprávněné vidimaci a legalizaci vykonávat;
podsystém podpisová kniha – nevyužívá se
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L. Grufíková: podsystém přestupková agenda – uživatelé: 1 pracovnice na úseku přestupků
Bc. J. Nakládalová: podsystém spisová služba – uživatelé: všichni zaměstnanci Města s rozlišným oprávněním
(vedoucí, zpracovatel, tajemník, podatelna, spisovna, autorizovaná konverze a další funkce).
3.6

KONTROLY:

Na úseku matriční kontroly byla provedena kontrola Magistrátem města Přerova, nebyly zjištěny žádné
závažnější nedostatky, agenda je vedena příkladně, v souladu s příslušnou legislativou.
3.7

ČINNOST ODBORU VVŠK V ROCE 2014 – PLNĚNÍ STANOVENÝCH Ú KOLŮ:
a) státní správa:


úkol splněn
-



zajištění voleb do EP a voleb do zastupitelstev obcí, zajištění ustavujícího zasedání nového ZM

aplikace NOZ v jednotlivých agendách (matrika, opatrovnictví, evidence obyvatel)

úkol splněn

b) samospráva:
-

aplikace NOZ v jednotlivých agendách (nálezy- včetně dopracování tiskopisů, žádosti
o byty v DPS)



úkol splněn
-

na úseku školství: organizace setkání nejlepších žáků s vedením města a setkání dětí MŠ s vedením
města



úkol splněn
-



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

úkol splněn
-

v rámci procesu KPSS realizovat setkání s obyvateli DPS, uživateli sociálních služeb na Centru
denních služeb Charity Kojetín a jednotlivých domech s pečovatelskou službou



úkol splněn
-



vytvořit evidenci fotodokumentace významných akcí ve městě

v plnění, v roce 2014 byla shromážděna velká část fotodokumentace, ta je průběžně tříděna, evidována
a

zakládána

jak

pro

potřeby

města,

tak

pro

archivaci;

práce

budou

pokračovat

i v letošním roce
c)

provoz MěÚ:
-

dopracování Spisového řádu a skartačního plánu, postupná aplikaci podsystému Spisová služba,
část spisovna na stávající systém vedení spisovny



v plnění, Spisový řád je z větší části přepracován, v současné době zapracovávána novela prováděcí
vyhlášky vydaná v prosinci loňského roku; práce na systému spisovny byly pozastaveny po rozvázání
pracovního poměru s pí. Vyoralovou, nyní v práci s touto částí podsystému pokračuje pí. Daňková
-

zkušební provoz podsystému Radnice VERA – přestupky, podpisová kniha a jejich vyhodnocení
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podsystém přestupky byl zaveden do praxe jako evidenční; podsystém podpisová kniha byl vyhodnocen
jako nevyužitelný, stávající nastavené systémy pro podpisování jsou zcela dostatečné
-

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



splněno
-

nasazení hw firewallu mezi radniční router a síť radnice, což by mělo významně navýšit
bezpečnost radniční sítě a odlehčit zátěži routeru



splněno
-



Zprovoznění archivace dat úřadu na pásky

splněno
-

ve spolupráci s odborem VŽPD naplánovat propojení organizací města v rámci plánované
rekonstrukce náměstí optickými kabely



splněno
-



přechod počítačů s Windows Vista na Windows 7

dokončeno bude v r. 2015
-



výměna stávajících analogových telefonů za VoIP telefony

splněno
-

reinstalace některých serverů a stanic na novější operační systém pro řádný chod v doménovém
prostředí, zapojení zaměstnaneckých počítačů do domény



3.8

reinstalace serverů byla provedena, v r. 2015 bude dokončeno zapojení počítačů do domény

ČINNOST ODBORU VVŠK V ROCE 2015 – VÝZNAMNÉ AKCE A ÚKOL Y:

V roce 2015 nejsou plánovány žádné volby, které by ovlivnily činnost odboru a nejsou očekávány žádné významně
velké legislativní změny (skutečnost však v konečné fázi může být jiná). Stabilním úkolem však zůstává zajišťovat
kvalitní výkon státní správy i samosprávy a průběžně zdokonalovat aplikaci NOZ do jednotlivých procesů v rámci
odboru.
Nejvýznamnější akcí roku 2015 bude
-

realizace projektu „Konsolidace IT a nové služby datového centra MěÚ Kojetín“ v rámci dotačního
titulu

Z dalších mimořádných úkolů lze uvést např.:


migrace intranetu a souborového serveru do virtuálního prostředí – leden 2015 (provedeno)



migrace mzdového IS do virtuálního prostředí,



výměna centrálního routeru řídícího městskou síť,



dokončení I. etapy výstavby optické sítě na propojení budov města,
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dokončení integrace domény do infrastruktury úřadu,



přípravy na nasazení nového intranetu,



dokončení Spisového řádu a skartačního plánu,



zkvalitnění práce jednotlivých úředníků v rámci spisové služby (práce se Spisovým řádem a
podsystémem IS Vera- Spisová služba), aby postupy odpovídaly platné legislativě; zdokonalení systému
evidence dokumentů ve spisovně; s tím spojené proškolení všech zaměstnanců, metodická pomoc;
realizace autorizované konverze prostřednictvím podsystému Spisová služba,



zajištění kvalitního provozu pracoviště matriky a ohlašovny v době personálního oslabení (doba
zástupů za MD a RD), včetně náročné realizace zástupů,



zpracování fotodokumentace z významných městských akcí v posledních letech,



organizace setkání se zájemci o sociální služby a dotazníková šetření za účelem zjišťování potřeb
uživatelů sociálních služeb,



zpracování Standardů kvality SPOD.

Bc. Jana Nakládalová, vedoucí odboru VVŠK

Výkon správy na odboru vnitřních věcí, školství a kultury - za rok 2014

Správní rozhodování
Oblast výkonu
státní správy

Druh rozhodnutí

Celkem
podáno
oznámení,
návrhů

Vydáno
pravomoc.
rozhodnutí

Počet
odvolání/
vyhov.
odvolání

Počet
oznámení
postoup.

Počet
oznámení
odložených
(např.
blok.pokut
a)

Přestupky

dle přílohy č.7 org. Řádu

135

72

0

10

74

Ohlašovna

Rušení údaje o TP

36

32

1

0

x

Matrika

změna jm. a příjm., jiné

4

4

0

0

x
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Ostatní správní agenda
Oblast správní
činnosti

matrika

Druh činnosti

celkem
činností,
úkonů,
zpráv apod.

sňatky

21
z toho před
MěÚ
osv.-církev
vysvědčení o
práv.zp.

úmrtí

Cestovní doklady
Státní občanství
Ohlašovna

Poskytnutí údajů
z IS
CzechPoint
CzechPoint

3
0
28

z toho Kojetín

Legalizace,
vidimace
Občanské
průkazy

17

19

narození

0

uznání otcovství

29

zápis rozvodů
druhopisy matričních
dokladů + výpisy

14
16

ověřeno celkem

1 405

přijato žádostí

0

potvrzení k OP

392

přijato žádostí
žádosti o osvědčení k OP
a CD
přihlášeno k TP,změny v
obci
zapsáno úmrtí do karet
zapsáno narození do
karet
obyvatel k 31. 12. 2014
(mimo cizince s TP)

0
0
317
62
45
6 176

výpisy o TP občanům
KN,OR, ŽR,BH
výpis RT
žádosti o zřízení dat.
schránky
autorizovaná konverze
dokumentu

0
120
131

Úřední deska

přijaté písemnosti
odeslané písemnosti
Zveřejnění písemností

6 887
8 615
227

Shromažďování

oznámeno

0

Veřejné sbírky

spolupráce při zajištění

2

Zprávy o pověsti
Náhradyz.č.165/1997

zpracováno a zasláno

CzechPoint
CzechPoint
Podatelna

SLBD, volby

3
85

240
0

org. zajištění pro Kojetín
+ spr. obvod

EP,ZO

2
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Správní poplatky, pokuty
správní poplatky (ohlašovna, ověřování,
matrika, CzechPOINT)
pokuty a nákl.
řízení

106590
61100

Samospráva, provoz:
Oblast

Druh činnosti

předpisy

OZV a nařízení -alkohol

Celkem
činností ve
věci
1

příprava
tiskopisy

int. směrnice

nálezy

1

materiály

rada města

44

zastupitelstvo města

12

písemnosti
odboru

přijaté
odeslané

stížnosti
(ST+VVŠK)

1 777
2 442

oprávněné

0

neoprávněné

1

studenti

praxe

0

Ztráty a nálezy

zaevidováno nálezů

29

Předáno, vyřízeno

11

Sociální oblast:
Oblast

celkem

sociální
poradenství
DPS

opatrovnictví
součinnost
jinými orgány

správní řízení
SPOD

osoby v tíživé sociální
situaci

1220

rodina s dětmi

340

přijetí žádosti

28

urgence žádosti

59

počet kontaktů s žadateli

227

vyřazení žádosti

5

uspokojení žadatelé

11

počet opatrovanců

7

počet kontaktů

889

zprávy o pověsti
oznámení případů MM
Přerov
ustanovení zvl. příjemce
dávek
důchodového
pojištění
počet nezl. vedených v
agendě

25

počet kontaktů

104

s

15

1
71
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4

ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

Personální situaci na odboru Výstavby, životního prostředí a dopravy (dále jen VŽPD) lze nyní považovat za
ustálenou. V průběhu uplynulého roku nedošlo na odboru VŽPD ke změně kompetencí v oblasti výkonu státní
správy. Pokud nebude ze strany státu činnost stavebního úřadu zrušena a převedena na obce III. typu nedojde
tak k následujícímu oddálení veřejné správy občanům. V budoucnu uvidíme, jak se bude situace na úseku
stavebního řádu vyvíjet.
4.1

KOMPETENCE ODBORU

Kompetence odboru je detailně vymezena v příloze č. 4 Organizačního řádu
Odbor výstavby,
životního prostředí
a dopravy
Vedoucí odboru

Agenda

Výkon státní
správy (%)

Výkon
samosprávy (%)

Územní plánování, ovzduší, správa GIS, pasport
veřejné zeleně, odpady – smlouvy s PO

16

84

Obecný stavební úřad, státní správa VaK

100

0

Obecný stavební úřad, čísla popisná, značení ulic a
náměstí

69

31

Životní prostředí

Životní prostředí, vodní hospodářství, ZPF, odpady,
VPS zeleň, lesní hospodářství, rybářské lístky

31

69

Silniční
hospodářství

Silniční hospodářství, dotace, investice komunikace,
zimní údržba MK, VPS čištění města, VO

25

75

0

100

Obecný stavební
úřad
Obecný stavební
úřad

Investice

Investice, technický dozor investora, dotace, granty
a veřejné zakázky odboru VŽPD, správa a údržba
budov v majetku města

 výkon státní správy v územním plánování
 výkon samosprávy v územním plánování
 výkon samosprávy v oblasti geografického informačního systému
 výkon státní správy v oblasti výstavby v rozsahu působnosti obecného stavebního úřadu a obce
 výkon samosprávy v oblasti přípravy a realizace investic
 výkon samosprávy při správě budov a staveb
 výkon státní správy v oblasti zákona o obcích
 výkon státní správy v silničním hospodářství v rozsahu působnosti speciálního stavebního úřadu a silničního
správního úřadu
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 výkon samosprávy v oblasti silničního hospodářství
 výkon samosprávy v oblasti dopravy
 výkon samosprávy v oblasti pohřebnictví
 výkon státní správy ve vodním hospodářství v rozsahu působnosti obce
 výkon samosprávy v oblasti vodního hospodářství
 výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti obce a pověřeného obecního úřadu
 výkon samosprávy v ochraně přírody a krajiny
 výkon státní správy v odpadovém hospodářství v rozsahu působnosti obce
 výkon samosprávy v odpadovém hospodářství – městský systém nakládání
 výkon státní správy ve veterinární péči v rozsahu působnosti obce
 výkon státní správy v rostlinolékařské péči v rozsahu působnosti obce a pověřeného obecního úřadu
 výkon státní správy v oblasti životního prostředí
 výkon samosprávy v oblasti životního prostředí
 výkon státní správy v ochraně ovzduší v rozsahu působnosti obce
 výkon státní správy v ochraně zemědělského půdního fondu v rozsahu působnosti pověřeného obecního
úřadu

 výkon státní správy v rybářství v rozsahu působnosti pověřeného obecního úřadu
 výkon státní správy podle zákona o vodovodech a kanalizacích v rozsahu působnosti obce  ostatní činnosti

4.2

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ODBORU

Do odboru výstavby, životního prostředí a dopravy (dále jen VŽPD) bylo v roce 2014 zařazeno celkem
6 pracovníků:


Vedoucí odboru:

Bc. Jiří Stav



Stavební úřad:

Ing. Bohumil Ptáček
Jana Bosáková



Územní plánování, doprava:

Romana Mrázková



Životní prostředí:

Eliška Izsová



Investice a správa budov:

Miloš Pavlík

Vedoucího odboru zastupuje Jana Bosáková.
Na odboru výstavby, životního prostředí a dopravy došlo v roce 2013 k odchodu pracovnice stavebního úřadu na
mateřskou a rodičovskou dovolenou. Od listopadu 2013 byla nahrazena novým pracovníkem na dobu určitou
(bez odborného vzdělání). Další měsíce včetně počátku roku 2014 byly na odboru zvládány se zvýšeným úsilím
ostatních pracovníků a to především z důvodu zajištění činnosti po dobu adaptace a zapracování nového
pracovníka. Tento pracovník prošel v roce 2014 vstupním vzděláváním, a v souladu s § 21 zákona č. 312/2002
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Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
vykonal zkoušku zvláštní odborné způsobilosti. V současné době lze považovat personální situaci na odboru za
stabilizovanou.
4.3

INVESTIČNÍ AKCE

V roce 2014 bylo realizováno celkem 44 investičních akcí, oprav a demolicí nad 100tis. Kč. Jejich výčet je uveden
v Příloze č. 1. výroční zprávy. Fotodokumentace realizovaných investic v roce 2014 je samostatnou přílohou
č. 2 výroční zprávy.
4.4

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ČINNOSTI

Ve státní správě lze srovnávat množství vydaných rozhodnutí a jiných opatření v rozsahu působnosti odboru
s předchozími roky. Při podstatně nezměněných kompetencích bylo v roce 2014 vydáno 318 rozhodnutí a sdělení
jak v roce 2013. Vlastní korespondence překračuje 2 500 písemností/rok. Jedná se o cca 10 písemností
odboru/den, které odchází poštou nebo přes datovou schránku.
Samosprávu a činnosti související s chodem města jako právnické osoby je nutné posuzovat v množství a kvalitě
odvedené práce. Ta lze vyjádřit jednak objemem prací: zde lze konstatovat, že bylo v roce 2014 v součtu
jednotlivých kapitol odboru hospodařeno s příjmy 1 530 138,83 Kč a výdaji 46 609 857,23 Kč.
Příjmy odboru jsou od roku 2013 výrazně vyšší. Významnou změnou prošly v roce 2013 správní poplatky, zejména
stavební úřad vybírá vyšší sazby a to nejen za rozhodnutí, ale i za další sdělení vydávané podle stavebního zákona.
Dalším projevem činnosti je kvalita práce, kde lze konstatovat, že při činnosti odboru nebylo shledáno pochybení,
nebyla vyřizována žádná stížnost a dotační tituly byly řádně vyčerpány. Smluvní závazky byly plněny a nedoplatky
v příjmech v řádech tisíců Kč jsou řádně vymáhány.
Zpráva o největších investičních akcích byla předložena voleným orgánům na jednání Rady města RM a ZM,
seznam je přílohou výroční zprávy. Nejvýznamnější akce zahájené v roce 2014 – Sportovní hala a revitalizace
Masarykova náměstí budou dokončeny v polovině roku 2015.
V souvislosti se změnou zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, je od 1. 1. 2015 dána obcím povinnost odděleně
soustřeďovat biologicky rozložitelný odpad. Z tohoto důvodu zpracoval odbor Obecně závaznou vyhláškou
č. 1/2015 , kde Město Kojetín nově upravuje možnost odděleně shromažďovat biologicky rozložitelný odpad
rostlinného původu prostřednictvím nádob na bioodpad (hnědých plastových popelnic na kolečkách, dále jen
bionádob), které budou sváženy, obdobně jako směsný komunální. Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad
Kojetín jako správce poplatku.
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Statistika činnosti na odboru výstavby ŽP a D, leden - prosinec 2014
Počty rozhodnutí vydaných při výkonu státní správy:
Oblast - příslušný
zákon

Druh rozhodnutí
Umístění stavby

Celkem
rozhodnutí
ve věci

Usnesení

9

1

Počet
odvolání

Předepsaná částka
za
poplatky a pokuty

Změna využití území
Prodloužení platnosti územního rozhodnutí
Povolení stavby
Změna stavby před jejím dokončením
Zkušební provoz

Stavební úřad

Rozhodnutí

1

Povolení

8

Nařízení

3

1
141 200 Kč

Dodatečné povolení stavby
Výjimka
Umístění a provedení stavby
Změna stavby a změna užívání
Povolení stavby a opatření na sousedním pozemku

9

Pořízení dokumentace

1

Změna využití území
Společné územní a stavební řízení

4

kolaudační

2

sankce

2

zvláštní užívání komunikace

47

uzavírka komunikace

10

5 000 Kč
2
14 600 Kč

Silniční hospodářství Povolení připojení na MK

Sankce
přestupky za porušení OZV
Ovzduší

delikty ČIŽP

Vodní hospodářství nakládání s povrch. vodami

Kácení dřevin
Ochrana přírody

8

8

Souhlas
Odvody za vynětí
Jiná rozhodnutí

Ochrana ZPF

Přestupky
Jiné správní delikty
Opatření

Rostlinolékařská
správa

Přestupky
Jiné správní delikty

Veterinární péče

Povolení svodů zvířat

2

Přestupky
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Odpadové
hospodářství

Jiné správní delikty

1

Celkem

1 500 Kč

107

12

0

Celkem
činností ve
věci

Předepsaná
částka za
poplatky

162 300 Kč

Počty jiných opatření při výkonu státní správy:
Oblast - příslušný
zákon

Druh činnosti
Změna stavby, změna vlivu stavby na využití území
Dělení nebo scelování pozemku

4

Jednoduchá stavba
Změna stavby

Stavební úřad

Oznámení

8

Kolaudační souhlas

7

Souhlas

1

Ohlášení

6

Územní souhlas a ohlášení

1

Umístění stavby

35

Územně plánovací informace

1

Ohlášení - stavba

4

21 250 Kč

Ohlášení - změna stavby před jejím dokončením
Ostatní opatření

52

přidělení čísel
Kontrolní prohlídka stavby
Silniční hospodářství dozor na MK

15

ostatní opatření
Kontrolní činnost
Životní prostředí
Rybářství

25

ostatní opatření
rybářské lístky
Celkem

52

16 300 Kč

211

37 550 Kč

Celkem
činností ve
věci

Předepsaná
částka za
poplatky

Počty jiných opatření při výkonu samosprávy:
Oblast

Druh činnosti
počet budov a staveb města

investice a správa
budov, zeleně,
komunikací

délka komunikací (m)

65 030

ks dopravních značek

309

plocha zeleně (m2)
množství dřevin - pasport (neevidované)
sloupů veřejného osvětlení

předpisy

odpady

125

276 317
4906 (5000)
714

nové OZV a nařízení
množství uzavřených smluv

174

478 143 Kč

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

12

779 788 Kč
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materiály

písemnosti odboru

prodej drhotných surovin

11

58 441 Kč

příjem za uložení na sběrný dvůr

89

13 917 Kč

rada města materiály a přílohy

116

zastupitelstvo města materiály a přílohy

6

přijaté

957

vlastní

2 616

oprávněné
stížnosti
studenti

neoprávněné
praxe
Celkem

4.5

1 330 289 Kč

KONTROLY

Kontroly byly zaměřeny na čerpání dotačních titulů. Žádná z nich neshledala pochybení, v činnosti odboru.
Kontrolní činnost nadřízených orgánů byla v roce 2014 vykonána.
4.6

VÝSADBY DŘEVIN V ROCE 2014

Město Kojetín i v roce 2014 provádělo intenzivní výsadbu dřevin a květin.
1.Při příležitosti Dne stromů dne 24. října bylo v Popůvkách p. č. 3 (směrem k hřišti od 1. domu po

pravé straně směrem do Popůvek) vysázena alej 12 x bříza bradavičná - Betula pendula, 1 Lípa
malolistá (Tilia cordata) Výsadby se účastnilo padesát občanů.
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2. Po dokončení kanalizace na ulici Padlých hrdinů pro snížení prašnosti byl vysázen Pámelník S. albus laevigatus BLAKE (S. racemosus MCH.) pámelnik hroznatý, rovněž byly provedeny konečné
terénní úpravy okolí.

3.Na žádost občanů byly na Podvalí (dům zahrádkářů) nahrazeny původní mohutné thuje novou
výsadbou 10 x Tis červený (Taxus baccata).
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4. Z důvodu nahrazení stávající výsadby (uschlé stromy) byl na náměstí Republiky – Sokolovna
vysázen 8 x Javor babyka - Acer campestre.
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5. Na náměstí Republiky, vedle centra žilní chirurgie, provedena náhradní výsadba stromů za původní uschlé
lípy – 2x Lípa malolistá (Tilia cordata) a dále bylo vysazeno 50 ks Tavolníku (Spiraea)

6. Nádražní ulice-na žádost občanů byly z důvodů bezpečnosti odstraněny a vykáceny dřeviny a
nahrazeny novou výsadbou 10 ks habru obecného - Carpinus betulus. V budoucnu budeobdobným
způsobem provedena úprava i druhé strany ulice
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7. Revitalizace a dosadba zeleně na náměstí Míru, pro lepší viditelnost a údržbu byly zvoleny nízké
keře dřišťálů.

8. Nahrazení uschlých stromů břízy na náměstí Republiky (naproti Sokolovny) novou výsadbou
2 x bříza bradavičná - Betula pendula.
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9. Na základě projektu hřbitova Kovalovice byly provedeny úpravy vykácením stávajících stromů
a uskutečněna realizace nové výsadby.

10. Obnova zeleně v Kovalovicích u zámečku- vysázeno 18 stromů obvod 8 – 10 cm v druhové skladbě
6 x Lípa malolistá (Tilia cordata) 6x Dub letní (Quercus robur), 6x Habr obecný - Carpinus betulus.
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11. Pro odstranění prašnosti byl na ulici Polní vysázen Tavolník (Spiraea)
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12. Výsadba podél zdi hřbitova v Kojetíně, vysázeno 35 ks- Thuja occidentalis 'Holmstrup' (zerav
západní).

13. U Tyršovy ulice se nacházel vyšlapaný chodníček, byl osazen trávou a kolem rohu vysazen Dřišťál
Thunbergův (Berberis thunbergii ) - cca 100 ks.
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14. Hřiště 6. května pro handicapované děti dosadba dle projektu

15. Odstranění starých dřevin a nahrazení novou výsadbou v Husově ulice před Synagogou dle
projektu. Na výsadbu byla použita původní výsadba z Masarykova náměstí, která musela být
z důvodu rekonstrukce náměstí odstraněna. Rovněž byla upravena studna a to kovaným přístřeškem.
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16. Po provedení rekonstrukce nájezdové plochy u polikliniky a chodníku byla uskutečněna dosadba
keřů pámelníku, svídy a jalovce.

17. Realizace úprav válečných hrobů a pietních míst v Kojetíně
Rada Města Kojetín rozhodla na svém zasedání dne 16. července 2014, že v letošních podzimních měsících
zabezpečí Město Kojetín úpravy válečných hrobů a pietních míst na území města Kojetína. Pietní místa
a válečné hroby budou upraveny důstojně a reprezentativně dle projektů Anny Acostové. Místa, kde jsou
pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v době války nebo místa, která připomínají válečné události a oběti, jsou
navržena se skladbou rostlin v barvě trikolory, doplněnou barvou zelenou u nízkých dřevin tak, aby byla zelená
po celý rok.
Jedná se o tato místa:


Památník na náměstí Svobody,



Památník v areálu hřbitova,



Památník u Sokolovny,



Památník na Tržním náměstí.

U pietního místa na náměstí Republiky (sokolovna) byla použita skladba stálezelených dřevin vysazovaných v
letech 1928, kdy byla sokolovna vybudována a to s ohledem na kategorii historické stavby. Zde se projektantka
na základě zadání Města Kojetína zabývala i přemístěním „kamenů z cest“ na jiná místa tak, aby bylo možné
dodržet místní tradici s ukládáním kamenů a doporučila tato místa označit vhodným způsobem, od kterého
roku jsou zde kameny ukládány.
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18. Pietní místa dle projektu
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19. Úprava a rekonstrukce hřbitova – výsadba zeleně, doplnění mobiliářem (lavičky, odpadkové
koše), úprava parkoviště u hřbitova. V rekonstrukci se bude i nadále pokračovat budou realizovány další
úpravy dle projektu např. úprava zeleně, osvětlení, chodníků. Z vnitřní strany hřbitova bude stěna osazena do
budoucnosti křížovou cestou (reliéfy) a v zadní části bude postaveno před stěnu kolumbárium.

zpracovala Eliška Izsová, odbor VŽPD
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4.7

MIMOŘÁDNÉ A CÍLOVÉ Ú KOLY 2014 A JEJICH PLNĚNÍ

Úkoly v rozsahu zabezpečení zejména stavebních investičních akcí a plánovaných demolicí objektů dle
schváleného rozpočtu (viz příloha), spolupráce s PO Města na realizaci akcí zaměřených na životní prostředí a
úkoly spojené s chodem úřadu města byly splněny. Geografický informační systém MISYS byl v roce 2014
průběžně aktualizován a vedoucím odboru bylo realizováno školení uživatelů. TECHNIS Kojetín, spol. s r.o. má v
souladu s uzavřenými smlouvami od roku 2013 vzdálený přístup k pasportům a aktualizuje pasport hřbitovů.
4.8

PLÁNY NA ROK 2015

V rozsahu přenesené působnosti jsme připraveni vykonávat činnost v souladu se zákony a ostatními právními
předpisy, tak aby byla činnost nadřízenými orgány stále hodnocena jako velmi kvalitní. Dál nezbývá než doufat,
že činnost stavebního úřadu na MěÚ v Kojetíně nebude ze strany státu ukončena a tím nedojde k dalšímu
oddálení veřejné správy občanům. V roce 2015 se s MM Přerova dokončí projednávání návrhu nového územního
plánu Kojetín a předpokládá se jeho schválení zastupitelstvem.
V rozsahu samostatné působnosti budeme hospodařit s prostředky v souladu s rozpočtem města, dokončíme
plánované investice a budeme se starat o svěřený majetek tak, aby sloužil co nejdéle. Činnosti vykonávané
jménem Města Kojetín jako právnické osoby jsme připraveni vykonávat tak, aby nebyla shledána za nezákonnou
a nekvalitní. Za nejvýznamnější a nejnáročnější investiční akce lze v roce 2015 označit 2 a to revitalizace
Masarykova náměstí a výstavba víceúčelové sportovní haly. Jejich řádné dokončení je plánováno na polovinu
roku v souladu s uzavřenými smlouvami.
V oblasti rozvoje a aktualizace GIS dojde v roce 2015 k naplnění pasportu územního plánu, který bude připraven
v digitální podobě na zveřejnění. Přesun kompetencí v oblasti GIS na odborníka v IT byl odložen na neurčito,
i když aktuální data v GIS považuji za nepostradatelný nástroj pro plánování nejen investic, ale i prodejů, pronájmů
pozemků a podobných aktivit města. Náročnější úkoly při aktualizaci dat budou proto i nadále vykonávány
externě. Jak tuto situaci vyřešit do budoucna, při zvýšeném počtu investic a neměnícím se výkonu státní správy,
při nemožnosti zvýšení počtu pracovníků, bude tématem roku 2015.
V oblasti IT spolupracujeme od roku 2014 s odborem VVŠK na realizaci projektu Konsolidace IT a nové služby
datového centra MěÚ Kojetín v rozsahu organizace veřejných zakázek a čerpání prostředků z dotačního titulu
22 kontinuální výzvy IOP.
V oblasti odpadového hospodářství zavádí město v roce 2015 nově oddělený svoz biologického odpadu
rostlinného původu. Výpůjčku bionádob, organizaci svozu a zajištění akce po a právní stránce je na odboru VŽPD
ve spolupráci s TECHNIS Kojetín spol. s.r.o. Předpokládáme, že město dostojí zákonným podmínkám a dojde k
úspoře prostředků minimálně za ukládání směsného komunálního odpadu.
Bc. Jiří stav, vedoucí odboru VŽPD
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5

FINANČNÍ ODBOR

Kompetence odboru je detailně vymezena v příloze č. 4 Organizačního řádu
Výkon státní
správy (%)

Výkon
samosprávy
(%)

Hospodaření města, úvěry, dary a dotace

13

87

Platební styk a správa účtů, správa podsystémů,
evidence a přiznání k DPH, příjmy, evidence
pohledávek

25

75

Účetní výdaje

Účtování výdajů, evidence majetku, odpisy
majetku, evidence závazků

28

72

Mzdová účetní

Mzdová účetní, pojištění osob, dod. faktury,
pomocná evidence

31

69

Rozpočet

Rozpočet, kontrola a metodika PO, dotace nez.
org., přiznání k DPPO

13

87

Majetková správa

Převody nemovitostí, věcná břemena, energie,
pohřebnictví

0

100

Majetková správa

Pronájmy bytů, pronájmy nemovitostí, správa
bytového fondu

0

100

Místní poplatky

Místní poplatky včetně vymáhání, VHP, reklamní
plochy

100

0

Místní poplatky odpady, včetně vymáhání

100

0

0

100

Odbor finanční

Vedoucí odboru

Účetní příjmy

Místní poplatky

Pokladna, evidence přijatých dotací, poj. Majetku,
kompletní evidence majetku města, přiznání k
dani z nemovitostí, evidence smluv

Účetní

5.1

Agenda

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ODBORU

V rámci Finančního odboru bylo v roce 2014 zařazeno celkem 10 pracovníků.


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, pojištění

Petra Šachová



Rozpočet, veřejnosprávní kontrola,
metodika p.o., dotace

Dana Chytilová



Majetkoprávní záležitosti

Ing. Miloš Psotka



Pronájmy, půjčky

Šárka Pospíšilová, DiS



Místní a správní poplatky

Jiřina Látalová, Bc. Markéta Calabová
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Personální obsazení a přerozdělování pracovních činností se po předchozích letech, konečně s účinností od
1. 1. 2014 ustálilo. Po návratu p. Pospíšilové z MD je finanční odbor v kompletní a kvalitní sestavě a je připraven
plnit veškeré povinnosti, které nám byly uloženy a mají být zajištěny.
5.2

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 2014 zúčastnili celkem 47 školení, zejména ke
změnám účetních, daňových a právních předpisů, rozpočtu, kontrole, místním poplatkům, nakládání
s majetkem a především k novele občanského zákoníku.
V závěru roku 2014 byla schválena navržená novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, která po nabytí účinnosti v roce 2015 přinese rozšíření povinností pro město jako poskytovatele dotací,
což si vyžádá provedení důležitých změn v dosud platných Zásadách pro poskytování peněžitých dotací Městem
Kojetín, přijatých v roce 2008. Tato změna se promítne i do začátku roku 2015, kdy bude nutné zajistit úpravu
Zásad pro poskytování dotací a také je nutné náležitě proškolit pracovníky, kteří se touto problematikou zabývají.
V souvislosti se změnou legislativy od roku 2014 v oblasti majetkoprávní ( NOZ, nový Katastrální zákon, novela
zákona o dani z nabytí nemovitých věcí) jsme nové změny zvládli, ale bude nutné i nadále zvyšovat svou odbornou
úroveň účastí na školeních v oblasti nakládáni s majetkem.
5.3

VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

Pohledávky z hlavní činnosti byly ke konci roku ve výši 3,359 mil (rok 2013=3,246 mil Kč), z toho je 3,338 mil po
lhůtě splatnosti (PPLS). Z této částky je dluh na pokutách a nákladech řízení (505tis), místní poplatky (dále jen
MP) za veřejné prostranství (15tis), největší dluhy jsou však na poplatku za komunální odpad (dále jen MPKO)
celkem 2,789mil, (rok 2013=2,705mil PLS).
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Správa místního poplatku za komunální odpad byla v roce 2014 vykonávána pro cca 6400 poplatníků – fyzických
osob s pobytem v obci a vlastníků staveb určených k individuální rekreaci, bytů nebo rodinných domů, ve kterých
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Z tohoto počtu poplatníků je evidováno 1180 neplatičů, z nichž
někteří dluží i za více období, v celkovém součtu tedy jde o cca 4700 případů, které jsou pracovníkem správce
daně zpracovávány.
Na splatnost poplatku příp. na povinnost hradit poplatek byli poplatníci upozorněni 1425 upozorněními.
K vymáhání nedoplatků za předchozí období pak bylo zasláno 568 vyrozumění o výši nedoplatků před zasláním
platebního výměru, 577 platebních výměrů, 169 vyrozumění o výši nedoplatků před zasláním exekučního příkazu,
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96 exekučních příkazů – v případech, kdy je to možné, jsou slučovány částky za více období, vystavené exekuční
příkazy se vztahovaly k 165 případům. Vzhledem ke skutečnosti, že některé z údajů, které byly k jednotlivým
poplatníkům při vymáhání zjištěny, např. u pojišťoven nebyly aktuální, nebo pravdivé, bylo v několika případech
zastaveno řízení. V roce 2014 bylo na základě změn z důvodu přistěhování, odstěhování, přestěhování, úmrtí
provedeno 542 úprav poplatků u jednotlivých poplatníků. Následně pak bylo zaevidováno a založeno do spisů
107 přihlášek poplatníků.
V prosinci 2014 byla zastupitelstvem města schválena obecně závazné vyhláška o MPKO pro rok 2015, která byla
schválena pod č. 2/2014. Touto vyhláškou došlo pouze k drobným úpravám proti předchozímu roku, sazba
poplatku zůstala zachována ve výši 550,- Kč/poplatníka. Celkové výdaje na provoz systému nakládání
s komunálním odpadem v roce 2014 činily 5,454mil Kč – v této částce jsou uvedeny náklady za fyzické i právnické
osoby na sběr a svoz netříděného KO, tříděný odpad, odpad z odpadkových košů, hřbitova, černé skládky, svoz
velkoobjemových kontejnerů, provoz sběrného dvora. Vybrané prostředky na MPKO za rok 2014 byly ve
výši 3,4mil Kč, 457 tis bylo vybráno na základě smluv s podnikateli a za uložení na SD a 836tis byly příjmy za
využívání systému tříděného odpadu od Asekol, EKO-KOM, ELEKTROWIN A EKOLAMP. Rozdíl mezi příjmy a výdaji
na systém likvidace odpadů tak činil 761tis Kč a byl hrazen z rozpočtu města.
Místní poplatky ostatní
Příjmy z místních poplatků a správních poplatků (dále jen SP) tvoří odvody z výherních přístrojů (dále jen VHP)
nebo jiných technických herních zařízení (dále jen JTHZ), byly v celkové výši 2,750mil Kč (r.2013=4,942 mil Kč). Ve
srovnání s rokem 2013 byly celkové příjmy o 2,2mil nižší, což je důsledek OZV č. 2/2012 o zákazu provozování
sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města Kojetína, která stanoví, že na území města
nebudou povolovány další VHP a jejich provoz bude ukončen po uplynutí doby, na kterou byly povoleny. Před
účinností vyhlášky 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. K 1. 1. 2015
měl být Kojetín již bez automatů, avšak dle zjištění skutečného stavu je zde stále v provozu 7 videoterminálů
a 13 kvízomatů (stav k 23. 2. 2015), jejichž provozovatelé se proti rozhodnutí o zákazu provozu odvolali a do doby
konečného rozhodnutí MF ČR tak automaty mohou provozovat. Do budoucna však nepočítáme s dalšími příjmy
na pol. 1355 (odvody z VHP, kde ještě v r. 2014 byly příjmy 2,213mil Kč). Město je nadále, byť nepřímo, příjemcem
části výtěžku (odvodu) z JTHZ – platby tohoto odvodu obcím jsou realizovány prostřednictvím Finančních úřadů
podle sídla provozovatele VHP nebo JTHZ provozovaného na území obce, obce jsou navíc také příjemci 30%
odvodů ze všech ostatních forem loterií, sázek a hazardu, které povoluje MF ČR.
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Výkon státní správy rok 2014 - FO - místní poplatky - zák. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů
Rok

Rok

2013

2014

výzva k součinnosti

133

53

platební výměr

369

577

daňová exekuce (mzda, banka)

92

96

rozhodnutí o přeplatku

12

29

Odvolání

1

0

Rozhodnutí o zastavení řízení

11

12

Výzva k podání řádného daň.tvrzení

2

1

Rozhodnutí o osvobození

3

9

Platební výměry

21

29

Vyrozumění o nedopl. před PV

95

69

Vyrozumění o nedopl.před exekucí

29

13

Úřední záznam o prekluzi

19

5

Rozhodnutí o přeplatku

22

34

Exekuce - plátce mzdy

13

19

Rozhodnutí o odvolání

1

-

Rozhodnutí o zastavení řízení

5

8

Rozhodnutí o povolení tomboly

2

1

Výzva k součinnosti (v 2014 pro 1-200 osob)

271

72

Vyrozumění o nedopl.před exekucí

48

61

Rozhodnutí o zastavení řízení

5

4

Exekuce - plátce mzdy

11

47

Vyrozumění o výši nedoplatků před PV

1523

568

Vyrozumění o výši nedoplatků před EX

156

169

Upozornění na nedoplatek, na splatnost

139

1425

oznamovací povinnost (přihlášky)

146

107

ostatní písemnosti

103

400

Předvolání

39

78

Podání oznamovací povinnosti

222

315

Počet vymáhaných míst.popl.

202

155

Počet vymožených míst.popl.

118

59

Podání oznamovací povinnosti

2

1

Počet nových pokut. a nákl.říz.

69

60

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)

Zákon o loteriích (tomboly)
Daňový řád - dělená správa
(vymáhání pokut a nákladů
řízení)

Jiná opatření při výkonu státní správy
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)
Zákon o loteriích (tomboly)
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Daňový řád - dělená správa
(vymáhání pokut a nákladů
řízení)

Počet celkem vymáhaných pokut, nákladů řízení,
exekučních nákladů a přeplatků

455

541

Počet vymožených pokut, nákladů řízení,
exekučních nákladů a přeplatků

37

52

Ostatní činnosti

Počet

zpracované změny (odhlášení, přihlášení) - MP KO

595

542

zpracované změny (odhlášení, přihlášení) -MP (veř. prostranství, psi, vstupné, VHP)

222

255

reklama - smlouvy o nájmu sloupů veřejného osvětlení (samospráva)

10

8

výdej psích známek

60

113

V roce 2014 bylo zpracováno finančním odborem Nařízení obce č. 1/2014 – Tržní řád. Toto nařízení upravuje
a stanovuje podmínky, za kterých lze uskutečňovat nabídku, prodej zboží a poskytovat služby mimo provozovnu
určenou k tomuto účelu podle zvláštního zákona na území města Kojetína.
5.4

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, přidaly
se další 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, zejména 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;…). Zaznamenat
a především v praxi uhlídat nepřetržité změny, které se týkají samotného účetnictví a daňové problematiky je
pro pracovnice účtárny nesmírně obtížný úkol, s kterým se musí samy vypořádat nad rámec svých
každodenních povinností. Smysl a poslání účetnictví se ztrácí v legislativní džungli a v úkolech vykazování
a sledování mnohdy neužitečných informací a údajů.
V roce 2014 bylo zpracováno téměř 7,5tis faktur a platebních poukazů, přes 4tisíce účetních dokladů s více než
50 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.
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Významnou součástí každodenní práce FO a součástí finančního řízení byla i v r. 2014 finanční kontrola, jejímž
smyslem bylo zabezpečení řádného hospodaření s veřejnými prostředky a předcházení nehospodárnému,
neúčelnému a neefektivnímu nakládání s nimi.
Úvěry
Město Kojetín ještě na počátku roku 2014 evidovalo tři dlouhodobé úvěry (zůstatek k 1. 1. 2014 byl ve výši
24,968mil Kč), které v dřívějších letech čerpalo u České spořitelny a.s. (splatné do roku 2023),
Komerční banky a.s. (splatné do roku 2017) a Hypoteční banky a.s. (splatné do roku 2020). V lednu 2014 proběhlo
refinancování těchto úvěrů a dále již probíhaly splátky nového úvěru za nových podmínek - na splátkách jistiny
úvěru bylo uhrazeno 2,563mil Kč, na úrocích bylo zaplaceno 514tis Kč. Nové podmínky úvěru jsou FIXNÍ úroková
sazba na 10 let ve výši 1,97% p. a. a úvěr bez zajištění. Refinancováním úvěrů přinese do budoucna finanční
úsporu ve výdajích rozpočtu ve výši téměř 2,4mil Kč.
5.5

NAKLÁDÁNI S MAJETKEM MĚSTA V ROCE 2014

V oblasti nakládání s majetkem bylo schváleno v orgánech města : (realizace zapsání na Katastrální úřad v roce
2014)


8 smluv nebo smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene



1 smlouva o bezúplatném převodu na pozemek



1 darovací smlouva na objekty s pozemky



1 směnná smlouva na pozemky



3 smlouvy na prodej nemovitostí - pozemků



2 smlouvy na koupi nemovitosti – pozemků (veřejné prostranství)



2 smlouvy na prodej nemovitosti – objekty s pozemkem



1 smlouva na prodej nemovitosti - trafostanice



2 smlouvy na prodej movitých věcí

S přípravou smluv byla spojená časově náročná jednání jak s právníkem města, s daňovým poradcem
a v řadě případů především s kupujícími.


V roce 2014 byly zmapovány pozemky Nadace Dr. Leopolda Prečana ve středu města a zahájena jednání
o směně pozemků za ornou půdu ve vlastnictví města. V jednáních o převodu těchto pozemků bude
v budoucnu nadále pokračováno.



Na základě zák. č. 172/1991, ve znění pozdějších předpisů, 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.
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Jednáním s ČEZ Distribuce byla převedena trafostanice u bývalého učiliště v Křenovské ul. do jejich
vlastnictví

Realizace výše uvedených prodejů a převodů, resp. smluv o nakládání s majetkem, vychází především z rovnání
vlastnických vztahů z minulosti a také po proběhlé digitalizaci. Veškeré majetkoprávní úkony referent majetku
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 podkladů pro účetní
záležitosti.
I přes obrovskou pracnost a objem administrativních činností téměř všech pracovníků FO se prodeje
nemovitostí v roce 2014 podařilo zrealizovat tak, jak jsme si naplánovali a v roce následujícím hodláme
v prodeji dále pokračovat.
Pro rok 2015 nás čeká další velký úkol v oblasti nakládání s majetkem - pokračovat v prodeji zbývajících
neobsazených bytů a bytů v nástavbách, 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 a Nadací Dr. Leopolda Prečana.
V souvislosti se změnou legislativy od roku 2014 (NOZ, nový Katastrální zákon, novela zákona o dani z nabytí
nemovitých věcí) jsme v oblasti majetkoprávní nové změny zvládli, a účastí na školeních v oblasti nakládáni
s majetkem budeme neustále zvyšovat svou odbornou úroveň.

5.6

MZDOVÁ AGENDA

V květnu a červnu 2014 proběhlo zpracování podkladů pro výpočet a výplatu odměn členů okrskových volebních
komisí (dále jen OVK), kteří se zúčastnili voleb do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. 5. 2014.
V průběhu měsíce říjen – prosinec se mzdová účetní věnovala přípravě formulářů pro vyplnění osobních
a daňových údajů jednotlivých členů OVK a zpracování podkladů pro výpočet a výplatu odměn 70 členů OVK pro
Volby do zastupitelstev obcí, které se konaly dne 10. a 11. října 2014. Dále proběhlo zpracování veškerých
personálních a mzdových údajů všech dosavadních a následně i nově zvolených členů Zastupitelstva města.
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5.7

ROZPOČET

Rozpočet na rok 2014, který byl schválen v prosinci 2013, byl v průběhu roku podle aktuální potřeby a návrhů
vedoucích zaměstnanců (příkazců operací) upravován formou rozpočtových opatření, která byla předkládána ke
schválení radě města a zastupitelstvu města. Celkem bylo v roce 2014 schváleno a provedeno 20 rozpočtových
opatření.

ZMĚNY rozpočtu 2014 (v tis. Kč)

Schváleno

PŘÍJMY

VÝDAJE

FINANCOVÁNÍ

Schválený rozp - usn. Z 406/12-13

10.12.2013

81 944,15

78 462,53

-3 481,62

RO č. 1/2014 - usn. Z 429/01-14

28.1.2014

0,00

22 811,00

22 811,00

RO č. 2/2014 - usn. R 1786/01-14

28.1.2014

0,00

281,20

281,20

0,00

23 092,20

23 092,20

mezisoučet za Období 1 - RO 1,2:
RO č. 3/2014 - usn. R 1862/03-14

12.3.2014

0,00

0,00

0,00

RO č. 4/2014 - usn. R 1905/03-14

25.3.2014

218,00

218,00

0,00

218,00

218,00

0,00

453,72

583,72

130,00

453,72

583,72

130,00

mezisoučet za Období 3 - RO 3,4:
RO č. 5/2014 - usn. R 1934/04-14

23.4.2014

mezisoučet za Období 4 - RO 5:
RO č. 6/2014 - usn. R 1957/05-14

14.5.2014

967,41

967,41

0,00

RO č. 7/2014 - usn. R 1976/05-14

14.5.2014

190,00

190,00

0,00

1 157,41

1 157,41

0,00

mezisoučet z Období 5 - RO 6,7:
RO č. 8/2014 - usn. R 1994/06-14

11.6.2014

548,22

548,22

0,00

RO č. 9/2014 - usn. Z 478/06-14

24.6.2014

600,00

600,00

0,00

1 148,22

1 148,22

0,00

185,00

258,00

73,00

185,00

258,00

73,00

480,00

480,00

0,00

480,00

480,00

0,00

mezisoučet za Období 6 - RO 8,9:
RO č. 10/2014 - usn. R 2058/07-14

16.7.2014

mezisoučet za Období 7 - RO :
RO č. 11/2014 - usn. R 2091/08-14

13.8.2014

mezisoučet za Období 8 - RO :
RO č. 12/2014 - usn. R 2131/09-14

3.9.2014

280,00

280,00

0,00

RO č. 13/2014 - usn. Z 509/09-14

23.9.2014

2 182,00

2 182,00

0,00

RO č. 14/2014 - usn. R 2175/09-14

23.9.2014

212,00

604,50

392,50

RO č. 15/2014 - usn. Z 516/09-14

23.9.2014

100,00

100,00

0,00
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mezisoučet za Období 9 - RO :
RO č. 16/2014 - usn. R 2204/10-14

20.10.2014

mezisoučet za Období 10 - RO :

2 774,00

3 166,50

392,50

729,94

736,94

7,00

729,94

736,94

7,00

RO č. 17/2014 - usn. R 6/11-14

19.11.2014

370,00

370,00

0,00

RO č. 18/2014 - usn. Z 22/11-14

24.11.2014

1 902,99

0,00

-1 902,99

2 272,99

370,00

-1 902,99

mezisoučet za Období 11 - RO:
RO č. 19/2014 - usn. R 77/12-14

16.12.2014

178,26

178,26

0,00

RO č. 20/2014 - usn. Z 30/12-14

16.12.2014

0,00

0,00

0,00

178,26

178,26

0,00

91 541,69

109 851,78

18 310,09

mezisoučet za Období 12 - RO:
UPRAVENÝ ROZPOČET 2014

4.2.2015

Schválený rozpočet města i všechny jeho změny byly průběžně ve stanovených termínech předávány Krajskému
úřadu a kontrola celého rozpočtového procesu i jeho čerpání podléhá kontrole v rámci přezkoumání hospodaření
auditorem a nebylo při ní zjištěno žádné porušení platných předpisů ani stanovených závazných ukazatelů.
V roce 2014 se při řízení finančního hospodaření města podařilo udržet pod kontrolou čerpání rozpočtových
výdajů a současně bylo překročeno plnění plánovaných příjmů, v důsledku čehož byl k 31. 12. vykázán přebytek
hospodaření ve výši 8,8 mil. Kč, což při započtení ušetřeného počátečního zůstatku finančních prostředků na
bankovních účtech města představuje možnost realizace nových i rozpracovaných investičních akcí v roce 2015
v celkovém objemu cca 30 mil. Kč při současném zachování potřebné rozpočtové rezervy.

REKAPITULACE finančního hospodaření za rok 2014
POL

TEXT

třída 1

daňové příjmy

třída 2

třída 3

třída 4

nedaňové
příjmy
kapitálové
příjmy
přijaté
transfery

PŘÍJMY celkem

schválený

rozpočtová

rozpočet

opatření

61 012 000,00

2 578 570,00

63 590 570,00

72 013 889,46

16 232 150,00

1 641 500,00

17 873 650,00

19 323 257,39

0,00

1 923 180,00

1 923 180,00

4 535 050,00

4 700 000,00

3 454 290,00

8 154 290,00

8 665 607,07

81 944 150,00

9 597 540,00

91 541 690,00

104 537 803,92

upravený rozpočet SKUTEČNOST
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schválený

rozpočtová

rozpočet

opatření

74 319 370,00

6 623 230,00

80 942 600,00

73 397 929,76

4 143 160,00

24 766 020,00

28 909 180,00

20 145 437,33

VÝDAJE celkem

78 462 530,00

31 389 250,00

109 851 780,00

93 543 367,09

SALDO P-V

3 481 620,00

-21 791 710,00

-18 310 090,00

10 994 436,83

třída 8

-3 481 620,00

21 791 710,00

18 310 090,00

-10 994 466,83

POL

TEXT

třída 5

běžné výdaje

třída 6

kapitálové
výdaje

financování

upravený rozpočet SKUTEČNOST

Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech města k 1. 1. 2014

28 033 278,14

Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech města k 31. 12. 2014

36 866 291,59

R o z d í l = PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ za rok 2014

8 833 013,45

V roce 2014 se schválilo ZM na návrh finančního odboru zrušení 3 peněžních fondů. Město mělo do té doby
zřízeno celkem 5 peněžních fondů se samostatnými bankovními účty u ČS a.s. Zůstatky na těchto běžných účtech
(dále jen BÚ) nebyly úročeny jako je tomu u běžného účtu města, ale byly zde účtovány příslušné bankovní
poplatky a o každém bankovním účtu se navíc muselo složitě samostatně účtovat. Z důvodu minimalizace nákladů
při zachování možnosti odděleného sledování účelovosti výdajů, hrazených dosud přímo z bankovních účtů
těchto fondů, navrhl finanční odbor zastupitelům města zrušení tří peněžních fondů a jejich bankovních účtů.
Ke dni 31. 12. 2014 byly zrušeny 3 peněžní fondy včetně jejich bankovních účtů:


Ekologický fond / EF (BÚ:1883104309/0800 – účet: 236/0180)



Fond rozvoje bydlení / FRB (BÚ: 1883098359/0800 – účet: 236/0120)



Fond prevence kriminality / FPK (BÚ: 35-1883093339/0800 – účet: 236/0140)

Zůstatky zrušených fondů EF a FPK byly ke konci roku převedeny na účet FRR a současně byla zavedena Pravidla
pro hospodaření s prostředky zrušeného Ekologického fondu. Hospodaření s prostředky zrušených fondů EF
a FPK bude nadále rozpočtováno a sledováno odděleně a účelově podle členění platné rozpočtové skladby,
přičemž dojde k úspoře nákladů za bankovní poplatky i ke zjednodušení účtování. Finanční prostředky ze
zrušeného FRB byly převedeny na běžný účet města pro zapojení do rozpočtu.
V roce 2014 se opět podařilo sestavit reálný návrh rozpočtu na rok 2015, který byl už v prosinci jednohlasně
schválen novým zastupitelstvem města, takže nemuselo být přistoupeno na rozpočtové provizorium a město
může hned od počátku nového roku 2015 hospodařit bez problémů podle schváleného rozpočtu.
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5.8

METODICKÁ, ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ČINNOST U PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

V roce 2014 byly jako každoročně provedeny u všech sedmi zřízených příspěvkových organizací (dále jen PO)
předběžné, průběžné i následné veřejnosprávní kontroly hospodaření v souladu se zákonem o finanční kontrole
č. 320/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při těchto kontrolách nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky
ani porušení platných předpisů. S řediteli a ekonomkami příspěvkových organizací byly průběžně konzultovány
veškeré jejich finanční, rozpočtové i majetkové požadavky, na základě kterých bylo pro radu města zpracováno
celkem 13 podkladových materiálů, potřebných k vydání usnesení pro potřeby řízení hospodaření zřízených PO.
Na provoz všech zřízených PO bylo v roce 2014 vynaloženo z rozpočtu města celkem 13,224 mil. Kč, které byly
PO použity v souladu s jejich schválenými rozpočty a odpisovými plány na zajištění jejich provozu v hlavní
činnosti.
čís.

PŘÍSPĚVKOVÁORGANIZACE

1

CENTRUM SODIÁLNÍCH SLUŽEB, nám. Dr. E. Beneše 3

2

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, Svatopluka Čecha 586

3

MATEŘSKÁ ŠKOLA, Hanusíkova 10 a Masarykovo nám. 52

1 000 000

4

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO, nám. Republiky 1033

4 740 000

5

ŠKOLNÍ JÍDELNA, Hanusíkova 283

1 000 000

6

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, nám. Míru 83

2 100 000

7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Svatopluka Čecha 586

1 050 000

C E L K E M za všechny zřízené PO v roce 2014:

příspěvek na provoz v Kč
2 684 000
650 000

13 224 000
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Hodnota majetku svěřeného příspěvkovým organizacím zřizovatelem k jejich hospodaření činila ke konci roku
2014 částku ve výši 35,6 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst cca o 900 tis. Kč.
čís.

PŘÍSPĚVKOVÁORGANIZACE

1

CENTRUM SODIÁLNÍCH SLUŽEB, nám. Dr. E. Beneše 3

2 831 498,58

2

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, Svatopluka Čecha 586

2 720 726,10

3

MATEŘSKÁ ŠKOLA, Hanusíkova 10 a Masarykovo nám.

5 257 281,10

4

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO, nám. Republiky 1033

6 422 640,15

5

ŠKOLNÍ JÍDELNA, Hanusíkova 283

3 024 021,27

6

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, nám. Míru 83

8 557 673,36

7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Svatopluka Čecha 586

6 786 023,94

C E L K E M za všechny zřízené PO v roce 2014:

svěřený majetek v Kč

35 599 864,50

Všem zřízeným PO byly zřizovatelem v roce 2014 schváleny účetní závěrky za rok 2013 poprvé podle nové
vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
což svědčí o splnění požadované kvality hospodaření všech příspěvkových organizací podle stanovených
závazných ukazatelů. Žádná PO nevykázala zhoršený výsledek hospodaření, u žádné organizace nebylo zjištěno
neúčelné nebo nehospodárné vynakládání veřejných prostředků a nebyly jim uloženy žádné pokuty ani jiné
sankce.
5.9

POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ N EZISKOVÝM ORGANIZACÍ M A KONTROLA JEJICH POUŽITÍ

V roce 2014 bylo přijato celkem 15 žádostí o poskytnutí dotací v celkové hodnotě 1,690.300 Kč, přičemž nebylo
vyhověno pouze 2 žadatelům. Žádosti byly posuzovány komisí RM pro poskytování peněžitých dotací a
zpracovaný návrh následně projednávala RM a schválilo ZM.
Z rozpočtu města byly v roce 2014 v souladu s platnými Zásadami pro poskytování peněžitých dotací schváleny a
poskytnuty dotace celkem 13 příjemcům v celkové hodnotě 1 mil. Kč.
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čís.

PŘÍJEMCEDOTACE

1

PIONÝRSKÝ SKUPINA Kojetín

40 000

2

JUNÁK, středisko Kojetín

30 000

3

TJ SOKOL Kovalovice

65 000

4

HASIČSKÝ SBOR Popůvky

10 000

5

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Kojetín

15 000

6

HC JAMAJKA Kojetín - oddíl florbalu

20 000

7

POLICEJNÍ SPORTOVNÍ KLUB Přerov, odd. Kojetín

5 000

8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Sladovní ul. - oddíl stolního tenisu

5 000

9

TJ SOKOL Kojetín

280 000

10

FOTBALOVÝ KLUB SLAVOJ Kojetín - Kovalovice

300 000

11

KANOISTIKA Kojetín

230 000

CELKEM poskytnuté DOTACE v roce 2014:

poskytnutá dotace v Kč

1 000 000

Všichni příjemci dotací od Města Kojetína v souladu s platnými zásadami a uzavřenými veřejnoprávními
smlouvami předložili do konce roku 2014 poskytovateli řádná vyúčtování přijatých dotací, která podléhají
následné kontrole dodržení výše a účelu a jsou jednou z podmínek pro poskytnutí dotace v následujícím roce.
Kontrola vyúčtování je prováděna ve spolupráci s kontrolním výborem ZM a v případě zjištění nedostatků jsou
příjemci dotací vyzýváni k jejich odstranění. Při prokázaném porušení rozpočtové kázně (tj. smluvních podmínek)
by musel být nařízen odvod části nebo i celé nesprávně použité dotace. V roce 2014 nebyl udělen příjemcům
dotací žádný odvod.
V závěru roku 2014 byla parlamentem ČR projednávána navržená novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, která po jejím schválení a nabytí účinnosti v roce 2015 přinese rozšíření povinností
pro město jako poskytovatele dotací, což si vyžádá provedení důležitých změn v dosud platných Zásadách pro
poskytování peněžitých dotací Městem Kojetín, přijatých v roce 2008.
5.10 KONTROLY
V souladu s §4 Zákona 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a DSO,
v platném znění, byl auditorskou společností OL AUDITING, s.r.o., Olomouc, IČ 25390449, proveden přezkum
hospodaření města za jednotlivé roky 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014 a to vždy se závěrem, že při přezkoumání
hospodaření města Kojetína nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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Ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR byla provedena kontrola zaměřená na úhradu pojistného na
veřejném zdravotním pojištění. Tuto kontrolu prováděla Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. Kontrolou byl
zjištěn dluh na pojistném a tím i penále za neuhrazené pojistné. Jednalo se o osobu OSVČ, která pro Město Kojetín
pracovala ve funkci člena výboru. V době svého členství ve výboru neoznámila VZP ani Městu Kojetín, že stala
samoplátcem a neodváděla pojistné na VZP. Dlužné pojistné bylo uhrazeno a s dlužníkem byla uzavřena dohoda
o uznání a splacení dluhu. Dlužná částka byla městu Kojetínu uhrazena do konce roku 2014. Penále bylo Městu
Kojetín prominuto VZP ČR rozhodnutím o odstranění tvrdosti. Ze strany města se nejednalo o úmysl či zanedbání
povinnosti, jelikož plátce neoznámil změnu. Přesto byla na základě této skutečnosti již přijata opatření, aby k této
situaci nemohlo dojít (členům výborů, kteří nejsou členy ZM, je za výkon funkce poskytnut peněžitý dar).
5.11 ČINNOST ODBORU V R OCE 2014 – PLNĚNÍ STANOVENÝCH ÚKOLŮ:
Udržet pohledávky z místních poplatků za komunální odpad meziročně ve stejné výši (očištěno o „navýšení“)


V roce 2014 se podařilo pohledávky za KO (bez „navýšení“) poprvé meziročně snížit; Úkol trvá

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

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

Místní poplatky: Nastavení systému vymáhání pohledávek na místní poplatky za komunální odpad tak, aby
nedocházelo k dalšímu navyšování dluhů


Průběžně plněno

Finanční kontrola Po novele zákona č. 250/2000 Sb. a 320/2001 Sb. aktualizovat interní postupy v oblasti
finanční kontroly


Trvá

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


Průběžně plněno

Účetnictví „uhlídat“ změny legislativy, příprava na konsolidaci


Průběžně plněno

Informační systém: další zdokonalování postupů v oblasti využití informačních systémů, zejména v oblasti
modulu Majetku a příp. modulu Pronájmy


Průběžně plněno
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5.12 ČINNOST ODBORU V R OCE 2015 – VÝZNAMNÉ AKCE A ÚKOLY:

Udržet pohledávky z místních poplatků za komunální odpad meziročně ve stejné výši (očištěno o „navýšení“).
Zabezpečení kompletní evidence, vč. dokumentace k přijatým dotacím jejich průběžná aktualizace.
Navrhnout optimalizaci interních postupů a pravidel ve vazbě na legislativní změny týkající se finanční kontroly
(po novele zák.250/2000 a 320/2001).
Finanční kontrola - po novele zákona č. 250/2000 Sb. a 320/2001 Sb. aktualizovat interní postupy v oblasti
finanční kontroly.
Informační systém: další zdokonalování postupů v oblasti využití informačních systémů, zejména v oblasti
modulu Majetku a příp. modulu Pronájmy.
Pokračovat

v prodeji

zbývajících

neobsazených

bytů

a

bytů

v

nástavbách,

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 a Nadací Dr. Leopolda Prečana.
Zabezpečení financování investičních akcí v roce 2015 v souladu se schváleným rozpočtem a dotačními
podmínkami.

Rok 2014 přinesl do konání Finančního odboru MěÚ opět mnoho změn a řadu nových požadavků. Na
zaměstnance jsou kladeny stále vyšší a vyšší nároky než v letech předchozích a nezbývá než spoléhat na jejich
odpovědný postoj k práci, samostatnost a značné pracovní nasazení, bez nichž by nebylo možné zabezpečit
náležité plnění cílů v rámci svěřených agend.
Ing. Hana Večeřová, MSc., vedoucí finančního odboru
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Příloha č. 1
Zpráva o investičních akcích 2014 realizace stavebních investičních akcí, oprav a demolicí nad 100tis. Kč.
1.
Název akce Školní jídelna Hanusíkova 283 - instalace klimatizace
Termín realizace Duben 2014
Investiční náklady 126 360,30 Kč
Financování Město Kojetín
Dodavatel AIR FINAL s.r.o., Nová Ulice 532, Suchdol nad Odrou
Popis akce Za účelem zlepšení pracovního prostření ve varně školní jídelny byla zde instalovaná klimatizační
jednotka MITSUBISHI ELECTRIC
2.
Název akce Víceúčelová sportovní hala - vypracování projektové dokumentace
Termín realizace 29. 11. 2013 – 20. 7. 2014
Investiční náklady 469 480,-Kć
Financování Město Kojetín
Projektant Hutní projekt Frýdek- Místek a.s.
Popis akce Vypracování projektové dokumentace, včetně inženýrské činnosti spojené s danou stavbou (územní
rozhodnutí, stavební povolení, realizaci stavby)
3.
Název akce Rekonstrukce sociálního zařízení na DPS E. Beneše 3
Termín realizace Březen 2014
Investiční náklady 126 243,-Kč
Financování Město Kojetín
Dodavatel Bradna Ladislav Nová 1216, Kojetín
Popis akce K rekonstrukci sociálního zařízení pro zaměstnance CSC bylo přistoupeno z důvodu nevyhovujícího
stavu stávajícího soc. zařízení.
4.
Název akce ZŠ Sladovní - rekonstrukce sociálního zařízeni
Termín realizace Červenec – Srpen 2014
Investiční náklady 289 373,27Kč
Financování Město Kojetín
Projektant Ing. Jiří Pavlík
Dodavatel Bradna Ladislav Nová 1216, Kojetín
Popis akce K rekonstrukci sociálního zařízení bylo přistoupeno ze dvou důvodů a to na základě zápisu KHS
Olomouckého kraje a rozšíření výuky pro imobilní žáky. Rekonstrukce spočívala v celkové úpravě soc. zařízení
vybudování samostatného WC pro pedagogy a imobilní žáky. Současně byla provedena úprava místnosti pro
uklízečku, kde byla na základě požadavku KHS instalovaná výlevka a ohřívač teplé vody.
5.
Název akce ZŠ Sladovní – nájezdová rampa pro imobilní žáky
Termín realizace Srpen 2014
Investiční náklady 102 506,20 Kč
Financování Město Kojetín
Projektant Ing. Jiří Pavlík
Dodavatel Bradna Ladislav, Nová 1216, Kojetín
Popis akce K vybudování nájezdové rampy umožňující bezpečný přístup imobilních žákům do školy bylo
přistoupeno z důvodu nástupu těchto postižených osob ve školním roce 2014 -2015.
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6.
Název akce Poliklinika – zvedací plošiny NPM 400
Termín realizace Duben – Květen 2014
Investiční náklady 330 523,- Kč
Financování Město Kojetín
Dodavatel Manus Prostějov spol. s.r.o., Technis Kojetín spol. s.r.o.
Popis akce Stávající plošina svým stářím a častými poruchami nevyhovovala. Nová plošina je určena pro
venkovní prostředí dodávku a montáž provedla firma Manus. Přípravné práce firma Technis tyto spočívali ve
vybudování základu přívodu el. energie a úpravy přístupu k plošině.
7.
Název akce Masarykovo náměstí - PD optický kabel
Termín realizace Duben 2014
Investiční náklady 168 190,- Kč
Financování Město Kojetín
Projektant MORAVIA KONSULT Olomouc a.s.
Dodavatel
Popis akce Vypracování projektové dokumentace pro napojení jednotlivých budov města optickým kabelem
8.
Název akce ZŠ nám. Míru – renovace učeben přírodovědných předmětů ZŠ
Termín realizace Červenec – Srpen 2014
Investiční náklady 2 480 032,- Kč
Financování Město Kojetín 15%, ROP Střední Morava 85%
Projektant Ing. Pavel Olšovský
Dodavatel Profistav Přerov a.s, NWT a.s
Popis akce Renovace spočívá ve vybavení učeben přístrojovým vybavením (laboratorními soupravami,
dataprojektory), osazením učebních pomůcek (keramická tabule závěsný systém) a nábytkem. Stavebními
pracemi bylo provedeno snížení a odhlučnění stropních podhledů, instalace zářivkových svítidel a
zatemňovacích žaluzií.
9.
Název akce ZŠ nám. Míru – rekonstrukce bytu školníka na uřebny
Termín realizace Červenec – září 2014
Investiční náklady 367 151,- Kč
Financování Město Kojetín
Projektant Ing. Pavel Olšovský
Dodavatel Profistav Přerov a.s, TZB-voda-topení-plyn s.r.o., Přerov, Hýža podlahy s.r.o. Kroměříž
Popis akce Rekonstrukce spočívala ve vybudování učeben v prostoru, kde byl do školního roku 2013-4 umístěn
byt školníka.
10.
Název akce Kovalovice – kaplička odstranění vlhkosti
Termín realizace Březen – Červen 2014
Investiční náklady 248 817,-Kč
Financování Město Kojetín
Dodavatel SANATES Olomouc s.r.o.
Popis akce Oprava kapličky byla provedena z důvodu odstranění vlhkosti. V interiéru kapličky
byla odstraněna zavlhlá omítka, provedena beztlaková injektáž proti vodě, stažení prasklin a následné omítnutí
sanační omítkovou směsí. V konečné fázi byla kaplička vymalovaná.
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11.
Název akce DPS St. Masara – výměna oken
Termín realizace Duben 2014
Investiční náklady 555 424,-Kč
Financování Město Kojetín
Dodavatel V Okno s.r.o., Skaštice
Popis akce Původní okna byla v nevyhovujícím stavu, výměnou oken a balkonových dveří se zlepší klimatické
podmínky pro bydlení a sníží tepelné ztráty budovy.
12.
Název akce MŠ Masarykovo náměstí – oprava podlahy oddělení Rybičky
Termín realizace Srpen 2014
Investiční náklady 145 013,66 Kč
Financování Město Kojetín
Dodavatel Hýža podlahy s.r.o. nám Míru 519/3. Kroměříž
Popis akce Stávající podlahová krytina byla poškozená užíváním. Při pokládce nové podlahové krytiny byla
položena vyrovnávací vrstva z OSB desek v lehárně v hlavní místnost (herna) byla odstraněna podlaha z parket a
nahrazena vyrovnávací podlahou z OSB desek ve dvou vrstvách. Na takto upravené podklady byla položena PVC
krytina.
13.
Název akce ZŠ Svatopluka Čecha – opěrná stěna u hřiště
Termín realizace Květen 2014
Investiční náklady 94 910,- Kč
Financování Město Kojetín
Dodavatel Bradna Ladislav, Nová 1216, Kojetín
Popis akce Opěrná stěna mezi hřištěm a ulicí Růžová byla poškozena a docházelo k opadávání omítky z důvodu
zavlhnutí dešťovou vodou, Oprava spočívala v opravě omítek odizolování stěny z ulice Růžová.
14.
Název akce Poliklinika Kojetín – oprava nájezdové rampy – ulice Chytilova
Termín realizace Květen – Červen 2014
Investiční náklady 206 416,52 Kč
Financování Město Kojetín
Dodavatel Bradna Ladislav
Popis akce Byla provedena oprava bočních vnitřních i venkovních stěn vjezdové rampy a podhledu. Tato oprava
spočívala v odkopání okapového chodníku, položení izolace NOP, zasypání kamenivem a pokládkou nového
okapového chodníku Podhledová část zastřešení nájezdové rampy byla zednicky zapravena a natřena fasádní
barvou
15.
Název akce Školní Jídelna – oprava střechy
Termín realizace Duben 2014
Investiční náklady 164 560,Financování Město Kojetín
Dodavatel Chalánek Miroslav, Měrovice nad Hanou
Popis akce Stávající střecha vykazuje poškození položených střešních pasů z těžké lepenky. Orava byla
provedena částečným odstraněním stávajících poškozených míst jejich vyspravením a následnou pokládkou
nové izolace
16.
Název akce MŠ Masarykovo náměstí – oprava sociálního zařízení oddělení Rybiček
Termín realizace Červenec – Srpen 2014
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Investiční náklady 163 259,25Kč
Financování Město Kojetín
Dodavatel Bradna Ladislav, Nová 1216, Kojetín
Popis akce Sociální zařízení nevyhovovalo hygienickým požadavkům, došlo k jeho celkové opravě. Byly
odstraněny stávající obklady stěn a podlah instalovány nové rozvody vody a odpadů. V sociálním zařízení byl
vybudován sprchová kout a instalovány zařizovací předměty (umývadla, WC, pisoáry)
17.
Název akce Hotel Pivovar – oprava po havárii
Termín realizace Leden – Únor 2014
Investiční náklady 367 264,04
Financování Město Kojetín
Dodavatel Ptáček pozemní stavby s.r.o.
Popis akce V přístavbě hotelu Pivovar došlo k poruše na stoupajícím rozvodu vody a následnému vytopení
pokojů ve dvou podlažích a sklepu. Oprava spočívala v odstranění koberců, demontáži podlah, stropních
podhledů a dělících příček po vysušení budovy byly pokoje uvedeny do původního stavu.
18.
Název akce MŠ Masarykovo náměstí – oprava fasády
Termín realizace Červenec - Srpen 2014
Investiční náklady 119 644,-Kč
Financování Město Kojetín
Dodavatel Stiskal Radek - Radexa
Popis akce Oprava fasády spočívala v odstranění zvětralé omítky a zpevnění uvolněného zdiva na takto
upravený podklad byl doplněn cihelným materiálem a zomítán maltovou směsí následně byl proveden nátěr
podhledové části budovy.
19.
Název akce DPS J. Peštuky - oprava odpadního stoupacího vedení
Termín realizace Březen - Duben 2014
Investiční náklady 147 306,-Kč
Financování Město Kojetín
Dodavatel TECHNIS Kojetín spol. s.r.o.
Popis akce Stávající stoupací kanalizační potrubí bylo poškozeno a vyžadovalo časté opravy a čistění, Výměnou
potrubí došlo k odstranění závad.
20.
Název akce Poliklinika Kojetín – zastřešení nájezdové rampy ul. Chytilova
Termín realizace Květen 2014
Investiční náklady 107 963,- Kč
Financování Město Kojetín
Dodavatel Štěpánek Petr – IZOLACE Doloplazy
Popis akce Stávající plechová krytina byla odstraněna a nahrazena novou plechovou krytinou
21.
Název akce ZUŠ Hanusíkova – výměna vstupních vrat
Termín realizace Srpen 2014
Investiční náklady 146 119,- Kč
Financování Město Kojetín
Dodavatel V Okno s.r.o., Skaštice
Popis akce Původní dřevěná vrata v průjezdu budovy byly a nahrazeny vraty z hliníku se světlíkem. Nová vrata
mají menší vstupní křídla a jsou pro žáka snadněji ovladatelné. Tepelné ztráty jsou výrazně nižší.
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22.
Název akce Předlažba místní komunikace, Družstevní
Termín realizace Duben 2014
Investiční náklady 177 800,- Kč
Financování Město Kojetín
Dodavatel TECHNIS Kojetín spol. s.r.o.
Popis akce V rámci akce byla provedena celková předlažba chodníku ze zámkové dlažby, včetně osazení nových
stojatých obrub v úseku od křižovatky ulice Palackého a ulice Družstevní až za budovu kotelny na ulici
Družstevní.
23.
Název akce Předlažba místní komunikace, Družstevní – u samoobsluhy
Termín realizace Květen 2014
Investiční náklady 302 395,- Kč
Financování Město Kojetín
Dodavatel TECHNIS Kojetín spol. s.r.o.
Popis akce V rámci akce byla provedena celková předlažba chodníku ze zámkové dlažby, včetně osazení nových
stojatých obrub v úseku budovy kotelny na ulici Družstevní. Až po křižovatku ulice Družstevní a ulice Sladovní
(kolem samoobsluhy)
24.
Název akce Rekonstrukce MK u polikliniky, Chytilova a 6. května
Termín realizace Červen – červenec 2014
Investiční náklady 770 245,- Kč
Financování Město Kojetín
Dodavatel TECHNIS Kojetín spol. s.r.o.
Popis akce Na základě špatného technického stavu místní komunikace (chodníku) na ulici Chytilova a 6. května,
byla provedena celková rekonstrukce spočívající v předlažbě stávající komunikace ze zámkové dlažby, včetně
odtěžení podloží, výměny silničních obrub a rozšíření nájezdu hlavního vstupu do budovy polikliniky z ulice 6.
května. Dále byla provedena celková rekonstrukce nájezdů do budovy polikliniky z ulice Chytilova.
25.
Název akce Rekonstrukce místní komunikace u ŠJ, ulice Hanusíkova
Termín realizace Červenec 2014
Investiční náklady 220 000,- Kč
Financování Město Kojetín
Dodavatel TECHNIS Kojetín spol. s.r.o.
Popis akce V rámci akce „Úprava okolí školní jídelny – 2. část“, na ulici Chytilova v Kojetíně, byla provedena
rekonstrukce zbývající části účelové komunikace. Asfaltová část byla odstraněna, byly osazeny nové stojaté
obruby a vydlážděno zámkovou dlažbou, která navazuje na již předlážděnou část v roce 2013.
26.
Název akce Rekonstrukce účelové komunikace na hřbitově
Termín realizace Srpen 2014
Investiční náklady 1 882 563,-Kč
Financování Město Kojetín
Projektant NELL Projekt s.r.o.
Dodavatel TECHNIS Kojetín spol. s.r.o.
Popis akce Vzhledem k velmi špatnému technickému stavu účelové komunikace na hřbitově u smuteční obřadní
síně byl v rámci rekonstrukce odstraněn asfaltový povrch, odtěženo podloží, osazeny nové stojaté obruby a byla
provedena pokládka zámkové dlažby.
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27.
Název akce Rekonstrukce oplocení na hřbitově
Termín realizace Srpen 2014
Investiční náklady 599 917,-Kč
Financování Město Kojetín
Projektant NELL Projekt s.r.o.
Dodavatel TECHNIS Kojetín spol. s.r.o.
Popis akce V návaznosti na akci „Rekonstrukce UK na hřbitově“ bylo odstraněno stávající oplocení vstupní části
hřbitova a části před SOS. Byl vybudován nový základ a provedena výstavba nového oplocení. Součástí oplocení
je i nová vstupní brána.
28.
Název akce Parkoviště u hřbitova
Termín realizace Září 2014
Investiční náklady 583 946,-Kč
Financování Město Kojetín
Projektant NELL Projekt s.r.o.
Dodavatel TECHNIS Kojetín spol. s.r.o.
Popis akce Další navazující stavbou na akci „Rekonstrukce UK na hřbitově“ je vybudování nového parkoviště u
hřbitova (část bývalého shromaždiště). Toto nové parkoviště dlážděné zámkovou dlažbou, bude navazovat na
stávající parkoviště.
29.
Název akce PD pro akci Revitalizace Masarykova náměstí, Kojetín (3 etapy)
Termín realizace Leden - září 2014
Investiční náklady 859 100,-Kč
Financování Město Kojetín
Projektant MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Popis akce Vypracování projektové dokumentace pro akci Revitalizace Masarykova náměstí, Kojetín.
30.
Název akce Studie cyklostezky Kojetín – Uhřičice – Lobodice - Tovačov
Termín realizace Červen 2014
Investiční náklady 102 850,-Kč
Financování Město Kojetín
Projektant Ing. Linda Smítalová
Popis akce Vypracování studie cyklostezky Kojetín – Uhřičice – Lobodice – Tovačov.
31.
Název akce Výstavba parkoviště a příjezdové komunikace u BD č. p. 1211
Termín realizace Srpen – září 2014
Investiční náklady 345 674,-Kč
Financování Město Kojetín
Projektant NELL Projekt s.r.o.
Dodavatel TECHNIS Kojetín spol. s.r.o.
Popis akce V rámci stavby došlo k prodloužení místní komunikace z ulice Nová a navazující výstavby nového
parkoviště ze zámkové dlažby u bytového domu 1211 – 1213 na ulici Nová v Kojetíně pro šikmé stání.
32.
Název akce Výstavba parkoviště u kotelny na ulici Nová
Termín realizace Říjen - Listopad 2014
Investiční náklady 1 398 698,-Kč
Financování Město Kojetín
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Projektant NELL Projekt s.r.o.
Dodavatel TECHNIS Kojetín spol. s.r.o.
Popis akce Vzhledem k velmi špatnému technickému stavu odstavné plochy u kotelny na ulici Nová byly v rámci
výstavby odstraněny betonové panely a oplocení z betonových bloků, odtěženo podloží, osazeny nové stojaté
obruby a byla provedena pokládka zámkové dlažby pro kolmé parkování.
33.
Název akce Přeložka vedení EP 128002855 Kojetín, Masarykovo náměstí
Termín realizace Říjen 2014
Investiční náklady 650 000,-Kč
Financování Město Kojetín
Projektant
Dodavatel ČEZ Distribuce a.s.
Popis akce V rámci stavby Revitalizace Masarykova náměstí, Kojetín, bylo nutné provést přeložku vedení ve
správě ČEZ distribuce a.s..
34.
Název akce Oprava zpevněných ploch na ulici Nová
Termín realizace Říjen - listopad 2014
Investiční náklady 809 979,-Kč
Financování Město Kojetín
Projektant NELL Projekt s.r.o.
Dodavatel Hroší stavby Morava a.s., Olomouc
Popis akce Na základě velmi špatného technického stavu místní komunikace II. třídy na ulici Nová (propady
kanalizačního vedení), byla provedena předlažba částí této komunikace ze žulové kostky 10/10, včetně
pokládky nových stojatých obrub.
35.
Název akce Výstavba chodníku mezi ulicí Družstevní a Sladovní
Termín realizace Říjen 2014
Investiční náklady 213 744,-Kč
Financování Město Kojetín
Projektant NELL Projekt s.r.o.
Dodavatel TECHNIS Kojetín spol. s.r.o.
Popis akce V rámci stavby byl vybudován nový chodník ze zámkové dlažby spojující ulice Družstevní a ulici
Sladovní (za kotelnou).
36.
Název akce Pokládka kabelového vedení + 4 ks nových svítidel VO
Termín realizace Říjen 2014
Investiční náklady 134 797,-Kč
Financování Město Kojetín
Projektant NELL Projekt s.r.o.
Dodavatel TECHNIS Kojetín spol. s.r.o.
Popis akce V návaznosti na nově vybudovaný chodník mezi ulicí Družstevní a Sladovní, bylo nutné provést jeho
osvětlení.
37.
Název akce Výstavba chodníku a parkoviště na ulici Palackého
Termín realizace Listopad 2014
Investiční náklady 218 800,-Kč
Financování Město Kojetín
Projektant NELL Projekt s.r.o.
Dodavatel TECHNIS Kojetín spol. s.r.o.
Popis akce V návaznosti na již dříve vybudované chodníky v parku na ulici Palackého, byl proveden navazující
nový chodník ze zámkové dlažby. V rámci této stavby bylo
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taktéž vybudováno nové parkoviště z žulové kostky 10/10 pro podélné stání vozidel, v části za Husitským
sborem.
38.
Název akce Kojetín III – Kovalovice odvodnění území
Termín realizace Listopad - prosinec 2014
Investiční náklady 1 074 753,46,-Kč,
Profinancováno 2014 309 540,-Kč
Financování Město Kojetín
Projektant AQUA CENTRUM Břeclav, Ing. Michal Bartolšic
Dodavatel MYFA Olomouc s.r.o. Tovární, Olomouc
Popis akce Oprava stávajícího odvodnění daného území v Kovalovicích. V opravě je zahrnuta oprava stávajících
betonových konstrukcí a to odvodňovacího recipientu, drenážního systému daného území a vývaru včetně
skluzu, který je napojen na odpadní potrubí dešťových vod. Stávající stavební objekty jsou ve špatném
technickém stavu.
39.
Název akce Bourací práce domu č. p. 9 Příční, Kojetín
Termín realizace Listopad 2014
Investiční náklady 1 094 041,-Kč
Financování Město Kojetín
Projektant Ing. Jan Burý, Kroměříž
Dodavatel PB SCOM s.r.o.
Popis akce Stávající budova byla dlouhodobě neobydlena a ve značně zdevastovaná k demolici bylo přihlédnuto
také z důvodu revitalizace Masarykova náměstí.
40.
Název akce Bourací práce domu č. p. 432 Husova, Kojetín
Termín realizace Listopad 2014
Investiční náklady 389 600,-Kč
Financování Město Kojetín
Projektant Ing. Jan Burý, Kroměříž
Dodavatel JIP INDUSTRIES s.r.o. U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4
Popis akce Stávající budova byla původním majitelem uvedena do havarijního stavu a hrozilo její zřícení.
Budova se stala černou skládkou, město po získání budovy do svého vlastnictví, přistoupilo k jedinému
možnému řešení a to k demolici objektu.
41.
Název akce Přeložka NN v ulici Příční
Termín realizace Listopad 2014
Investiční náklady 150 000,- Kč
Financování Město Kojetín
Projektant ČEZ Distribuce
Dodavatel ČEZ Distribuce
Popis akce Z důvodu provádění demoličních prací na budovách č. p. 9 v ulici Příční a č. p. 432 Husova, bylo
nutno provést přeložení stávajícího vedení NN, Po provedení úprav na vedení NN bylo možno realizovat
demolici daných budov.
42.
Název akce Oprava střechy na budově polikliniky
Termín realizace Říjen 2014
Investiční náklady 177 991,Financování Město Kojetín
Dodavatel Ing. Roman Šustek
Popis akce Z důvodu zatékání byla provedena oprava střešního pláště nad sálem ve IV. NP budovy polikliniky
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43.
Název akce Výměna oken v sále polikliniky
Termín realizace Říjen 2014
Investiční náklady 140 100,-Kč
Financování Město Kojetín
Dodavatel V okno s.r.o., Skaštice 149, 767 01 Kroměříž
Popis akce Výměna oken v I. – III. NP byla realizována v předcházejících letech. K výměně oken ve IV. NP bylo
přistoupeno z důvodu přemístění depozitáře muzea z nevyhovujících prostor na budově v ulici Husova.
44.
Název akce Víceúčelová sportovní hala Kojetín
Termín realizace 29. 11. 2014 – 10. 08. 2015
Investiční náklady 36 137 214,-Kć,
Profinancováno 2014 3 539 160,-Kč
Financování Město Kojetín
Projektant Hutní projekt Frýdek- Místek a.s.
Dodavatel Ptáček pozemní stavby s.r.o.
Popis akce Sportovní hala je vyprojektována jako víceúčelová s využitím základními školami a sportovními oddíly
a také jednotlivci či skupinami z řad obyvatel města a širokého okolí. Výstavba sportovní haly byla zahájena
v listopadu 2014 a v současné době je provedena pilotáž a část betonáže základových pasů sportovní haly
a sociálního zařízení.
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