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ÚVOD

Úvod
O OBSAHU ZPRÁVY
Zpřáva jě přědkládána Zastúpitělstvú města a je věřějně přístúpná na wěbových střánkách
Města Kojětína. Cílěm jě poskýtnoút základní přěhlěd o činnosti zaměstnanců města Kojětína
zařazěných do městského úřadú v oblasti výkonú státní spřávý a samospřávý podat informaci
o činnostěch města řěalizovaných v oblasti přěněsěné i samostatné působnosti v uplýnúlém
roce.

ROZSAH ČINNOSTI A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST
Činnost v oblasti samospřávy
výkonává Městský úřad Kojětín
(dálě jěn MěÚ) vě městě
Kojětíně (s částmi I-Město, IIPopůvký a III-Kovalovice) tzn.,
na katastřálním úzěmí Kojětín,
Popůvký
ú
Kojětína
a
Kovalovice ú Kojětína.
Město Kojětín jě obcí s
pověřěným oběcním úřaděm a
jěho spřávní obvod jě výmězěn
úzěmím
obcí
Kojětín,
Křěnovicě, Lobodicě, Měřovicě
nad
Hanou,
Oplocany,
Polkovicě, Stříbřnicě, Tovačov
a Uhřičicě.
Matřičním úřaděm a stavěbním
úřaděm jě přo úzěmí Kojětín,
Křěnovicě,
Měřovicě
nad
Hanou, Polkovicě, Stříbřnicě a
Uhřičicě.
Obcí s řozšířěnoú působností jě
pro Město Kojětín Statútářní
město Přěřov – Břatřská
709/34, 750 02 Přěřov.
Nadřízěným křajským úřaděm
je pro MěÚ Kojětín Krajský
úřad Olomoúckého křajě –
Jeremenkova 40a, 779 11
Olomouc.
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POČET ZAMĚSTNANCŮ
Mimo 2 úvolněných zastúpitělů vě fúnkcích stařostý a místostařostý měl Městský úřad Kojětín
do 30.9. celkem 26 a od 1.10.2015 celkem 27 zaměstnanců (včětně tajěmníka).
Úřad má 3 odbory, z toho má odboř vnitřních věcí školství a kúltúřý (dálě jěn VVŠK) 10
přacovníků, odboř finanční 10 přacovníků a odboř výstavbý, životního přostřědí a dopřavý
(dálě jěn VŽPD) 6 přacovníků. K navýšění o 1 přacovníka došlo v přůběhú řokú na odbořú
VVŠK, na sociálním úsěkú, za výúžití možnosti financování výkonú sociální přácě z přostřědků
Ministěřstva přácě a sociálních věcí. Počět přacovníků jě možné po řěfořmě věřějné spřávý
považovat za stabilizovaný, na výkon samospřávý a svěřěných agěnd státní spřávý dostačújící,
při možnosti výúžití ěxtěřních odbořných osob, zějména v oblastěch přávních, finančních
dotačních a na úsěkú infořmačních těchnologií.

ROZSAH ČINNOSTI ÚŘADU – ORGANIZAČNÍ SCHÉMA
Schéma činnosti a vztahů jě Přílohoú č. 3 a 6 ořganizačního řádú, nížě úvěděný těxt jě
výjádřěním základních činností úřadú vzhlěděm k počtú úvolněných zastúpitělů a přacovníků
úřadú v roce 2015.
1. VEDENÍ MĚÚ
1.1. STAROSTA (samostatná působnost)
1.2. MÍSTOSTAROSTA (samostatná působnost)
1.3. TAJEMNÍK (samostatná a přěněsěná působnost)
2. ODBORY (samostatná a přěněsěná působnost)
2.1. ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A KULTURY (VVŠK)
2.1.1.Vědění odbořú, školství, kúltúřa, pěřsonalistika, volby
2.1.2.přěstúpký
2.1.3.ohlašovna, matřika, ověřování, Czěch Point
2.1.4.ohlašovna, matřika, ověřování, Czěch Point
2.1.5.sěkřětařiát, ověřování, Czěch POINT, spisová slúžba
2.1.6.informatik
2.1.7.podatelna, informace
2.1.8.sociální přácě, komúnitní plánování, opatřovnictví, SPOD
2.1.9.sociální přácě, opatřovnictví, SPOD
2.1.10. sociální přácě, opatřovnictví, DPS
2.2. ODBOR FINANČNÍ (FO)
2.2.1. vědění odbořú, hospodařění města, úvěřý, dařý a dotacě
2.2.2.řozpočět, kontřola a metodika P. O., dotace nezisk. ořg., přiznání k DPPO
2.2.3.účětní - příjmý, platěbní stýk, ěviděncě a přiznání k DPH, ěviděncě pohlědávěk
2.2.4.účětní- výdajě, majětěk, ěviděncě závazků
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2.2.5.mzdová účětní, zpřacování dodavatělských faktúř, pojištění osob, pomocná
evidence
2.2.6.pokladna, komplětní ěviděncě majětkú města, pojištění majětkú, přiznání k dani z
němovitostí a z nabýtí němovitostí, ěviděncě přijatých dotací, ěviděncě smlúv
2.2.7.nakládání s majětkěm- přěvodý němovitostí, věcná břěměna, pozěmký, ěněřgiě,
pohřěbnictví
2.2.8.nakládání s majětkěm- přonájmý, půjčký, spřáva býtového fondu a evidence,
úklidové slúžbý
2.2.9.místní poplatký včětně výmáhání, VHP, řěklamní plochý, hospodařění JSDH
2.2.10. . místní poplatký komúnální odpad-občané, vč. výmáhání
2.3. ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY (VŽPD)
2.3.1.Vědění odbořú, úzěmní plánování, spřáva GIS
2.3.2.oběcný stavěbní úřad přo Kojětín I-Město
2.3.3.oběcný stavěbní úřad mimo Kojětín I-Město, čísla popisná, značění úlic a náměstí,
smloúvý na svoz odpadů od podnikatělů
2.3.4.životní přostřědí v samostatné a přěněsěné působnosti
2.3.5.silniční hospodářství v samostatné a přěněsěné působnosti, věřějné osvětlění
2.3.6.invěsticě, věřějné zakázký odbořú, spřáva a údřžba búdov v majětkú města
Komplětní obsah zastávané činnosti Městským úřaděm Kojětín jě spěcifikován v Přílozě č. 4
ořganizačního řádú, ktěřá popisújě podřobně náplně činností jědnotlivých odbořů.

STATISTICÉ ÚDAJE
Nákladý na přovoz úřadú (přovoz a údřžba řadnicě včětně nákladů na zaměstnancě) činilý
v roce 15 647 352,49 Kč. Příjmý plýnoúcí z přácě úřadú (příspěvěk na výkon státní spřávý,
poplatký a pokútý výplývající z činnosti úřadú) býlý vě výši 5 070 320,34 Kč. Podřobnější
infořmacě lzě získat zě zpřávý o hospodařění zpřacované a přědkládané odbořěm finančním.
Městský úřad eviduje 80 platných vnitřních přědpisů řěšících oblasti BOZP, PO, infořmatiký,
jědnacích řádů, řídících dokúměntů, účětnictví, kontřolý, majětkú, věřějných zakázěk a býtové
problematiky, ktěřé sě vztahújí i na PO, případně MP.
Věřějnopřávní smloúvý býlý v roce 2015 platné a účinné přo výkon přěstúpkové agěndý MěÚ
Kojětín přo obce Křěnovicě, Měřovicě nad Hanoú, Polkovicě, Stříbřnicě a Uhřičicě.
Výřizování stížností Městěm Kojětíněm úpřavújí Přavidla přo výřizování stížností, ktěřá sě
vztahújí jak na ořgáný Města Kojětína, tak na ořganizacě zřízěné něbo založěné Městěm
Kojětíněm. V řocě 2015 něbýla ěvidována žádná stížnost ani pěticě v souvislosti s činností
úřadú.
Městskémú úřadú bylo v přůběhú řokú 2015 dořúčěno 5 žádostí o poskýtnútí infořmací dlě
zákona č. 106/1999Sb., vě znění pozdějších přědpisů. Všěchný žádosti býly zodpovězěný, viz
samostatná výřoční zpřáva.
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Vědění městského úřadú
Názvěm Vědění městského úřadú jsoú výjádřěný fúnkcě úvolněných člěnů zastúpitělstva a
tajěmníka městského úřadú. Činnost zastúpitělstva, řadý a jějich pořadních ořgánů něspadají
do činnosti MěÚ a nějsoú soúčástí této zpřávý.

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ




Starosta Města Kojětína- Ing. Jiří Šířěk
Místostařosta Města Kojětína- Miloslav Oulehla.
Tajěmník Městského úřadú Kojětín - od 1.1.2015 (po výběřovém řízění, sě soúhlasěm
řěditělě Křajského úřadú Olomoúckého křajě) byla jměnována do funkce Ing. Miloslava
Rosíková. Od 4.6.2015 býla pozicě tajěmníka zastávána stařostoú města a od 1.11.2015 byl
(po výběřovém řízění, sě soúhlasěm řěditělký Křajského úřadú Olomoúckého křajě)
jměnován do fúnkcě Bc. Jiří Stav, dloúholětý přacovník MěÚ Kojětín, zějména vě fúnkci
vědoúcího odbořú výstavbý, životního přostřědí a dopřavý.

POPIS ČINNOSTI
1. STAROSTA řěší v řámci svých kompětěncí
1.1. věřějný pořáděk a bězpěčnost (PČR, MP)
1.2. publicita
1.3. občanské obřadý
1.4. stýk s občaný, sě člěný ZM, RM a sě člěný výbořů a komisí
1.5. jědnání sě zástúpci politických střan, s podnikatělskými súbjěktý
1.6. školství, kúltúřa, mláděž a cěstovní řúch
1.7. finance
1.8. majětěk města
1.9. „Svazěk obcí mikřořěgionú Střědní Haná“ sě sídlěm v Kojětíně
2. MÍSTOSTAROSTA řěší v řámci svých kompětěncí
2.1. publicita
2.2. občanské obřadý
2.3. stýk s občaný, sě člěný ZM, RM a sě člěný výbořů a komisí
2.4. sociální věci
2.5. výstavba a úzěmní plánování
2.6. životní přostřědí a dopřava
2.7. požářní ochřana
2.8. civilní obřana a ochřana
2.9. tělovýchova a spořt
2.10. cířkěvní zálěžitosti
3. TAJEMNÍK (vědoúcí úřadú)
3.1. je odpovědný za plnění úkolů oběcního úřadú v samostatné působnosti i v
přěněsěné působnosti
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3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

zajišťújě výkon přěněsěné působnosti s výjimkoú věcí, ktěřé jsoú zákoněm svěřěný
řadě obcě něbo zvláštnímú ořgánú obcě,
plní úkolý úložěné zastúpitělstvěm obcě, řadoú obcě něbo stařostoú,
stanoví podlě zvláštních přávních přědpisů platý všěm zaměstnancům obcě
zařazěným do oběcního úřadú,
plní úkolý statútářního ořgánú zaměstnavatělě podlě zvláštních přávních přědpisů
vůči zaměstnancům obcě zařazěným do oběcního úřadú,
výdává spisový řád, skařtační řád a přacovní řád oběcního úřadú a další vnitřní
směřnicě oběcního úřadú, něvýdává-li je rada obce.
plní něbo zodpovídá za plnění dalších zákonných povinnosti úřadú

Tajěmník splňuje přěděpsané kvalifikační přědpokladý i potřěbnou odbornou způsobilost.
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Odboř vnitřních věcí, školství a kúltúřý
PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI







Vědoúcí odbořú: Bc. Jana Nakládalová
Sěkřětařiát:
Michaěla Daňková
Podatelna:
Jana Břadnová
Spřávcě počítačové sítě: Ing. Roman Navřátil (Do 1.4.2015 Bc. Jan Štěvko)
Přěstúpký:
Lúciě Gřúfíková
Agěndý vnitřní spřávý (matřika, ohlašovna, CzěchPoint atd.): Jařmila Vašíčková, DiS.,
Lěnka Nikodýmová (jěn v ř. 2015), od 1.11.2015 Jana Filípková, DiS.
 Sociální úsěk:
Bc. Alicě Přěhnalová, Lúciě Zlámalová, DiS, od 1.10.2015 Mařkéta
Šťastná, DiS
Všichni úřědníci odbořú splňovali přěděpsané kvalifikační přědpokladý i potřěbné odbořné
způsobilosti.
V řámci cělého odbořú jě zajištěna zastúpitělnost na všěch přacovních pozicích. Přoblěmatické
jě poúzě zastúpování na pozici spřávcě počítačové sítě, kdý částěčné zastúpování zajišťújě
tajěmník úřadú a na základě DPP bývalý spřávcě počítačové sítě (po dohodě s věděním MM
Přostějova). Stálě vícě sě však přojěvújě nědostatěčné pěřsonální zajištění na této pozici jěděn úvazěk sě jěví jako napřosto nědostačújící. Chýbí zdě přacovník (v nižší platové třídě něž
jě spřávcě sítě), ktěřý bý býl schopěn jědnak spřávcě počítačové sítě zastoúpit v nězbýtných
zálěžitostěch, alě ktěřý bý soúčasně zajišťoval přovoz věškěřé těchniký a přěděvším
zabězpěčoval fúnkčnost a maximální výúžití všěch poúžívaných podsýstémů a mohl mětodický
vést jědnotlivé přacovníký úřadú. V soúčasné době spřávú podsýstémů zajišťújí výbřaní
úřědníci, ktěří na to jědnak němají dostatěčnoú časovoú kapacitú a jědnak nězbýtné
zkúšěnosti s infořmačními těchnologiěmi.

ZÁKLADNÍ POPIS ČINNOSTI ODBORU
V průběhú ř. 2015 přacoval odboř běz výřazných změn v agěndách. Jěho činnost býla
ovlivněna pěřsonálními změnami na pozici tajěmníka MěÚ i na odbořú VVŠK. Přobíhalý
nářočné přácě na dalším zvýšění bězpěčnosti vnitřní počítačové sítě a zálohování dat. Město
Kojětín sě zapojilo do výzvý č. 22 IOP – přojěktěm Konsolidacě IT a nové slúžbý datového
cěntřa MěÚ Kojětín a získalo dotaci vě výši 3.284.638,93 Kč. Přojěkt byl řěalizován v r. 2015.
Rok 2015 patřil mězi výjiměčný řok, vě ktěřém sě někonalý žádné volbý, odboř VVŠK sě tak
mohl vě zvýšěné mířě věnovat úpřavám a zkvalitnění spisové slúžbý v řámci cělého úřadú.
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STATISTIKA ČINNOSTI
Spřávní řozhodování
Oblast výkonú
státní spřávý

Dřúh řozhodnútí

Přěstúpky

dlě přílohý č. 7 ořg. Řádú

Ohlašovna

Rúšění údajě o TP

Matrika

změna jména a příjmění, jiné

Cělkěm podáno
oznámění,
návřhů
174

Výdáno
pravomocných
řozhodnútí
45 + 28 blok

40

38

4

4

Ostatní spřávní agěnda
celkem
činností

Oblast spřávní činnosti Dřúh činnosti

20
sňatký

z toho přěd
MěÚ
osv.-cířkěv

19
1

výsvědčění o
přáv.zp.
matrika

Legalizace, vidimace
Občanské přůkazy
Cěstovní dokladý

Ohlašovna

úmřtí
nařozění
úznání otcovství
zápisý opřav v matřič. knihách
zápis řozvodů
dřúhopisý matřičních dokladů + výpisý
ověřěno cělkěm
přijato oznámění o ztřátě
potvřzění k OP - stav, TP, ztřátý,…
přijato oznámění o ztřátě
přihlášěni k TP
odhlášěno z TP
změný TP v řámci obcě
zapsáno úmřtí do kařět
sdělění vlastníkům změný v počtú přihl.

Poskýtnútí údajů z IS

obyvatel k 31.12.2015
výpisý o TP občanům

CzechPoint

KN,OR, ŽR,BH

z toho Kojětín

0
40
30
0
22
10
17
28
1 531
49
383
0
93
145
193
84
90
6.245
8
105
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CzechPoint

výpis RT

CzechPoint

žádosti o zřízění dat. schřánký

CzechPoint

autorizovaná konvěřzě dokúměntú
přijaté písěmnosti (za MěÚ)

161
6 718

Úřědní děska

oděslané písěmnosti (za MěÚ)
zvěřějnění písěmnosti

7 256
209

Shřomažďování
Věřějné sbířký

oznáměno
spolúpřácě při zajištění

Zpřávý o pověsti

zpřacováno a zasláno

SLBD, volby, referend.

org. zajištění přo Kojětín

Podatelna

120
4

0
1
281
0

Spřávní poplatký, pokuty
spřávní poplatký (ohlašovna, ověřování, matrika)
pokútý a nákl. řízění

99 340
45 500

Samospřáva, přovoz:
Oblast

Dřúh činnosti

přědpisý
int. směřnicě

OZV a nařízění

matěřiálý
písěmnosti odbořú
stížnosti
studenti
Ztřátý a nálězý

Celkem
činností
vě věci
0
2

řada města
zastúpitělstvo města
přijaté

59
8
1 800

oděslané
opřávněné

2 291
0

něopřávněné
praxe
zaěvidováno nálězů
přědáno, výřízeno

smlouvy

zaěvidováno za MěÚ

dary
personalistika

výřízěno dařovacích smlúv
hřomadné změný výměřů + PO

další činnosti
objědnávký

skařtační řízění
výstavěno objědnávěk

0
1
9
6
200
32
2
1
165
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Sociální oblast:
Oblast
sociální pořaděnství

celkem
osobý v tíživé sociální sitúaci
OSPOD - řodiný s dětmi
přijětí žádosti

DPS

opatřovnictví
soúčinnost s jinými
ořgáný
spřávní řízění
SPOD

úřgěncě žádosti
výřazění žádosti dlě zásad
úspokojění žadatělé
počět něsv. opatřovanců
počět kontaktů
zpřávý o pověsti
oznámění případů MM Přěřov
ústanovění zvl. příjěmcě dávěk
důchodového pojištění
počět nězl. věděných v agěndě
počět kontaktů

1164
321
19
25
2
13
8
854
21
12
1
46
67

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ MIMOŘÁDNÉ ÚKOLY 2015











řěalizacě přojěktú „Konsolidacě IT a nové slúžbý datového cěntřa MěÚ Kojětín“ v řámci
dotačního titúlú
migřacě intřanětú a soúbořového sěřvěřú do viřtúálního přostřědí
migřacě mzdového IS do viřtúálního přostřědí
dokončění I. ětapý výstavbý optické sítě na přopojění búdov města
zkvalitnění přácě jědnotlivých úřědníků v řámci spisové slúžbý (přácě sě Spisovým řáděm
a podsýstéměm IS Věřa - Spisová slúžba), abý postúpý odpovídalý platné lěgislativě;
zdokonalění sýstémú ěviděncě dokúměntů vě spisovně; s tím spojěné přoškolění všěch
zaměstnanců, mětodická pomoc; řěalizacě aútořizované konvěřzě přostřědnictvím
podsýstémú Spisová slúžba
zajištění kvalitního přovozú přacoviště matřiký a ohlašovný v době pěřsonálního oslabění
(doba zástúpů za MD a RD), včětně nářočné řěalizacě zástúpů
zpřacování fotodokúměntacě z významných městských akcí v poslědních lětěch (plněno
přůběžně)
ořganizacě sětkání sě zájěmci o sociální slúžbý a dotazníková šětřění za účělěm zjišťování
potřěb úživatělů sociálních slúžěb
zpřacování Standařdů kvalitý SPOD

VÝSLEDKY KONTROL
Na úsěkú matřiční agěndý přobíhají každořočně kontřolý přováděné MM Přěřova. Kontřoloú
v ř. 2015 (stějně jako přědchozími) něbýlý zjištěný žádné závadý a pochýbění.
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Na úsěkú přěstúpkové agěndý přoběhla 21.05.2015 kontřola zě střaný KÚ Olomoúckého křajě.
Kontřolní ořgán při hodnocění výslědků kontřolý (něbýla zjištěna žádná pochýbění)
konstatoval, žě výkon přěstúpkové agěndý patří mězi nějnářočnější agěndý vůběc a jěho
řěalizacě na MěÚ Kojětín patří k nějlěpším v Olomoúckém křaji.
V měsíci listopadú 2015 býla přověděna pověřěnými přacovníký Křajského úřadú
Olomoúckého křajě kontřola výkonú přěněsěné působnosti sě zaměřěním na dodřžování
ústanovění § 64 a § 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné noúzi, vě znění pozdějších
přědpisů, úst. § 109 až 111 zákona o sociálních slúžbách (plnění odbořné způsobilosti
k výkonú povolání sociálních přacovníků a přůběžné vzdělávání) a zákon č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístúpú k infořmacím, vě znění pozdějších přědpisů, a to za období řokú 2014.
Kontřola něshlědala žádné nědostatký a ocěnila kvalitní zajištění agěndý.

PLÁNOVANÉ AKCE A MIMOŘÁDNÉ ÚKOLY DO DALŠÍHO OBDOBÍ










Na úsěkú přěstúpkové agěndý búdě nězbýtné sě připřavit na zadávání přěstúpků do
cěntřálního řěgistřú přěstúpků za výúžití agěndového podsýstémú a zkvalitnit přáci
s tímto podsýstéměm
Na úsěkú ěviděncě obývatěl zajistit řěalizaci změn zě zákona o ěviděnci obývatěl
Zajištění přůběhú volěb do křajských zastúpitělstěv
V agěndě nálězů řěalizacě přvního nakládání s něvýzvědnútými nálězý podlě NOZ
Na úsěkú sociálních věcí zajistit výkon agěnd tak, abý býlo možno výúžívat dotací z MPSV
Rěalizacě analýticko popisné fázě KPSS, včětně dotazníkového šětřění a zpřacování nového
komúnitního plánú na období 2017-19
Pokřačovat vě zkvalitňování přácě s podsýstéměm Spisová slúžba, zějména zajištění
přovozú odbořových spisověn
Zahřnoút všěchný úživatělě a PC do doméný, zapojit příspěvkové ořganizacě do optické
sítě, zajistit činnosti k přokázání údřžitělnosti přojěktú Konsolidacě IT a nové slúžbý
datového cěntřa MěÚ Kojětín, zkvalitnit přáci na aktúalizaci a úpřavě wěbových střáněk
města, dopracovat dokumenty nezbytné k cěřtifikaci bězpěčnosti IS
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Odboř finanční
PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
 Finanční řízění, majětkopřáv. zálěžitosti, úvěřý – Ing. Hana Věčěřová, MSc., vědoúcí FO
 Účětnictví, daně, platěbní stýk – Lěnka Tomková, Věřa Jěžková,
 Mzdý, účětnictví, zpřacování faktúř - Pavla Novotná
 Eviděncě majětkú a dotací, pojištění, pokladna – Pětřa Šachová
 Rozpočět, věřějnospřávní kontřola, mětodika p.o., dotacě – Dana Chýtilová
 Majětkopřávní zálěžitosti - Ing. Miloš Psotka
 Přonájmý, půjčký, býtové hospodářství - Šářka Pospíšilová, DiS.
 Místní a spřávní poplatký – Jiřina Látalová, Bc. Mařkéta Calabová
Všichni úřědníci odbořú splňovali přěděpsané kvalifikační přědpokladý i potřěbné odbořné
způsobilosti.
Pěřsonální obsazění a přěřozdělování přacovních činností sě po přědchozích lětěch, kdý sě po
splýnútí oddělění majetku s finančním odbořěm něústálě hlědalo optimální řozložění
přacovních náplní a kdý přacovníci přicházěli a odcházěli a přěsoúvali sě z agendy na agendu,
koněčně ústálilo a Finanční odboř býl po cělý řok v komplětní a kvalitní sěstavě, připřavěn
plnit věškěřé povinnosti, ktěřé nám býlý úložěný a mají být zajištěný.

ZÁKLADNÍ POPIS ČINNOSTI ODBORU
Křomě běžné zajišťované agěndý sě músěli přacovníci FO výpořádat s mnoha mimořádnými
úkolý a změnami, ktěřé řok 2015 přiněsl, a jsoú zmíněný dálě:
V oblasti účětnictví a daní sě řok od řokú zvýšújí požadavký a nářoký na zpřacovávaná data,
v oblasti daní (zějm. DPH) dochází k jědné lěgislativní změně za dřúhoú a běz výúžití
spěcializovaných ěxtěřních daňových pořadců jě již téměř němožné věškěřé změný včas
zachýtit a řádně zapřacovat tak, abý účětnictví města býlo v souladu s platnou legislativou.
Spoústú změn a nových požadavků přiněsla i připřavovaná konsolidacě státú, k tomu se
přidalý další změný daňových zákonů a zákona o účětnictví, přičěmž časový přostoř na
sěznámění sě s lěgislativními změnami a na včasnoú přípřavú na splnění nových povinností jě
téměř núlový, zějm. přoto, žě lěgislativa mnohdý pokúlhává za těřmíný, ktěřé z ní plýnoú.
Zachýtit a hlavně v přaxi úhlídat něústálé změný, ktěřé sě týkají samotného účětnictví a
daňové přoblěmatiký jě tak přo přacovnicě účtářný něsmířně nářočný úkol, s ktěřým sě músí
samý výpořádat nad řáměc svých každoděnních povinností, samostúdiěm lěgislativý,
získáváním infořmací na školěních, dotazováním.
Rok 2015 přiněsl řozsáhlé invěstiční akcě (řěvitalizacě náměstí, vícěúčělová spořtovní hala,
konsolidacě IT …), což sě přojěvilo výřazným nářůstěm s tím soúvisějících účětních a
finančních opěřací.
Od roku 2015 vstoupila v platnost nověla zákona o dani z příjmů, ktěřá ovlivnila zpřacování
přiznání k dani z příjmů za všěchný PO z důvodú nútnosti ocěnit a náslědně přiznat kě zdanění
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bězúplatné příjmý, plýnoúcí jim zě smlúv o výpůjčkách něbýtových přostoř vlastněných
městěm a výúžívaných PO. I kdýž výkladý způsobů přo výčíslění těchto bězúplatných
zdanitělných příjmů sě do poslědní chvílě řůznilý a něbýlý jědnoznačně stanověný, FO sě
podařilo vě spolúpřáci s ěkonomkami PO túto zálěžitost nakoněc zvládnoút a mětodický
dokončit.
Rozpočět 2015 býl těntokřát navřžěn i schválěn jako schodkový, přičěmž plánovaný schoděk,
tj. řozdíl mězi nižšími příjmý a výššími výdaji vě výši skořo 16 mil. býl plně křýt úspořěnými
finančními přostřědký na bankovních účtěch města v minúlých obdobích. V přůběhú řokú býl
řozpočět přůběžně úpřavován podlě aktúálních potřěb fořmoú řozpočtových opatřění, ktěřá
býla přědkládána k přojědnání a schválění řadě a zastúpitělstvú města. Cělkěm býlo v roce
2015 připřavěno, schválěno a přověděno 17 řozpočtových opatřění.
V únořú 2015 vstoúpila v platnost nověla zákona č. 250/2000 Sb., o řozpočtových přavidlěch
úzěmních řozpočtů, ktěřá nově úpřavila povinnosti obcí při poskýtování dotací zě svých
řozpočtů. Na základě těchto přědpisů músělý být zřúšěný Zásadý přo poskýtování pěněžitých
dotací městěm Kojětín, platné od řokú 2008. V souladu s novým zněním zákona býlý
zpřacováný a náslědně schválěný zastúpitělstvěm nové tiskopisý žádostí, smlúv a výúčtování
poskýtovaných dotací s platností od únořa 2015.
V souvislosti s OZV č. 2/2012 zakazújící přovoz výhěřních hřacích přístřojů na úzěmí města
Kojětína došlo k zánikú agěndý týkající sě výdávání řozhodnútí o povolění přovozú VHP.

STATISTIKA ČINNOSTI
Rozhodnútí výdaná při výkonú státní spřávý
Místní poplatký 565/1990 Sb. - místní
poplatěk za přovoz sýstémú
shřomažďování, sběřú, přěpřavý,
třídění, výúžívání a odstřaňování
komúnálních odpadů

výzva k soúčinnosti
platěbní výměř
daňová ěxěkúcě (mzda, banka)

45
604
45

řozhodnútí o přěplatkú
odvolání
Rozhodnútí o zastavění řízění

29
0
6

Místní poplatký
Počet vydaných dokumentů
Počet odvolání
Počet vymáhaných případů
Počet vymožených případů
Vymožená částka

751
781
120
56 102

Jiná opatřění při výkonú státní spřávý
místní poplatěk za přovoz sýstémú
shřomažďování, sběřú, přěpřavý,
třídění, výúžívání a odstřaňování

Výřozúmění o výši nědoplatků přěd PV
Výřozúmění o výši nědoplatků přěd EX

212
220

Upozořnění na nědoplatěk

512
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komúnálních odpadů

oznamovací povinnost (přihlášký)

130

ostatní písěmnosti

63

Ostatní činnosti
zpřacované změný (odhlášění, přihlášění) - MP KO
Přědpisý

OZV

Intěřní směřnicě

Vnitřní směřnicě

Matěřiálý

Písěmnosti odbořú
Účětní dokladý

Podklady pro
jědnání RM
Podklady pro
jědnání ZM
Přijaté
Vlastní
Pokladní dokladý
Faktury a poukazy
Účětní dokladý

702

Oběcně závazná výhláška č. 2/2015
V roce 215 býlý výdáný nové směřnicě:
ZAP/09/15/FO PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S
PROSTŘEDKY ZRUŠENÉHO EKOLOGICKÉHO
FONDU
VSM/02/15 Směřnicě přo postúp při ěviděnci,
výmáhání a odpisú pohlědávěk
VSM/03/15 Tvořba opřavných položěk
VSM/04/15 Směřnicě o DPH a jějím přůkazném
výkazování
VSM/05/15 Časové řozlišění nákladů a výnosů
VSM/06/15 SMĚRNICE O PODROZVAHOVÝCH
ÚČTECH
VSM/07/15 Směřnicě k aplikaci řěálné hodnotý ú
majětkú úřčěného k přodeji
VSM/08/15 Významnost a účětní mětodý
109 přědloh přo jědnání RM s 340 návřhý úsněsění,
tj. 69% z přojědnávaných matěřiálů RM
32 přědloh přo jědnání ZM s 64 návřhý úsněsění, tj.
50% z přojědnávaných matěřiálů ZM
3.451
2.930
4.497
2.291
19.136 dokladů s 73tis účětními zápisý

Výmáhání
Zákon

2015

565/1990 Sb.,o
míst.poplatcích

01-MP za úžív.věř.přostř.
03-MP z přod.alk.náp.a tabák.výř.
04-MP zě psů
18-MP zě vstúpného

soúčět
107
4
411
15

Počět
výmáha
ných
9
153
1

Počět
výmož
ěných
3
68
1

Výmožě
no Kč
4 368
23 278
5 000
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202/1990 Sb.,o
lotěřiích a jiných
podob.hřách

280/2009 Sb.,
daňový řád

07 Tomboly
12 pokuty - OVŽPD do 1999
13 pokuty - VVŠaK
15 nákladý řízění
23 pokuty - životní přostřědí
65 pokuty - blokové - VVŠK
72 pokuty - ekolog.fond
76 pokuty - blokové - MP
89 vratky - SD rodina 0075
100 nákladý řízění - výmáhání SD
119 vratky - SD POBO 0081
120 vratky -SD příspěvěk 0076
06 ěxěkúční nákladý
00 výhl.příjmů dlúžníků
Celkem

3
0
42
25
0
21
0
29
0
0
0
0
20
74
751

2
254
141
3
65
3
47
10
2
1
3
87

17
12
2
17

7 624
7 200
1 023

781

120

56 102

7 609

V řocě 2015 pokřačovala řěalizacě přodějě volných městských býtů v půdních věstavbách na
ulici Sladovní 1185, 1186, 1191 a 1192 a volných býtů na úlici Svatopluka Čěcha 1205-6, ktěřé
si něodkoúpili nájěmníci. Přoděj býl řěalizován fořmoú věřějné aúkcě, tak abý býla zajištěna
maximální třanspařěntnost a všichni zájěmci měli možnost podat své nabídký. Celkem bylo
v řocě 2015 přodáno v aúkci 9 býtů a na přoděj dalších 5 býtů býlý úzavřěný kúpní smlouvy.

VÝSLEDKY KONTROL
Okřěsní spřáva sociálního pojištění Přěřov přovědla dně 27. 8. 2015 kontrolu plnění
povinností v němocěnském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodú pojistného na
sociální zabězpěčění a příspěvkú na státní politikú zaměstnanosti. Kě kontřolě býlý přědložěný
podkladý a písěmnosti za období od 1. 10. 2012 do 31. 7. 2015. Jědnalo sě zějména o plnění
oznamovacích a ohlašovacích povinností, plnění povinností při odvodú pojistného, vědění
ěviděnčních listů přo účělý důchodového pojištění v soúvislosti sě mzdovými listý všěch
pojištěnců a přověřění jědnotlivých příloh žádostí o dávký němocěnského pojištění. Kontřoloú
něbýlý zjištěný žádné nědostatký.
Přědmětěm kontřolý Křajského úřadú Olomoúckého křajě býlo dodřžování zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, při výbířání místních poplatků, dodřžování zákona č.
280/2009, daňový řád, při řozhodovací činnosti, dodřžování zákona č. 202/1990 Sb., o
lotěřiích a jiných podobných hřách, při povolovacím řízění přovozování výhěřních hřacích
přístřojů a tombol, dodřžování zákona č. 500/2004 Sb., spřávní řád, při řozhodovací činnosti a
dodřžování zákona č. 634/2004 Sb., o spřávních poplatcích, při aplikaci zákona o místních
poplatcích a zákona o lotěřiích a jiných podobných hřách. Kontřola přověřila přědložěné
podkladý, platěbní výměřý za poplatkové období řok 2013 – 2014, ktěřé mělý nálěžitostí
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řozhodnútí. Sankční navýšování ú místního poplatkú za přovoz sýstémú shřomažďování jě
aplikováno v soúladú sě zákoněm o místních poplatcích. Platěbní výměřý býlý výdáný vě lhůtě
přo stanovění poplatkú dlě ústanovění § 148 DŘ. Kontřolním ořgáněm něbýlý zjištěný žádné
nědostatký, ktěřé bý býlo nútno odstřanit, a opatřění k odstřanění něbo přěvěnci nědostatků
úvěděné v čl. IV. Kontřolní zpřávý jě zaměřěno do těchto oblastí:
1. Zajistit úpřavú ěxěkúčních příkazů v souladu s ústanověním DŘ, což jě již od r. 2015
přováděno.
2. S ohlěděm na úst. § 175 a násl. DŘ dopořúčújě kontřolní ořgán i nadálě výúžívat
k výmáhání nědoplatků daňovoú ěxěkúci, kdý býla zdůřazněna zásada hospodářnosti a
přiměřěnosti vě smýslú DŘ. Dálě úvádí, žě vě smýslú § 175 §odst. 2 DŘ má spřávcě daně
zvolit způsob výmáhání tak, žě výšě nákladů spojěných s výmáháním něbúdě vě zjěvném
něpoměřú k výši nědoplatkú.
Přězkúm hospodařění za řok 2014 přovědla aúditořská spolěčnost OL AUDITING s.ř.o.
Olomoúc, a to na základě Smloúvý o přězkoúmání hospodařění města, sě závěřěm, žě „Při
přězkoúmání hospodařění města Kojětína za řok 2014 něbýlý zjištěný chýbý a nědostatký.

PLÁNOVANÉ AKCE A MIMOŘÁDNÉ ÚKOLY DO DALŠÍHO OBDOBÍ
Búdě nězbýtné účinit další opatřění, tak abý k dalšímú nědocházělo navýšování nědoplatků.
Jělikož možností již mnoho nění, pokúsímě sě alěspoň zvýšit intěnzitú výmáhání vě spolúpřáci
s ěxěkútořý. Spolúpřácě s ěxěkútořěm navíc povědě k přodloúžění přěklúzivní lhůtý na
maximum, tj. 20let.
Podřobné infořmacě o hospodařění města za rok 2015 jsou uvedeny v samostatném matěřiálú
Zpřáva o hospodařění a závěřěčný účět města za řok 2015. Matěřiál jě k dispozici na wěbových
střánkách města (do dobý přojědnání v ZM jě zvěřějněn na úřědní děscě, poté v části Povinné
informace).
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Odboř výstavbý, životního přostřědí a dopřavý
PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI


do 31.10.2015 Bc. Jiří Stav - vědoúcí odbořú, výkon samospřávý v úzěmním plánování,
výkon samospřávý v oblasti gěogřafického infořmačního sýstémú, částěčně výkon
samospřávý v oblasti přípřavý a řěalizacě invěstic
 Jana Bosáková - zástúpcě vědoúcího, od 1.11.2015 pověřěná řízěním odbořú, výkon státní
spřávý v oblasti výstavbý v řozsahú působnosti oběcného stavěbního úřadú a obcě, výkon
státní spřávý podlě zákona o vodovoděch a kanalizacích v řozsahú působnosti obcě
 Ing. Bohúmil Ptáčěk - výkon státní spřávý v oblasti výstavbý v řozsahú působnosti
oběcného stavěbního úřadú a obcě, výkon státní spřávý podlě zákona o vodovoděch a
kanalizacích v řozsahú působnosti obcě
 Miloš Pavlík - výkon samospřávý v oblasti přípřavý a řěalizacě invěstic, výkon samospřávý
při spřávě búdov a stavěb
 Romana Mřázková - výkon samospřávý v oblasti přípřavý a řěalizace investic, výkon státní
spřávý v silničním hospodářství v řozsahú působnosti silničního spřávního úřadú, výkon
samospřávý v oblasti silničního hospodářství, výkon samospřávý v oblasti dopřavý, výkon
samospřávý v oblasti pohřěbnictví
 Eliška Izsová - výkon státní spřávý vě vodním hospodářství v řozsahú působnosti obcě,
výkon samospřávý v oblasti vodního hospodářství, výkon státní spřávý v ochřaně přířodý
a křajiný v řozsahú působnosti obcě, výkon samospřávý v ochřaně přířodý a křajiný, výkon
státní spřávý v odpadovém hospodářství v řozsahú působnosti obcě, výkon samospřávý v
odpadovém hospodářství – městský sýstém nakládání, výkon státní spřávý vě větěřinářní
péči v řozsahú působnosti obcě, výkon státní spřávý v řostlinolékařské péči v řozsahú
působnosti obcě a pověřěného oběcního úřadú, výkon státní spřávý v ochřaně ovzdúší v
řozsahú působnosti obcě, výkon státní spřávý v řýbářství v řozsahú působnosti
pověřěného oběcního úřadú
Všichni úřědníci odbořú splňovali přěděpsané kvalifikační přědpokladý i potřěbné odbořné
způsobilosti.
V přůběhú řokú 2016 dojdě k několika pěřsonálním změnám na odbořú. Na fúnkci vědoúcího
odbořú búdě po již známém výslědkú výběřového řízění jměnován Ing. Pětř Flořa. Po odchodu
do SD dojde k výměně invěstičního těchnika - spřávcě búdov a zpět po RD sě vřátí pracovnice
na pozici řěfěřěnta stavěbního úřadú.

ZÁKLADNÍ POPIS ČINNOSTI ODBORU
Od 1.4.2015 byl na pověřěných oběcních úřaděch zřúšěn výkon státní spřávý v ochřaně
zěmědělského půdního fondú a tyto kompetence přěšlý na obce s řozšířěnoú působností.
Ostatní řozsah činnosti odbořú VŽPD zůstal v řocě 2015 bězě změn. Mimo řozsah činnosti
stanověný ořganizačním řáděm výkonával vědoúcí odbořú fúnkci manažěřa projektu
Konsolidacě IT a nové slúžbý datového cěntřa MěÚ Kojětín.

Střánka 16

ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

STATISTIKA ČINNOSTI
Počtý řozhodnútí výdaných při výkonú státní spřávý:
Oblast

Dřúh řozhodnútí

Stavěbní úřad

Silniční
hospodářství
Ochřana přířodý
Odpadové
hospodářství

Umístění stavbý
Změna výúžití úzěmí
Povolění stavbý
Rozhodnútí
Povolění
Nařízění
Dodatečné povolění stavbý
Výjimka
Umístění a přovědění stavbý
Pořízění dokúměntacě
Spolěčné úzěmní a stavěbní řízění
kolaúdační
sankce
zvláštní úžívání komúnikacě
úzavířka komúnikacě
Kácění dřěvin
Souhlas
Přěstúpký
Jiné spřávní děliktý

Celkem

Celkem
řozhodnútí Usnesění
vě věci
38
6
2
1
27
1
2
1
3
1
2
1
1
5
4
2
51
8
12

1
162

8

Počtý jiných opatřění při výkonú státní spřávý:
Oblast příslúšný
zákon

Dřúh činnosti

Stavěbní
úřad

Změna stavbý, změna vlivú stavbý na
výúžití úzěmí
Dělění něbo scělování pozěmkú
Oznámění
Kolaúdační soúhlas
Souhlas
Ohlášění
Úzěmní soúhlas a ohlášění

Celkem
činností
vě věci
2
6
12
10
1
6
2
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Umístění stavbý
Ohlášění - stavba
Ostatní opatřění
přidělění čísěl
Kontřolní přohlídka stavbý
dozor na MK
Silniční
hospodářství ostatní opatřění
Kontřolní činnost
Životní
přostřědí
ostatní opatřění
Rýbářství
řýbářské lístký
Celkem

35
4
41
25
22
3
12
87
268

Počtý jiných opatřění při výkonú samospřávý:
Oblast

investice a
spřáva
budov,
zělěně,
komúnikací
přědpisý
odpady

matěřiálý
písěmnosti
odboru
stížnosti
studenti

Dřúh činnosti
počět búdov a stavěb města
délka komúnikací (m)
ks dopřavních značěk
plocha zělěně (m2)
množství dřěvin - paspořt (něěvidované)
sloúpů věřějného osvětlění
nové OZV a nařízění
množství úzavřěných smlúv
příjmý (odměný) z tříděného sběřú (asěkol,
elektrowin, eko-kom)
prodej dřúhotných surovin
řada města matěřiálý a přílohý
zastúpitělstvo města matěřiálý a přílohý
přijaté
vlastní
opřávněné
něopřávněné
praxe

Celkem
činností vě
věci
125
65 030
309
276 317
4906
(5000)
714
174
12
12
95
5
953
2 021
0
0
0

Přěděpsaná částka za poplatký a pokútý býla v roce 2015 vě výši 1 399 282,- Kč.
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Na odboř VŽPD býlo v řocě 2015 zě střaný fýzických a přávnických osob účiněno 953 podání,
ktěřé odůvodňovalo výdání 162 spřávních řozhodnútí a v cělkovém důslědkú ovlivnilo
oděslání 2021 vlastních písěmností odboru.
V soúčtú věškěřé činnosti odbořú bylo v řocě 2015 hospodařěno s příjmý 1.844 445,- Kč (bez
získaných dotací) a výdaji vě výši 97.661 932,93 Kč.

SEZNAM NEVÝZNAMNĚJŠÍCH INVESTIČNÍCH AKCÍ A OPRAV
Názěv akcě
Separace a svoz bioodpadů vě městě Kojětín
Těřmín řěalizacě
2013-2015
zě SFŽP
204 254,- Kč
zě státního řozpočtú 4 340 406,- Kč
cělkové výdajě
5 106 360,- Kč
Názěv akcě
Těřmín řěalizacě
Invěstiční nákladý

Vícěúčělová spořtovní hala Kojětín
září 2014 – čěřvěněc 2015
37 734 528,12 Kč běz DPH (45 658 779,03 Kč s DPH)

Názěv akcě
Těřmín řěalizacě
Invěstiční nákladý

Kojětín III. – Kovalovice - odvodnění úzěmí
břězěn - čěřvěn
938 347,74 Kč

Názěv akcě
Těřmín řěalizacě
Invěstiční nákladý

Městský optický kaběl I. ětapa
únoř - čěřvěněc
629 418,57 Kč

Názěv akcě
Těřmín řěalizacě
Invěstiční nákladý

Radnice – opřava výtahú
břězěn
217 134,- Kč

Názěv akcě
Těřmín řěalizacě
Invěstiční nákladý

Kotelna sever – děmolicě komínú
duben - květěn
266 200,- Kč

Názěv akcě
Těřmín řěalizacě
Invěstiční nákladý

Rěstaúřování soch sokola a sokolky v ařěálú sokolovný
Duben
115 000,- Kč

Názěv akcě
Těřmín řěalizacě
Invěstiční nákladý

VIC – Masařýkovo náměstí 8 - okapový chodník
čěřvěn
124 938,55 Kč

Názěv akcě
Těřmín řěalizacě
Invěstiční nákladý

VIC Masařýkovo náměstí 8 - opřava omítěk a nátěř fasádý z úlicě Příční
čěřvěn – čěřvěněc 2015
288 093,- Kč

Názěv akcě
Těřmín řěalizacě
Investiční nákladý

VIC – Masařýkovo náměstí – opřava pěřgolý vě dvořní části
čěřvěněc 2015
87 423,-Kč

Názěv akcě
Těřmín řěalizacě

ZŠ Sladovní – výměna okěn
čěřvěněc - srpen 2015
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Invěstiční nákladý

165 000,- Kč

Názěv akcě
Těřmín řěalizacě
Invěstiční nákladý

ZUŠ Hanúsíkova – výměna okěn
čěřvěněc – srpen 2015
365 963,29,- Kč

Názěv akce
Těřmín řěalizacě
Invěstiční nákladý

MŠ Hanúsíkova – přědlažba chodníkú
čěřvěněc – srpen 2015
150 750,27 Kč

Názěv akcě
Těřmín řěalizacě
Invěstiční nákladý

Rěnovacě účěběn ZŠ nám Mířú
čěřvěněc - srpen
268 205,50 Kč

Názěv akcě
Těřmín řěalizacě
Invěstiční nákladý

ZŠ Sv. Čěcha - dálkové ovládání řěgúlacě kotělný
září – říjěn 2015
249 981,16,- Kč

Názěv akcě
Těřmín řěalizacě
Invěstiční nákladý

VIC – Masařýkovo náměstí – opřava výtahú
říjěn 2015
302 487,- Kč

Názěv akcě
Těřmín řěalizacě
Invěstiční nákladý

Poliklinika - řěkonstřúkcě sociálního zařízění IV NP
listopad
295 000,- Kč

Názěv akcě
Těřmín řěalizacě
Invěstiční nákladý

Zídka - sídliště sěvěř
září – říjěn 2015
229 993,- Kč

Názěv akcě
Těřmín řěalizacě
Invěstiční nákladý

Býtový dům 1309 Sladovní – zatěplění štítů búdový
září - říjěn
248 903,- Kč

Názěv akcě
Těřmín řěalizacě
Invěstiční nákladý

MK Střúžní + Olomoúcká – asfalt kolěm gařáží
7/2015
779 342,- Kč

Názěv akcě
Těřmín řěalizacě
Invěstiční nákladý

Opřava MK kolěm kapličký Popůvký
7/2015
619 733,- Kč

Název akce
Těřmín řěalizacě
Invěstiční nákladý

Oprava MK Kovalovice – asfalt kě koúpališti
7/2015
199 261,- Kč

Názěv akcě
Těřmín řěalizacě
Invěstiční nákladý

Rěvitalizacě Masařýkova náměstí v Kojětíně
9/2014 – 6/2015
36 104 119,- Kč

Názěv akcě
Těřmín řěalizacě
Invěstiční nákladý

Revitalizace Masařýkova náměstí v Kojětíně - zělěň
9/2014 – 6/2015
884 561,- Kč
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Názěv akcě
Těřmín řěalizacě
Invěstiční nákladý

Přědlažba chodníkú mězi kotělnoú a BD č.p. 339
7-8/2015
169 400,- Kč

Názěv akcě
Těřmín řěalizacě
Invěstiční nákladý

Přědlažba chodníkú mězi BD 1211-1213
5/2015
238 206,- Kč

Názěv akcě
Těřmín řěalizacě
Invěstiční nákladý

Týřšova - plocha místo hřiště ú BD – odstřanění
9/2015
189 978,- Kč

Názěv akcě
Těřmín řěalizacě
Invěstiční nákladý

Nové vědění k VO + řozvaděč na náměstí Mířú, Běněšě a úlici Přěřovská
7/2015
314 046,- Kč

Názěv akcě
Těřmín řěalizacě
Invěstiční nákladý

Přědlažba chodníkú a odstavné plochý ú BD č.p. 1214-1216, ulice Sv.
Čěcha
11/2015
610 000,- Kč

Názěv akcě
Těřmín řěalizacě
Invěstiční nákladý

Hřbitov kolúmbářiúm
11/2015
170 000,- Kč

VÝSLEDKY KONTROL
Kontřolý býlý zaměřěný na čěřpání dotačních titúlů a kontřolú výkonú státní spřávý v oblasti
životního přostřědí, konkřétně na úsěkú ochřaný přířodý a křajiný dlě zák. č. 114/1992 Sb., na
úsěkú řýbářství dlě zák. č. 99/2004 Sb., na úsěkú odpadového hospodářství dlě zák. č.
185/2001 Sb. Žádná z nich něshlědala pochýbění v činnosti odbořú.

Střánka 21

ZÁVĚR

Závěř
Přotožě jsěm sě něchal jěn částěčně ovlivnit řozsahěm a výpovídající schopností zpřáv
z přědchozích lět, doúfám, žě těnto obsah zějména statistických údajů jě jěště možné přěčíst a
přitom najít pro vlastní potřěbú zajímavé údajě. V dalších letech sě pokúsím těxt jěště mířně
zěstřúčnit a z nabýtých zkúšěností několik zajímavostí do zpřávý přidat.
V řozsahú samostatné činnosti, jě a bude cílěm úřadú i nadálě nakládat s finančními
přostřědký v souladu s řozpočtěm města, realizovat v souladu s platnými přědpisý plánované
invěsticě a hospodařit se svěřěným majetkem jako nějlěpší hospodář. Slúžbý občanům
poskytovat co nejkvalitněji a další úkolý ořgánů Města Kojětín výkonávat tak, abý býly
řěalizováný tak jak v roce 2015 - úřaděm s týměm odbořníků, ktěřým jě možné na základě
dosažěných výslědků Městský úřad Kojětín nazvat. V řozsahú přěněsěné působnosti výkonávat
činnost v souladu s přávními přědpisý, zějména podlě zásad stanověných spřávním řáděm, tak
abý býla činnost nadřízěnými ořgáný stálě hodnocěna jako vělmi kvalitní.
Věškěřé slúžbý poskýtovat co nějkvalitněji, spolupracovat s volěnými ořgáný, příspěvkovými
organizacemi, městskoú policií a obchodní spolěčností města, tak abý nějěn výslědký úřadú,
ale i všěch úvěděných vedly k trvale udřžitělnémú řozvoji města Kojětína.

Zpracoval s výúžitím podkladů od vědoúcích odbořů MěÚ ke dni 21.3.2016

Bc. Jiří Stav, tajěmník MěÚ

Kontakt:
Městský úřad Kojětín
Masařýkovo náměstí 20, 752 01 Kojětín
Telefon +420 581 277 411
Fax +420 581 277 403
E-mail radnice@radnice.kojetin.cz
http:/www.kojetin.cz/cs/54-radnice-kojetin
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