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Úvod 

O OBSAHU ZPRÁVY 

Zpráva je předkládána Radě města 

Kojetína a je veřejně přístupná na 

webových stránkách Města Kojetína. 

Cílem je poskytnout základní přehled 

o činnosti zaměstnanců města 

Kojetína zařazených do městského 

úřadu v oblasti výkonu státní správy a 

samosprávy podat informaci o 

činnostech města realizovaných v 

oblasti přenesené i samostatné 

působnosti v uplynulém roce. 

ROZSAH ČINNOSTI A ÚZEMNÍ 
PŮSOBNOST 

Činnost v oblasti samosprávy 

vykonává Městský úřad Kojetín (dále 

jen MěÚ) ve městě Kojetíně (s částmi 

I-Město, II-Popůvky a III-Kovalovice) 

tzn., na katastrálním území Kojetín, 

Popůvky u Kojetína a Kovalovice u 

Kojetína. 

Město Kojetín je obcí s pověřeným 

obecním úřadem a jeho správní 

obvod je vymezen územím obcí 

Kojetín, Křenovice, Lobodice, 

Měrovice nad Hanou, Oplocany, 

Polkovice, Stříbrnice, Tovačov a 

Uhřičice. 

Matričním úřadem a stavebním 

úřadem je pro území Kojetín, 

Křenovice, Měrovice nad Hanou, 

Polkovice, Stříbrnice a Uhřičice. 

Obcí s rozšířenou působností je pro 

Město Kojetín Statutární město Přerov – Bratrská 709/34, 750 02 Přerov. 

Nadřízeným krajským úřadem je pro MěÚ Kojetín Krajský úřad Olomouckého kraje – 

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc. 

POČET ZAMĚSTNANCŮ 

Mimo 2 uvolněných zastupitelů ve funkcích starosty a místostarosty měl v roce 2016 Městský 

úřad Kojetín celkem 27 zaměstnanců (včetně tajemníka). 

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

jen VVŠK) do 01.10.2016 10 pracovníků, po převzetí správce IT tajemníkem 9 pracovníků, 

finanční odbor 10 pracovníků a odbor výstavby, životního prostředí a dopravy (dále jen VŽPD) 
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6 pracovníků. Tajemník a od 01.10.2016 i správce IT nejsou zařazeni do žádného odboru. 

Počet pracovníků je možné po realizovaných reformách veřejné správy považovat za 

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

využití externích odborných osob, zejména v oblastech právních, finančních dotačních a na 

úseku informačních technologií. 

ROZSAH ČINNOSTI ÚŘADU – ORGANIZAČNÍ SCHÉMA 

Schéma činnosti a příslušnosti odborů a zaměstnanců jsou přílohami č. 3, 4 a 6 organizačního 

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

zaměstnanců v roce 2016. 

1. VEDENÍ MĚÚ 
1.1.1. STAROSTA (samostatná působnost) 
1.1.2. MÍSTOSTAROSTA (samostatná působnost) 
1.1.3. TAJEMNÍK (samostatná a přenesená působnost) 
1.1.4. od 01.10.2016 správce informačních technologií 

2. ODBORY (samostatná a přenesená působnost) 
2.1. ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A KULTURY (VVŠK)  

2.1.1. Vedení odboru, školství, kultura, personalistika, volby 
2.1.2. přestupky 
2.1.3. ohlašovna, matrika, ověřování, CzechPOINT 
2.1.4. ohlašovna, matrika, ověřování, CzechPOINT 
2.1.5. sekretariát, ověřování, CzechPOINT, spisová služba 
2.1.6. podatelna, informace 
2.1.7. sociální práce, komunitní plánování, opatrovnictví, SPOD 
2.1.8. sociální práce, opatrovnictví, SPOD 
2.1.9. sociální práce, opatrovnictví, DPS 
2.1.10. do 30.09.2016 správce informačních technologií 

2.2. FINANČNÍ ODBOR (FO) 
2.2.1. vedení odboru, hospodaření města, úvěry, dary a dotace 
2.2.2. rozpočet, kontrola a metodika PO, dotace neziskovým organizacím, přiznání k 

DPPO 
2.2.3. účetní – příjmy, platební styk, evidence a přiznání k DPH, evidence pohledávek 
2.2.4. účetní – výdaje, majetek, evidence závazků 
2.2.5. mzdová účetní, zpracování dodavatelských faktur, pojištění osob, pomocná 

evidence 
2.2.6. pokladna, kompletní evidence majetku města, pojištění majetku, přiznání k dani 

z nemovitostí a z nabytí nemovitostí, evidence přijatých dotací, evidence smluv 
2.2.7. nakládání s majetkem – převody nemovitostí, věcná břemena, pozemky, 

energie, pohřebnictví 
2.2.8. nakládání s majetkem – pronájmy, půjčky, správa bytového fondu a evidence, 

úklidové služby 
2.2.9. místní poplatky včetně vymáhání, VHP, reklamní plochy, hospodaření JSDH 
2.2.10. místní poplatky komunální odpad-občané, vč. vymáhání 

2.3. ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY (VŽPD) 
2.3.1. Vedení odboru, územní plánování, správa GIS 
2.3.2. obecný stavební úřad pro Kojetín I-Město 
2.3.3. obecný stavební úřad mimo Kojetín I-Město, čísla popisná, značení ulic a 

náměstí, smlouvy na svoz odpadů od podnikatelů 
2.3.4. životní prostředí v samostatné a přenesené působnosti 
2.3.5. silniční hospodářství v samostatné a přenesené působnosti, veřejné osvětlení 
2.3.6. investice, veřejné zakázky odboru, správa a údržba budov v majetku města 

http://www.kojetin.cz/cs/63-organizacni-rad
http://www.kojetin.cz/cs/63-organizacni-rad
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Jednotlivé činnosti uvolněných zastupitelů a zaměstnanců jsou podrobněji popsány v dalším 

textu výroční zprávy. 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ROKU 2016 

Informace o hospodaření lze získat ze zprávy o hospodaření zpracované a předkládané 

finančním odborem. Z výsledků souvisejících přímo s činností MěÚ (uzavřenou veřejnoprávní 

smlouvou, poskytovanými službami, vybíráním a vymáháním poplatků a získanými dotacemi 

na výkon státní správy) získal MěÚ příjmy ve výši 5 515 164,67 Kč. Výdaje na kompletní 

provoz MěÚ (zaměstnanci, provoz a údržba budovy radnice) dosáhly výše 17 891 242,29 Kč. 

Měsíčně aktualizovaný přehled plnění příjmů a výdajů rozpočtu Města Kojetín je dostupný 

prostřednictvím klikacího rozpočtu. 

Podíl výkonu přenesené k samostatné působnosti vykonávané zaměstnanci městského úřadu 

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

Městský úřad eviduje 73 platných vnitřních předpisů řešících oblasti řídících dokumentů – 

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

zakázek a bytové problematiky, některé se vztahují i na MP, případně i PO. 

Veřejnoprávní smlouva byla v roce 2016 platná a účinná k výkonu přestupkové agendy 

Městským úřadem Kojetín pro obec Stříbrnice. 

Vyřizování stížností Městem Kojetínem upravují Pravidla pro vyřizování stížností, která se 

vztahují jak na orgány Města Kojetína, tak na organizace zřízené nebo založené Městem 

Kojetínem. V roce 2016 nedošlo k podání žádné petice a z celkem 6 stížností byly posouzeny 

4 jako odůvodněné, viz samostatná zpráva předkládaná Radě města. 

Městskému úřadu bylo v průběhu roku 2016 doručeno 7 žádostí o poskytnutí informací dle 

zákona č. 106/1999Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace včetně výroční zprávy 

jsou zveřejněny na internetu. 

Za rok 2016 je Městským úřadem Kojetín evidováno celkem 6233 přijatých podání a 9416 

odeslaných odpovědí. Mimo to bylo předloženo 205 materiálů na 21 schůzí Rady města a 55 

materiálů na 5 zasedání Zastupitelstva města. Počty dalších činností případně rozpisy 

související s přijetím a vyřízením podání jsou uvedeny ve statistikách jednotlivých odborů. 

Ke statistickým údajům při vydávání vnitřních předpisů patří připomenout, že byly mimo 

organizačního řádu vydány ještě 2 další směrnice a celkem 6 vnitřních předpisů bylo zrušeno. 

Významnou událostí roku 2016 byla pro Kojetín návštěva prezidenta ČR Miloše Zemana. 

http://kojetin.cz/cs/static/klikaci-rozpocet-mesta-kojetin
http://www.kojetin.cz/cs/286-informace-podle-z-c-106-1999
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Vedení městského úřadu 

Názvem Vedení městského úřadu jsou vyjádřeny funkce uvolněných členů zastupitelstva a 

tajemníka městského úřadu, pod kterého spadá od 01.10.2016 informatik. 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  

• Starosta Města Kojetína – Ing. Jiří Šírek 

• Místostarosta Města Kojetína – Miloslav Oulehla. 

• Tajemník Městského úřadu Kojetín – Bc. Jiří Stav 

• od 01.10.2016 Informatik – Ing. Roman Navrátil 

ZÁKLADNÍ POPIS ČINNOSTI  

1. STAROSTA řeší v rámci svých kompetencí 
1.1. veřejný pořádek a bezpečnost (PČR) 
1.2. publicita  
1.3. občanské obřady  
1.4. styk s občany, se členy ZM, RM a se členy výborů a komisí  
1.5. jednání se zástupci politických stran, s podnikatelskými subjekty  
1.6. školství, kultura, mládež a cestovní ruch  
1.7. finance  
1.8. majetek města  
1.9. „Svazek obcí mikroregionu Střední Haná“ se sídlem v Kojetíně  

2. MÍSTOSTAROSTA řeší v rámci svých kompetencí 
2.1. veřejný pořádek a bezpečnost (MP) 
2.2. publicita  
2.3. občanské obřady  
2.4. styk s občany, se členy ZM, RM a se členy výborů a komisí  
2.5. sociální věci  
2.6. výstavba a územní plánování  
2.7. životní prostředí a doprava  
2.8. požární ochrana  
2.9. civilní obrana a ochrana  
2.10. tělovýchova a sport  
2.11. církevní záležitosti  

3. TAJEMNÍK (vedoucí úřadu) 
3.1. je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné působnosti i v 

přenesené působnosti 
3.2. zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny 

radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce, 
3.3. plní úkoly uložené zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou, 
3.4. stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům obce 

zařazeným do obecního úřadu, 
3.5. plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů 

vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu, 
3.6. vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád obecního úřadu a další vnitřní 

směrnice obecního úřadu, nevydává-li je rada obce. 
3.7. plní nebo zodpovídá za plnění dalších zákonných povinnosti úřadu 

4. SPRÁVCE IT 
4.1. koordinace servisu a údržby, správy dat, správy počítačové sítě – údržby výpočetní 

techniky, datových souborů, sítě 
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4.2. spolupráce při výběru a zavádění nových softwarových produktů 
4.3. zaškolování nových pracovníků a průběžné proškolování ostatních pracovníků 

v obsluze PC, tiskáren a ostatní kancelářské techniky 
4.4. běžná údržba kancelářských zařízení (kopírky, tiskárny, PC, servery a jiné) a 

zajišťování jejich oprav, běžná držba telefonní sítě v budově MěÚ, zajišťování 
údržby a opravy této sítě a mobilních telefonů v majetku města Kojetín – užívaných 
pracovníky zařazenými do MěÚ a vedením města. 

4.5. zajištění chodu EZS, zajištění jeho údržby a oprav 
4.6. koordinace správy internetového připojení s poskytovatelem internetových služeb 
4.7. aktualizace www města Kojetína (funkce webmaster), spolupráce s externím 

pracovníkem při výrazných změnách stránek, příp. při tvorbě nových, tvorba a 
aktualizace intranetu 

4.8. správa CzechPOINT, AIS RPP, Seznamu OVM a údajů v IS o ISVS 

ZMĚNY V UPLYNULÉM ROCE 

Ve funkcích nezařazených do odborů MěÚ nedošlo ke změnám jednotlivých osob. 

Zastupitelstvo na svém zasedání 27.09.2016 ale pověřilo v souladu s ustanovením § 3, 

odst. 1, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, řízením městské policie od 01.10.2016 pana 

Miloslava Oulehlu, místostarostu. 

Ke stejnému datu Rada města schválila Nový organizační řád, jímž došlo, k již zmiňovanému 

přechodu správce IT z odboru VVŠK pod přímé řízení tajemníkem městského úřadu. V říjnu 

ale také dochází k dohodě o ukončení pracovního poměru s Ing. Romanem Navrátilem a to 

k 31.12.2016. Tajemník MěÚ vyhlašuje (celkem třikrát) výběrové řízení na pozici správce IT. 

Ve dvou výběrových řízeních se s potřebným vzděláním pro výkon funkce, tak aby byl 

zabezpečen tímto zaměstnancem kompletně chod úřadu po stránce IT, nikdo nepřihlásil i když 

je informace přes 2 měsíce na www, vychází v regionálním tisku a je v nabídce Úřadu práce. 

Od 1. ledna 2017 proto nastupuje do funkce podmínečně středoškolák, jehož působení bude 

popsáno až v příští výroční zprávě. Se zabezpečením chodu serverů a IS VERA Radnice se 

počítá, na základě souhlasu stávajícího zaměstnavatele, s pomocí bývalého správce IT Ing. 

Jana Števka. Případným budoucím řešením situace zůstává i outsourcing některých služeb, 

ale vzhledem k zabezpečení některých specifických služeb a rychlému fyzickému zásahu 

bude v roce 2017 Město Kojetín prozatím spravovat IT popsaným způsobem. 
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Odbor vnitřních věcí, školství a kultury 

PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

• Vedoucí odboru: Bc. Jana Nakládalová 

• Sekretariát: Michaela Daňková 

• Podatelna:  Jana Bradnová 

• do 30.9.2016 Správce počítačové sítě: Ing. Roman Navrátil 

• Přestupky:  Lucie Grufíková 

• Agendy vnitřní správy (matrika, ohlašovna, CzechPoint atd.): Jarmila Vašíčková, DiS., 
Jana Filípková, DiS. 

• Sociální úsek: Bc. Alice Přehnalová, Lucie Zlámalová, DiS, Markéta Šťastná, DiS 

Vedoucí odboru zastupuje Jarmila Vašíčková, DiS. 

Všichni úředníci odboru splňují předepsané kvalifikační předpoklady i potřebné odborné 

způsobilosti, v r. 2016 absolvovala ZOZ na úseku SPOD pí. Markéta Šťastná, v r. 2017 si ještě 

doplní další odbornou část ZOZ a to pro úsek hmotné nouze. Průběžné vzdělávání úředníků 

probíhá jednak podle z.č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a rovněž podle z.č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

ZÁKLADNÍ POPIS ČINNOSTI ODBORU 

Výkon státní správy 

Na úseku matriční agendy: Agendu v r. 2016 zajišťovaly stabilně 2 pracovnice, další 

pracovnice zastupuje dle potřeby. Matriční agenda je v rámci našeho matričního úřadu 

vykonávána na vysoké úrovni, vyžaduje především pečlivost a preciznost.  

Na úseku evidence obyvatel: Obdobná situace jako při výkonu matriční agendy, stabilně 

agendu vykonávají 2 pracovnice, další zastupuje dle potřeby.  

V roce 2016 byl celkem zrušen údaj o TP 51 osobám, v 6 případech došlo k zastavení 

správního řízení zejména proto, že osoby provedly změnu TP. V současné době má tzv. 

„úřední adresu“ 359 osob. Nadále dochází k přihlašování osob na objekty ve vlastnictví 

různých společností a fyzických osob, které nemají TP v Kojetíně, zejména s ohledem na 

vyřízení příspěvku na bydlení. Přihlašující se osoby tuto informaci sdělují přímo na ohlašovně 

při provedení změny TP. V krátkých časových horizontech dochází k podávání návrhů na 

zrušení TP těmto osobám a následnému přihlašování dalších osob na stejnou adresu. 

Na úseku OP, CD: Agenda OP byla převedena na MMP, 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. Přetrvává nespokojenost občanů se skutečností, že OP není možné vyřídit 

v Kojetíně. 

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

pracovnice), tak na sekretariátě (1 pracovnice + zastupující pracovnice), od r. 2013 je 

k zajištění této agendy využíván 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.  

Na úseku přestupkové agendy: Agendu stabilně zajišťuje 1 pracovnice, v současné době 

zastupuje na tomto úseku pouze vedoucí odboru. V průběhu loňského roku došlo k významné 

novele přestupkového zákona. S účinností od 01.10.2016 funguje registr přestupků, do 
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kterého pověřená pracovnice zadává údaje o osobách, které se dopustily vybraných 

přestupkových jednání (a to i za MP Kojetín), má povinnost si pořizovat opisy z rejstříku 

přestupků u každé projednávané věci. Zjištěné údaje pak mají vliv na další projednání věci. 

Podsystém VERA pro úsek přestupkové agendy však nezahrnuje zákonné změny, proto 

pracovnice musí pro svou práci využívat CzechPOINT@office. 

Pracovnice na tomto úseku poskytuje oprávněným úřadům i zprávy o pověsti osob (i nadále 

bude nejen za Kojetín, ale i za obce, pro které jsme v uplynulých 5 letech projednávali 

přestupky), 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: Činnost úseku sociálních věcí zajišťují tři pracovnice. Agenda 

sociální práce a sociálně právní ochrany dětí je zajišťována dvěma sociálními pracovnicemi, 

které splňují odbornou způsobilost a kvalifikační předpoklady pro výkon činností sociální práce. 

Agendu opatrovnictví a evidenci zájemců o byty zvláštního určení zabezpečuje pracovnice, 

které nebylo uznáno vzdělání pro výkon sociální práce a v současné době si odbornou 

kvalifikaci doplňuje studiem na vysoké škole. V prosinci 2016 úspěšně vykonala jedna ze 

sociálních pracovnic zkoušku zvláštní odborné způsobilosti při SPOD, obecnou i zvláštní část. 

Vzdělávání pracovnic bylo plněno dle zákona o úředních, u sociálních pracovnic také dle 

zákona o sociálních službách. V roce 2016 pracovnice absolvovaly celkem 14 dnů vzdělávání 

(Zlámalová – 4, Šťastná 4, Přehnalová 6). 

V rámci činnosti na úseku SV je vykonávána péče o osoby v hmotné nouzi, péče o seniory a 

osoby se zdravotním postižením, vedení evidence zájemců o byty v DPS, opatrovnictví, 

zajištění sociálního pohřbu, sociálně právní ochrana dětí, evidence eurozámků a euroklíčů, 

správní řízení o ustanovení zvláštního příjemce dávek a koordinace procesu komunitního 

plánování sociálních služeb.  

Na základě zákona o pomoci v hmotné nouzi je povinností sociálních pracovnic vedení 

Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného 

informačního systému práce a sociálních věcí. V rámci spisové dokumentace je s každým 

klientem sociální práce pro každé jednání vedený rovněž písemný záznam. Z důvodu statistiky 

je také pracovnicemi zvlášť do tabulky zaznamenávána každá intervence. Při výkonu sociální 

práce s osobami v hmotné nouzi je úzká spolupráce s Kontaktním pracovištěm ÚP Kojetín a 

organizací Člověk v tísni. V rámci výkonu SPOD je spolupracováno především s OSPOD MM 

Přerova, dále se základními školami, mateřskou školou, lékaři, Policií ČR, MP, Charitou 

Kojetín a organizací Člověk v tísni.  

Dne 8.2.2016 byla na základě § 65 a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve 

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

práce pro rok 2016 (s výjimkou agendy SPOD). Rozhodnutím MPSV byla poskytnuta pro rok 

2016 dotace ve výši 794.000,- Kč s povinností vypořádání finančního příspěvku v dalším roce. 

V roce 2016 byly oznámeny dle § 5 zákona o pohřebnictví na území města Kojetína tři úmrtí. 

Ve spolupráci s Policií ČR se podařilo vyhledat a zkontaktovat příbuzné, kteří však ve dvou 

případech obstarání pohřbu odmítli zajistit. Dva sociální pohřby byly tedy uhrazeny z rozpočtu 

města, refundace nákladů bude řešena v rámci dědického řízení nebo podáním žádosti na 

MMR.  

V roce 2016 vykonávaly sociální pracovnice funkci opatrovníka celkem sedmi opatrovancům. 

V měsíci únoru došlo k úmrtí jednoho z opatrovanců, v prosinci bylo město ustanoveno 

opatrovníkem dle § 465 občanského zákoníku další osobě k ochraně jejich práv a zájmů, tato 

osoba byla umístěna do pobytového zařízení. U pěti osob omezených ve svéprávnosti 

probíhala v roce 2016 jednání u soudu ohledně majetku, posouzení omezení svéprávnosti, 

změny opatrovníka. Vzhledem k předchozím dluhům dvou opatrovanců probíhala ze strany 

opatrovníka jednání s věřiteli ohledně zastavení exekucí či snížení celkových dluhů. 



ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A KULTURY 

8 

Opatrovanci se na sociální pracovnice obrací s vyřízením svých záležitostí mnohdy i každý 

den, a to i vícekrát denně. Práce s opatrovanci je časově velmi náročná. Od roku 2017 bude 

výkon veřejného opatrovnictví financován formou navýšení příspěvku na výkon státní správy 

o částku 29.000,- Kč na opatrovance na rok.  

Oblast samosprávy: 

Na úseku sociálních věcí: Při zpracování žádostí o byt v DPS je postupováno podle Zásad 

pro poskytování bytů v DPS. Od roku 2014 je nutné pro každého zájemce o byt žádat o 

doporučení MM Přerov.  Zájem o byty v DPS se stále každým rokem zvyšuje.  

V roce 2016 probíhala v procesu KPSS fáze implementační, kdy členové komise 

vyhodnocovali plnění jednotlivých opatření 2. komunitního plánu. Byla zpracována Zpráva o 

realizaci jednotlivých opatření komunitního plánu města Kojetína, která byla schválená ZM a 

tvoří součást komplexní zprávy o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách 

Olomouckého kraje.  

Vzhledem k tomu, že 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína měl platnost do 

konce roku 2016, v průběhu roku 2016 probíhala analytická a plánovací fáze. Na podkladě 

dostupných strategických dokumentů a aktuálně zjištěných informací byla stanovena nová 

opatření, která byla zapracována do 3. Komunitního plánu sociálních služeb města Kojetína 

na období let 2017-2019. Tento komunitní plán byl schválen Zastupitelstvem města Kojetína 

v prosinci 2016. 

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

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

zařízení.  

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

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 dětmi, které končí 

MŠ a budou odcházet do 1. tříd ZŠ. 

Propagace: Významné akce v rámci propagace města se uskutečňovaly prostřednictvím 

MěKS a Mikroregionu Střední Haná. Agendu propagace na MěÚ Kojetín zajišťuje pracovnice 

sekretariátu MěÚ, webové stránky po technické stránce spravuje správce počítačové sítě, 

v loňském roce se však nepodařilo tyto upravit dle představ a potřeb. Aktuálnost jednotlivých 

informací zajišťují všichni pracovníci MěÚ. Tím, že není určena žádná osoba příp. pracovní 

skupina, 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 FO a PO – viz rozpočet města Kojetína. Agendu zajišťuje pracovnice 

sekretariátu. 

Spolupráce s výbory a komisemi: Odbor úzce spolupracoval se školskou komisí, komisí pro 

vyhodnocení sportovců, s komisí pro komunitní plánování a s osadními výbory. Pracovníci 

odboru se podílí na organizaci a realizaci akcí těchto komisí.  

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

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

postupuje podle nové směrnice zpracované v návaznosti na NOZ. 

Provozní oblast: 

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

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

orgánů. Pracovnice sekretariátu vede i evidence veškerých OZV, nařízení, interních aktů a 
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smluv, podílí se na přípravě voleb, vykonává funkci správce spisovny MěÚ, zajišťuje 

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 (pracovnice ohlašovny). Vede evidenci preventivních 

prohlídek pracovníků MěÚ a MP, evidenci OPP, zajišťuje preventivní prohlídky požární 

ochrany, zajišťuje školení v oblasti BOZP, včetně školení řidičů referentských vozidel. 

Personální agenda: Agendu vede vedoucí odboru VVŠK. V r. 2016 došlo ke změně NV 

k platům a bylo nezbytné přepočítat všechny platové výměry zaměstnanců i ředitelů PO. 

Průběžně jsou sledovány praxe jednotlivých pracovníků v návaznosti na zařazení do platových 

stupňů, a to včetně ředitelů PO a MP, je zajišťována administrativa uzavírání pracovních smluv 

a ukončování pracovních poměrů. 

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

v souladu se spisovým řádem. V předchozích letech byla věnována zvýšená pozornost 

spisové službě. Za výkon spisové služby v rámci MěÚ odpovídá tajemník MěÚ, výkon agendy 

zajišťuje vedoucí odboru VVŠK, centrální spisovnu spravuje pracovnice sekretariátu. 

S podsystémem spisová služba pracují všichni pracovníci úřadu i MP. 

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

výpravnu pracovnice zajišťuje evidenci zveřejňování dokumentů na úřední desce a 

zveřejňování na fyzické úřední desce MěÚ. Zveřejňování na elektronické úřední desce nově 

probíhá prostřednictvím podsystému VERA a provádí jej jednotliví úředníci. Pracovnice 

podatelny dále vede 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. 

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

mající na radnici adresu trvalého pobytu. 

Přehled odesílaných písemností podle způsobu vypravení. 

 

Oblast hospodaření: Agendu příkazce operací zajišťuje vedoucí odboru, objednávky a 

faktury dle pokynů příkazce vystavuje pracovnice podatelny. Sestavování rozpočtu a 

hospodaření s rozpočtem – viz rozpočet města. 
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STATISTIKA ČINNOSTI 

Správní rozhodování 

Oblast výkonu 
státní správy 

Druh rozhodnutí Celkem podáno 
oznámení, 
návrhů 

Vydáno 
pravomocných 
rozhodnutí 

Přestupky dle přílohy č. 6 org. Řádu 133 42 + 6 blok 

Ohlašovna Rušení údaje o TP 41 36 

Matrika změna jména a příjmení, jiné 6 6 

 

Ostatní správní agenda 

Oblast správní 
činnosti 

Druh činnosti 

 

celkem 
činností 

matrika 
  

sňatky   21 

  z toho před MěÚ 18 

  osv.-církev 3 

  vysvědčení o p.zp 3 

úmrtí   32 

  z toho Kojetín 20 

narození   0 

zápisy oprav v matričních knihách   5 

uznání otcovství   26 

zápis rozvodů   12 

druhopisy matričních dokladů + 
výpisy 

  30 

Legalizace, vidimace ověřeno celkem   1 324 

Občanské průk. potvrzení k OP   328 

Ohlašovna 
 

přihlášeno k TP   129 

odhlášeno z TP   158 

změny TP v rámci obce   188 

zapsáno úmrtí do karet   65 

narozené děti   45 

obyvatel k 31.12.2016   6 214 

Poskytnutí údajů z IS výpisy z AISEO občanům   17 

CzechPoint výpisy    246 

CzechPoint žádosti o zřízení dat. schránky   6 

CzechPoint autorizovaná konverze dokumentu   95 

Podatelna přijaté písemnosti(MěÚ)   6 238 

odeslané písemnosti(za MěÚ)   7 398 

Úřední deska  zveřejnění písemnosti    187 

Shromažďování oznámeno   4 

Veřejné sbírky spolupráce při zajištění   1 

Zprávy o pověsti zpracováno a zasláno   230 

Evidence přestupků Počet opisů a zápisů ISEP   14 

SLBD, volby org. zajištění pro Kojetín    1 

 

Správní poplatky, pokuty 

správní poplatky (ohlašovna, ověřování, matrika) 97 820 Kč 
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pokuty a nákl. řízení 22 500 Kč 

 

Samospráva, provoz: 

Oblast Druh činnosti Celkem 
činností 

předpisy OZV a nařízení 0 

int. směrnice   1 

materiály  rada města 43 

zastupitelstvo města 10 

písemnosti odboru přijaté 1 793 

odeslané (předpoklad) 2 095 

stížnosti 
(ST+VVŠK) 

oprávněné 4 

neoprávněné 2 

studenti praxe 1 

Ztráty a nálezy 
  

zaevidováno nálezů 19 

předáno, vyřízeno 7 

smlouvy zaevidováno za MěÚ 180 

dary vyřízeno darovacích smluv 45 

objednávky vystaveno objednávek 204 

 

Sociální oblast: 

Oblast celkem 

sociální 
poradenství 

osoby v tíživé sociální situaci 879 

OSPOD - rodiny s dětmi 334 

DPS přijetí žádosti 21 

urgence žádosti 15 

vyřazení žádosti dle zásad 27 

uspokojení žadatelé 9 

uzavření smluv s obcemi 1 

opatrovnictví 
 

počet nesv. opatrovanců 7 

počet kontaktů 474 

počet zpráv opatrovníka  10 

sociální pohřby 
  

počet oznámených případů 3 

počet zajištěných pohřbů 2 

součinnost s 
jinými orgány 

zprávy o pověsti 4 

oznámení případů MM  2 

správní řízení ustanovení zvl. příjemce dávek 
důchodového pojištění 

0 

SPOD 
  

počet nezl. vedených v agendě  35 

počet kontaktů 256 

Euroklíče počet vydaných euroklíčů 5 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ MIMOŘÁDNÉ ÚKOLY 

• organizace voleb do krajských zastupitelstev 

• organizační zajištění návštěvy prezidenta ČR 
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• organizace setkání se zájemci o sociální služby a dotazníková šetření za účelem zjišťování 
potřeb uživatelů sociálních služeb 

• realizace analyticko popisné fáze KPSS, včetně dotazníkového šetření 

• zpracování nového komunitního plánu sociálních služeb na období 2017-2019 

• aplikace novely přestupkového zákona 

VÝSLEDKY KONTROL 

Na úseku matriční agendy probíhají každoročně kontroly prováděné MM Přerova. Kontrolou 

v r. 2016 (stejně jako předchozími) nebyly zjištěny žádné závady a pochybení. 

PLÁNOVANÉ AKCE A MIMOŘÁDNÉ ÚKOLY DO DALŠÍHO OBDOBÍ 

• Na úseku přestupkové agendy nabude1.7.2017 účinnosti nový zákon o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích. Tyto předpisy zcela mění 
způsob projednávání přestupků a zvyšují kvalifikační požadavky na úředníky, kteří tuto 
agendu vykonávají (nově požadavek VŠ a zkouška MV z nové legislativy). 

• Zajištění průběhu voleb do poslanecké sněmovny 

• Příprava voleb prezidenta ČR 

• Na úseku sociálních věcí zajistit výkon agend tak, aby bylo možno využívat dotací z MPSV 

• Pokračovat ve zkvalitňování práce s podsystémem Spisová služba, zejména zajištění 
provozu odborových spisoven, skartační řízení ve spolupráci s Oblastním archivem v 
Henčlově 

• Aktualizace Katalogu poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína, jeho tisk a 
distribuce. 

• Dopracování Standardů sociálně právní ochrany dětí. 
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Odbor finanční 

PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

• Finanční řízení, majetkoprávní. 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, pojištění, pokladna – Petra Šachová 

• Rozpočet, veřejnosprávní kontrola, metodika PO, dotace – 1/2016-3/2016 Hubáčková; 4-
5/2016 nikdo; od 6/2017 Ing. Kateřina Vašková 

• Majetkoprávní záležitosti - Ing. Miloš Psotka 

• Pronájmy, půjčky, bytové hospodářství -  Šárka Pospíšilová, DiS. 

• Místní a správní poplatky – Jiřina Látalová, Bc. Markéta Calabová 

Personální obsazení odboru bylo po celý rok 2016 stabilní, s výjimkou personálních změn na 

pozici ROZPOČTÁŘ/KONTROLOR, kdy po odchodu p. Chytilové do důchodu byla přijata Bc. 

Hubáčková, se kterou však byl ve zkušební době ukončen pracovní poměr. Následně bylo dva 

měsíce místo neobsazeno a činnost byla zajištěna ostatními pracovníky FO dočasným 

přerozdělením činností. Poté byla ve VŘ vybrána nová pracovnice Ing. Kateřina Vašková. 

Koncem roku 2016 odešla do důchodu p. Látalová. Její agendu převezme od 3/2017 p. 

Šachová a na místo po p. Šachové bylo vypsáno výběrové řízení. Další personální a 

organizační změny tedy přijdou i v roce 2017. 

ZÁKLADNÍ POPIS ČINNOSTI ODBORU 

• správa rozpočtu a zajištění rozpočtového procesu 

• vedení účetnictví města a výkaznictví  

• vedení daňových evidencí, výkaznictví a statistik  

• zajištění platebního styku a provozu pokladny 

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

• agenda poskytování peněžitých dotací 

• veřejnosprávní kontrola zřízených příspěvkových organizací, žadatelů a příjemců dotací 

• metodické řízení a kontrola zřízených příspěvkových organizací 

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

• pohřebnictví, energetické hospodářství  

• evidence majetku města a pojištění majetku 

•  agenda správy bytového fondu a s tím související činnost tajemnice bytové komise  

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

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

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

Účetnictví 

V roce 2016 došlo k některým změnám v oblasti účetnictví. Mj. byla novelizována vyhláška 

410/2009 Sb., kdy nejvýraznější změnou bylo zrušení uspořádacích účtů technického 

zhodnocení. Novela dále řeší nabytí nemovitého nebo movitého majetku za účelem jeho 

dalšího předání. Změnou prošla i příloha účetní závěrky. 

Drobné změny, příp. změny technického charakteru doznaly České účetní standarty – ČÚS 

701 (Účty a zásady účtování na účtech), ČÚS 706 (opravné položky a vyřazení pohledávek), 
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ČÚS 707 (Zásoby), ČÚS 708 (Odpisování dlouhodobého majetku). Významnější věcné změny 

řeší ČÚS 703 (Transfery), ČÚS 709 (Vlastní zdroje), ČÚS 710 (Dlouhodobý majetek).  

Novelou prošla i vyhláška o rozpočtové skladbě č. 323/2002 Sb. 

Ke změnám došlo i ve vyplňování výkazu Pomocný analytický přehled, novelizován byl i zákon 

o DPH č. 235/2004 Sb, kdy mj. došlo k formulačním úpravám zpřehledňujícím pravidla povinné 

elektronické formy podání na poli DPH. 

Výraznou novinkou v oblasti účetnictví a daní je pro nás povinnost měsíčně zpracovat a podat 

kontrolní hlášení, což ukládá Zákon č.360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Rok 2016 byl opět ve znamení investičních akcí což se projevilo výrazným nárůstem s tím 

souvisejících účetních a finančních operací. 

V roce 2016 bylo zpracováno 2.037 dodavatelských faktur a platebních poukazů, bylo 

vystaveno 9.119 příjmových předpisů. Veškeré faktury, průvodní doklady, objednávky a 

smlouvy jsou skenovány a ukládány do informačního systému, což následně usnadňuje práci 

nejen účetním, ale je neocenitelné např. při kontrolách, kdy lze každý doklad snadno dohledat, 

a to včetně souvisejících dokumentů. I v tomto množství zpracovaných dokladů musí být 

dodržena bezchybnost a přesnost, při respektování veškerých  účetních a daňových předpisů, 

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. 

Významnou součástí každodenní práce FO  a součástí finančního řízení byla i v r.2016 

finanční kontrola, jejímž smyslem  bylo  zabezpečení řádného  hospodaření s veřejnými 

prostředky a  předcházení  nehospodárnému, neúčelnému a neefektivnímu nakládání s nimi . 

Podrobná zpráva o finanční kontrole je přílohou Závěrečného účtu města za rok 2016. 

Mzdová agenda 

V souvislosti se zavedením nového elektronického docházkového systému pro zaměstnance   

MěÚ bylo v roce 2016 nutné zpracovat a nastavit veškeré osobní a mzdové údaje pro všechny 

úředníky MěÚ a podklady pro nepřetržitý provoz strážníků Městské policie, včetně následných 

měsíčních kontrol při převodech těchto údajů do mzdového programu.  

V průběhu měsíců říjen–listopad proběhlo zpracování podkladů pro výpočet a výplatu odměn 

členů OVK, kteří se zúčastnili Voleb do zastupitelstev krajů ve dnech 07. a 08.10.2016. 

Metodická a kontrolní činnost 

Všem 7 zřízeným příspěvkovým organizacím (PO) byly Radou města schváleny v souladu 

s platnou vyhláškou jejich roční účetní závěrky za rok 2015, o čemž jim byly vydány Protokoly 

o schválení. Zastupitelstvem města byly všem PO také schváleny jejich výsledky hospodaření 

za rok 2015 i navržené příděly do fondů PO. Žádná PO nevykázala ztrátu. 

V průběhu roku 2016 proběhly jako každoročně u všech 7 PO ze strany zřizovatele předběžné, 

průběžné i následné veřejnosprávní kontroly v souladu s platným zněním zákona o finanční 

kontrole č. 320/2001 Sb. Při předběžných kontrolách byly zjišťovány a posuzovány reálné 

potřeby jednotlivých PO na poskytnutí příspěvků na provoz a projednání a schválení jejich 

účetních odpisových plánů dle ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů č. 250/2000 Sb. Součástí procesu schvalování rozpočtu města je každoročně také 

stanovení závazných ukazatelů rozpočtu zřízeným příspěvkovým organizacím.  Jejich 

dodržování je průběžně kontrolováno při předkládání mezitímních (čtvrtletních) účetních 

závěrek a výkazů o hospodaření. 

Každoročním prováděním veřejnosprávních kontrol nahrazuje zřizovatel svým zřízeným PO 

v souladu s platnou legislativou povinnost zajištění interního auditu podle zákona o finanční 
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kontrole č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při následných veřejnosprávních 

kontrolách byl u PO zejména zjišťován soulad hospodářských operací s právními předpisy, 

dodržování rozpočtového procesu a účelového čerpání finančních prostředků a také fungování 

jejich vnitřního kontrolního systému. 

V roce 2016 byla na základě rozhodnutí vedení města provedením VSK u zřízených 

příspěvkových organizací pověřena na základě smlouvy externí auditorka Ing. Gita Štolfová, 

se sídlem Školní 6911, 765 02 Otrokovice. Předmětem kontroly byla: 

1. kontrola hospodaření s veřejnými prostředky  
2. kontrola přiměřenosti a účinnosti vnitřního řízení a kontroly 
3. vedení účetnictví a pokladní služby 

Z veřejnosprávních kontrol provedených v roce 2016 u zřízených příspěvkových organizací 

nevyplynula žádná závažná pochybení ani žádné větší nedostatky, drobné závady formálního 

charakteru byly většinou ještě v průběhu kontroly napraveny, případně bylo doporučeno do 

budoucna upravit či upřesnit některé postupy.  Vše je podrobně popsáno v protokolech o VSK. 

Doporučení zřizovatele vydaná v předchozích letech a směřující k odstranění zjištěných 

drobných závad byla příspěvkovými organizacemi vždy přijata, plněna a jejich realizace byla 

následně zkontrolována.  

Rozpočet  

Hospodaření města Kojetína se v roce 2016 řídilo schváleným rozpočtem, který byl schválen 

jako přebytkový usnesením Zastupitelstva města č. Z 116/12-15 ze dne 15.12.2015. 

Zastupitelstvo města současně svěřilo Radě Města Kojetína pravomoc: 

• provádět a schvalovat rozpočtová opatření do výše 500 tis Kč v jednotlivém případě, 

• schvalovat a provádět rozpočtová opatření k veškerým průtokovým transferům určeným 
pro zřízené příspěvkové organizace  

V průběhu roku byl rozpočet průběžně upravován podle aktuálních potřeb formou 

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

města. Celkem bylo v roce 2016 schváleno a realizováno 19 rozpočtových opatření. Schválený 

rozpočet počítal s přebytkem 2,56 mil Kč, konečné hospodaření města skončilo v roce 2016 

v přebytku 10,1 mil. Kč. 

V souladu s §4 Zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, bylo přezkoumání 

hospodaření za rok 2016, na základě Smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření města, 

ze dne 24.5.2016, schválené usnesením Rady města č. R779/05-16 dne 18.5.2016, zadáno 

auditorské společnosti OL AUDITING, s.r.o., Olomouc, registrované Komorou auditorů ČR, 

číslo osvědčení 286, se sídlem tř. Svobody 956/31, 772 31 Olomouc, IČ 25390449.  

Poskytování dotací 

V roce 2016 město Kojetín poskytlo na základně přijatých žádostí a v souladu s rozhodnutím 

zastupitelstva a rady města neziskovým organizacím peněžité dotace 19 žadatelům v celkové 

výši 3,505 mil. Kč. Dotace byly poskytnuty na základě veřejnoprávních smluv schválených 

v orgánech města Kojetín na podporu činnosti v oblasti práce s mládeží, tělovýchovy, sportu, 

požární ochrany nebo například rekonstrukce Loděnice oddílu Kanoistiky Kojetín. Všichni 

příjemci řádně vyúčtovali a doložili do konce roku použití poskytnutých dotací v souladu 

s požadavky dle uzavřených smluv. 

Místní poplatky  

Správa místního poplatku za provoz systému nakládání s KO byla vykonávána pro cca 6 500 

poplatníků – fyzických osob s TP, vlastníků nemovitostí sloužících k rekreaci, bytů a RD, 

v kterých nejsou hlášeny osoby k TP. Z tohoto počtu bylo k 31. 12. 2016 evidováno – 1 487 
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poplatníků, kteří poplatek neuhradili za některé z období (někteří za několik období) od roku 

2002, kdy byl poplatek na území obce zaveden. Celkový nedoplatek na místním poplatku je 

3,418 mil. Kč, z toho navýšení vyplývající z nedodržení splatnosti činí 717 tis. Kč. 

Na nedoplatky po splatnosti byli v roce 2016 poplatníci upozorněni: 480 upomínkami, bylo 

zasláno 617 vyrozumění o výši nedoplatků (pro 1423 případů), bylo doručeno 641 platebních 

výměrů, a bylo zahájeno 73 daňových exekucí (cca 90 případů). Z důvodu změn u poplatníků 

– přistěhovaní, přestěhovaní, odstěhovaní, úmrtí, bylo provedeno 793 úprav poplatků u 

jednotlivých poplatníků. Bylo zaevidováno 92 přihlášek poplatníků.  Bylo zasláno 48 výzev 

k součinnosti – banky, pojišťovny, MVČR, VVŠK – přičemž se jednalo o výzvy u cca 258 

poplatníků. Správcem poplatku bylo zajištěno doručení 412 písemností osobám s TP na 

adrese ohlašovny, vč. zpracování všech náležitostí nutných pro řádné doručení.  

Správa poplatků je vykonávána dobře, což mj. potvrzuje provedená kontrola nadřízeným 

orgánem – KÚOK v roce 2015. Vzhledem ke skladbě poplatníků však není možné zajistit výběr 

nedoplatků ihned, a právě s přihlédnutím ke skladbě obyvatel/poplatníků, ne ve 100%. 

Správce zajišťuje u dlužníků veškeré zákonné možnosti pro výběr poplatků, tak aby došlo k co 

nejvyššímu možnému výběru. Tím dochází mimo jiné k prodlužování lhůt k vymáhání, což má 

však za důsledek skutečnost, že se nedoplatky navyšují. 

V roce 2016 byla zpracována OZV 1/2016, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – 

místní poplatek za KO byl i pro další období ponechán ve stejné výši 550,- Kč/poplatníka. 

Majetek 

S majetkem města bylo v r.2016 nakládáno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. v platném 

znění a souvisejícími předpisy.  Veškeré majetkové dispozice s nemovitostmi – pořízení, 

prodeje, pronájmy – byly vždy řádně projednány v orgánech města. 

V roce 2016 pokračovala realizace prodeje volných městských bytů v půdních vestavbách na 

ul. Sladovní 1185, 1186, 1191 a 1192 a volných bytů na ul. Svatopluka Čecha, které si 

neodkoupili nájemníci.   K prodeji byly nabídnuty i byty s nájemníky, kteří nevyužili možnosti 

koupě bytu za zvýhodněných podmínek a kteří mají nájemní smlouvy na dobu neurčitou. 

Prodej byl realizován formou veřejné aukce, tak aby byla zajištěna maximální transparentnost 

a všichni zájemci měli možnost podat své nabídky Celkem bylo v roce 2016 prodáno v aukci 

11 bytů. V následujícím roce bude dále nabízen k prodeji zbývající neprodaný byt (zbývá 1 

b.j.).  Bytové jednotky v půdních vestavbách Jana Peštuky a Svatopluka Čecha (10 b.j.) zatím 

nelze nabídnout k prodeji z důvodu omezení dotačními podmínkami do r.2020. 

Kromě realizovaných prodejů bytů bylo v oblasti nakládání s majetkem schváleno v orgánech 

města : 

• 10 smluv nebo SoSB o zřízení věcného břemene  

• 4 darovací smlouvy na pozemky do vlastnictví města 

• 1 smlouva na prodej nemovitosti – pozemku 

• 2 smlouvy na prodej nemovitostí – budovy s pozemkem v areálu polikliniky  

S přípravou smluv byla spojená časově náročná jednání jak s právníkem města, s daňovým 

poradcem a v řadě případů především s kupujícími. Především se jednalo o získání pozemků 

nacházejících se v intravilánu města a užívané veřejností za účelem dalšího rozvoje města. 

Jedná se o řešení směnné smlouvy s Nadací Dr. Leopolda Prečana, darovacích smluv 

s Olomouckým krajem pozemků u sportovní haly a gymnázia, darovací smlouvy pozemku 

získaného od občana z USA paní A.C. Weisskopf. Rozsáhlá jednání o získání pozemků pro 

vybudování chodníku v Popůvkách jsou zatím neúspěšná z důvodu nesouhlasu prodeje 

pozemku jednoho vlastníka. Dále byl zahájen průzkum výkupu pozemků pro individuální 

výstavbu v oblasti Lešetín a Za hřbitovem. 
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Pro následující rok nás čeká další velký úkol v oblasti  nakládání s majetkem -  pokračovat 

v získání pozemků okolo sportovní haly s Olomouckým krajem, řešit výkupy pozemků pro 

vybudování cyklostezky Bezměrov, Kojetín, Tovačov, 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, řešit výkupy pozemků 

v souvislosti s rekonstrukcí cesty a chodníku v ul. Mlýnské. 

Pronájmy bytů a nebytových prostor 

Správu nemovitostí (byty, garáže, Poliklinika) zajišťuje na základě Smlouvy o obstarání správy 

nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností, ze dne 31.1.2012, ve znění pozdějších 

dodatků, TECHNIS Kojetín spol. s r.o. 

Úhrada za správu nemovitostí činí: 

• v domech ve vlastnictví Města Kojetína      151,25 Kč/b.j./měs 

• v domech ve vlastnictví SVJ (správu zajišťují firmy sjednané SVJ) 18,15 Kč/b.j./měs 

• nebytové jednotky       139,15 Kč/nb.j./měs 

• objekt Polikliniky        3500 Kč/měs 

Město Kojetín vlastnilo k 31.12.2016 celkem 169 bytových jednotek, z toho: 

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

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

• 15 b.j. v domech na ul. Padlých hrdinů 815-818 („Červené domky“) 

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

• 7 b.j. v domě Palackého 371 

• 6 b.j. v domě Jana Peštuky 1320,1321– půdní nadstavby, kde prodej stále není možný 
kvůli omezení dotačními podmínkami do r. 2020 

• 4 b.j. v domě Svatopluka Čecha 1204,1205– půdní nadstavby, kde prodej stále není možný 
kvůli omezení dotačními podmínkami do r. 2020 

• 1 b.j. v domě Nádražní 907 (určeno k prodeji – s nájemníkem – prodej v lednu 2017) 

Bytové hospodářství je ve správě společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o. zpráva o 

hospodaření s bytovým fondem je součástí závěreční zprávy o hospodaření města 

V domě na ulici Sladovní 1309, Kojetín, v průběhu roku 2016 se podařilo pronajmout všech 32 

bytů i všech 34 parkovacích míst. 

Z bytového fondu zůstal k 31.12.2016 nepronajatý z důvodu potřeby provedení větších oprav1 

byt o velikosti 2+1 v domě na ulici Palackého 371, 2 byty o velikosti 1+1 na ulici Padlých hrdinů, 

a 1 byt o velikosti 2+1 na Masarykově náměstí 54.  

Mimo drobné opravy a údržbu v bytech, kterou hradí pronajímatel, a výměnu zařizovacích 

předmětů, byla provedena větší oprava 1 bytu v DPS na ulici 6. května 1160, Kojetín, kde byly 

vyměněny veškeré obklady v koupelně z důvodu jejich odlupování se a hrozícímu nebezpečí 

zranění nájemce a oprava podlahy v kuchyni. Dále byla provedena větší oprava ve 2 bytech 

v DPS na nám. Dr. E. Beneše 3, Kojetín, kde bylo opraveno vodovodní potrubí mezi WC a 

kuchyní, vyměněno zařízení WC, kuchyňská linka, podlahová krytina. Potřeba celkových oprav 

v bytech se každoročně zvyšuje v souvislosti se stářím bytového fondu – v DPS na nám. Dr. 

E. Beneše 3, Kojetín, správce bytového fondu upozorňuje na potřebu výměny vodovodních 

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

kuchyňských linek již postupně vyměněna. 

Nebytové hospodářství – poliklinika – ve správě společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o. – 

téměř stejná skladba nájemců jako v roce 2015, podařilo se vyklidit prostory po zemřelém 

MUDr. Janu Küchlerovi, které má od 01.08.2016 pronajaté MUDr. Lukáš Vacula a pokračuje 
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v provozování gynekologické ambulance, od 01.09.2016 si paní Jitka Tvrdoňová pronajala 

část prostor po ordinaci MUDr. Ježkové a provozuje zde nutriční klub, k 31.12.2016 skončila 

svoji činnost dětská lékařka MUDr. Vlasta Procházková, kterou nahradila MUDr. Jana 

Mathonová. 

Pronájmy pozemků 

Smlouva o zemědělském pachtu s Ing. Jiřím Olšanským na pacht převážné většiny orné půdy 

ve vlastnictví Města Kojetín z roku 2015 byla doplněna dodatkem č. 1 o změny z důvodu 

provedení digitalizace v k.ú. Křenovice u Kojetína. 

Jinak během roku pouze drobné změny na nájemcích pozemků pronajatých za účelem využití 

jako zahrádka pro pěstování zeleniny a květin 

Sportovní hala a koupaliště 

Sportovní hala v Kojetíně je na základě Nájemní smlouvy ze dne 18.9.2016 pronajata 

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

užívat halu výhradně ke sportovnímu vyžití, pořádání sportovních akcí a poskytování 

souvisejících služeb. Nájemné bylo sjednáno ve výši 10.000,-Kč/rok+DPH. Nájemce je 

oprávněn prostory haly dále krátkodobě pronajímat sportovním klubům, organizacím a 

veřejnosti, přičemž příjmy z nájemného za využití haly včetně vybavení jsou v plné výši 

příjmem nájemce. V roce 2016 byl provoz haly dotován částkou 620tis Kč z rozpočtu města 

(120tis za r.2015 a 500tis provoz 2016). Kromě této částky přispívá zřizovatel svým 

příspěvkovým organizacím, které využívají sportovní halu, na úhradu nájemného (v r.2016 

nájemné za halu zaplacené PO bylo ve výši 255tis. Kč, z toho 169tis Kč platil DDM, kterému 

však příjmy z kroužkovného zdaleka nestačí na krytí nákladů, nájem všem PO dokrývá 

zřizovatel; kromě této částky bylo z rozpočtu města formou dotace uhrazeno provozovateli 

500tis na dofinancování provozu haly za rok 2016).  

Koupaliště je také provozováno společností TECHNIS Kojetín spol. s r.o. V roce 2016 byly 

na koupališti vybudovány turnikety umožňující vstup prostřednictvím čtečky otisku prstů -  na 

základě rozhodnutí vedení města byl od sezony 2016 dětem a mládeži, kteří jsou registrování 

v zájmových kroužcích a organizacích v Kojetíně a zaregistrovali své otisky, umožněn 

bezplatný vstup na koupaliště. Smyslem tohoto opatření je podpora volnočasových aktivit dětí 

a mládeže a rozvoj sportu v Kojetíně. Ztráta z provozu koupaliště za rok 2016 dosáhla částky 

-654.101,- Kč.  Tato ztráta bylo provozovateli dokryta z rozpočtu města formou vyrovnávacího 

příspěvku na základě Smlouvy o závazku veřejné služby (500tis Kč) a účelovou dotací ve výši 

100tis Kč. 

Pojištění 

V roce 2016 byl uzavřen dodatek k pojistné smlouvě na pojištění majetku města s účinností 

od 01.05.2016 do 30.04.2017 + dodatek na pojištění dětského hřiště a beach zóny na 

koupališti a dětského hřiště na Sokolovně.  

V roce 2016 byla řešena pojistná událost úrazu na náledí – město Kojetín dodrželo plán zimní 

údržby a plnění pojistného poškozené bylo zamítnuto. Dále bylo řešeno rozbití skleněné tabule 

bezpečnostního skla autobusové zastávky na Masarykově náměstí, viník uhradil způsobenou 

škodu ve výši 9 456,- Kč. Při dopravní nehodě bylo poškozeno dopravní značení a sloup VO 

v Kroměřížské ulici, viník uhradil způsobenou škodu ve výši 1.021,- Kč, další dopravní 

nehodou byl poškozen sloup VO na Olomoucké ulici, pojišťovna uhradila po odečtení 

spoluúčasti 7 228,- Kč a při dopravní nehodě byl poškozen rozvaděč el. vedení na ulici Stružní, 

pojišťovna uhradila po odečtení spoluúčasti 28 532,- Kč. 
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Realizace zákona o úřednících  

Všichni pracovníci FO v roce 2016 splnili předepsané vzdělání, včetně zkoušek odborné 

způsobilosti na pozicích, kde je tato zkouška požadována. Nová pracovnice Ing. Vašková bude 

skládat zkoušky zvláštní odborné způsobilosti z obecné části v 3/2017, část zvláštní jí byla na 

základě vzdělání uznána. 

STATISTIKA ČINNOSTI 

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 

výzva k součinnosti 48 

platební výměr  641 

daňová exekuce (mzda, banka) 73 

rozhodnutí o přeplatku 12 

odvolání 0 

Rozhodnutí o zastavení řízení 2 

 

Jiná opatření při výkonu státní správy 

místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 

Vyrozumění o výši nedoplatků před PV 581 

Vyrozumění o výši nedoplatků před EX 36 

Upozornění na nedoplatek 480 

oznamovací povinnost (přihlášky) 92 

ostatní písemnosti 187 

 

Ostatní činnosti 

 zpracované změny (odhlášení, přihlášení) - MP KO 793 

 

Písemnosti odboru Přijaté 3 144 

Vlastní 3 420 

Účetní doklady Pokladní doklady 4 262 
Faktury a poukazy 2 037 

Účetní záznamy 55 562 

VÝSLEDKY KONTROL 

V souladu s §4 Zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, bylo přezkoumání 

hospodaření za rok 2016, na základě Smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření města, 

ze dne 24.5.2016, schválené usnesením Rady města č. R779/05-16 dne 18.5.2016, zadáno 

auditorské společnosti OL AUDITING, s.r.o., Olomouc, registrované Komorou auditorů ČR, 

číslo osvědčení 286, se sídlem tř. Svobody 956/31, 772 31 Olomouc, IČ 25390449.  

V roce 2016 byl proveden přezkum hospodaření za rok 2015 se závěrem, že při přezkoumání 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

Podrobné informace o hospodaření města za rok 2016 jsou uvedeny v samostatném materiálu 

Zpráva o hospodaření a závěrečný účet města za rok 2016. Materiál je k dispozici na 

webových stránkách města (do doby projednání v ZM je zveřejněn na úřední desce, poté 

v části Povinné informace). 

http://www.kojetin.cz/cs/desk/default/717
http://www.kojetin.cz/cs/65-odbor-financni
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Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy 

PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

• Ing. Petr Flora – od 01.05.2016 vedoucí odboru, výkon samosprávy v územním plánování, 
výkon samosprávy v oblasti geografického informačního systému, částečně výkon 
samosprávy v oblasti přípravy a realizace investic  

• Jana Bosáková – zástupce vedoucího, do 31.04.2016 pověřená řízením odboru, výkon 
státní správy v oblasti výstavby v rozsahu působnosti obecného stavebního úřadu a obce, 
výkon státní správy podle zákona o vodovodech a kanalizacích v rozsahu působnosti obce  

• Ing. Bohumil Ptáček – výkon státní správy v oblasti výstavby v rozsahu působnosti 
obecného stavebního úřadu a obce, výkon státní správy podle zákona o vodovodech a 
kanalizacích v rozsahu působnosti obce  

• do 31.10.2016 Miloš Pavlík, od 01.10.2017 Rudolf Drtina – výkon samosprávy v oblasti 
přípravy a realizace investic, výkon samosprávy při správě budov a staveb  

• Romana Mrázková – výkon samosprávy v oblasti přípravy a realizace investic, výkon státní 
správy v silničním hospodářství v rozsahu působnosti silničního správního úřadu, výkon 
samosprávy v oblasti silničního hospodářství, výkon samosprávy v oblasti dopravy, výkon 
samosprávy v oblasti pohřebnictví 

• Eliška Izsová - výkon státní správy ve vodním hospodářství v rozsahu působnosti obce, 
výkon samosprávy v oblasti vodního hospodářství, výkon státní správy v ochraně přírody 
a krajiny v rozsahu působnosti obce, výkon samosprávy v ochraně přírody a krajinný, 
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   obecního úřadu, výkon státní správy v ochraně ovzduší v 
rozsahu působnosti obce, výkon státní správy v rybářství v rozsahu působnosti 
pověřeného obecního úřadu. 

Všichni úředníci odboru splňují předepsané kvalifikační předpoklady i potřebné odborné 

způsobilosti. 

ZÁKLADNÍ POPIS ČINNOSTI ODBORU 

• výkon státní správy v územním plánování 

• výkon samosprávy v územním plánování 

• výkon samosprávy v oblasti geografického informačního systému 

• výkon státní správy v oblasti výstavby v rozsahu působnosti obecného stavebního úřadu 
a obce 

• výkon samosprávy v oblasti přípravy a realizace investic 

• výkon samosprávy při správě budov a staveb 

• výkon státní správy v oblasti zákona o obcích 

• výkon 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 



ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY 

21 

• 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 

V druhé polovině roku 2016 došlo na odboru k personálním změnám. Na místo referenta 

stavebního úřadu byl přijat pracovník na dobu neurčitou (náhrada za uvolněné místo), 

výběrové řízení vyhrál uchazeč, který již zastával tuto pozici jako zástup po dobu mateřské 

dovolené, a dále k přijetí pracovníka na pozici investičního referenta, a to z důvodu odchodu 

původního pracovníka do důchodu. Další měsíce byly na odboru zvládány s vyšším 

nasazením ostatních pracovníků, jednak z důvodu zajištění činnosti po dobu zapracovaní 

nového pracovníka. Ten prošel začátkem roku 2017 vstupním vzděláváním, proto lze 

považovat nyní personální situaci za stabilizovanou. 

Dne 01.01.2016 byl na pověřených obecních úřadech zaveden výkon státní správy v rozsahu 

speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací. S účinností ode dne 14.12.2016 

byla tato agenda opět přidělena zpět úřadům obcí s rozšířenou působností, v našem případě 

tedy Magistrátu města Přerova. V druhé polovině roku 2016 byla v rámci reorganizace 

vnitřního upořádání úřadu na odbor VŽPD přesunuta agenda krizového řízení a dobrovolných 

hasičů. Ostatní rozsah činnosti odboru VŽPD zůstal v roce 2016 beze změn.  

Úkoly v rozsahu zabezpečení zejména stavebních investičních akcí včetně projektové přípravy 

dle schváleného rozpočtu (viz příloha), spolupráce s PO Města na realizaci akcí zaměřených 

na ŽP a úkoly spojené s chodem úřadu města byly splněny. Geografický informační systém 

MISYS byl v roce 2016 průběžně aktualizován. TECHNIS Kojetín spol. s r.o. má v souladu 

s uzavřenými smlouvami od roku 2013 vzdálený přístup ke všem zpracovaným pasportům a 

aktualizuje pasport hřbitova. 

STATISTIKA ČINNOSTI 

Počty rozhodnutí vydaných při výkonu státní správy: 

Oblast – 
příslušný 

zákon 

Druh rozhodnutí Celkem 
rozhodnut

í ve věci 

Usnesen
í 

Předepsan
á částka za 
poplatky a 

pokuty 

Stavební úřad Umístění stavby 1   154 800 Kč 

Změna využití území 1   

Prodloužení platnosti územního 
rozhodnutí 

    

Povolení stavby     

Změna stavby před jejím 
dokončením 

    

Zkušební provoz     

Rozhodnutí     

Povolení 5   
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Počty jiných opatření při výkonu státní správy: 

Oblast - 
příslušný 
zákon 

Druh činnosti Celkem 
činností 
ve věci 

Předepsaná 
částka za 
poplatky 

Stavební 
úřad 

Změna stavby, změna vlivu stavby 
na využití území 

  49 150 Kč 

Dělení nebo scelování pozemku 11 

Jednoduchá stavba   

Změna stavby   

Oznámení 8 

Kolaudační souhlas 10 

Souhlas 16 

Ohlášení   

Územní souhlas a ohlášení 9 

Umístění stavby 28 

Územně plánovací informace 4 

Ohlášení - stavba 9 

Ohlášení - změna stavby před jejím 
dokončením 

  

Ostatní opatření 16 

přidělení čísel 6 

Kontrolní prohlídka stavby 11 

dozor na MK 8   

Nařízení 1   

Dodatečné povolení stavby     

Výjimka 1   

Umístění a provedení stavby     

Změna stavby a změna užívání 9   

Povolení stavby a opatření na 
sousedním pozemku 

1   

Pořízení dokumentace 9   

Změna využití území     

Společné územní a stavební 
řízení 

14   

kolaudační 3   

sankce 1   4 000 Kč 

Silniční 
hospodářství 

zvláštní užívání komunikace 43   16 200 Kč 

uzavírka komunikace 6   

Povolení připojení na MK     

Sankce       

Ochrana 
přírody 

Kácení dřevin 16 7   

Souhlas       

Veterinární 
péče 

Povolení svodů zvířat 2     

Odpadové 
hospodářství 

Přestupky 1     

Jiné správní delikty       

Celkem 114 7 175 000 Kč 
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Silniční 
hospodářství 

ostatní opatření 22   

Životní 
prostředí 

Kontrolní činnost 15   

ostatní opatření     

Rybářství rybářské lístky 87 27 950 Kč 

Celkem 260 77 100 Kč 

 

Počty jiných opatření při výkonu samosprávy: 

Oblast Druh činnosti Celkem 
činností 
ve věci 

Předepsaná 
částka za 
poplatky 

investice a 
správa 
budov, 
zeleně, 
komunikací 

počet budov a staveb města 126   

délka komunikací (m) 65 030   

ks dopravních značek 316   

plocha zeleně (m2) 278 690   

množství dřevin – pasport 
(neevidované) 

4888 
(5000) 

  

sloupů veřejného osvětlení 730   

předpisy nové OZV a nařízení     

odpady množství uzavřených smluv 173 491 604 Kč 

příjmy (odměny) z tříděného sběru 
(Asekol, Elektrowin, EKO-KOM)  

12 549 178 Kč 

prodej druhotných surovin 24 65 307 Kč 

příjem za uložení na sběrný dvůr 73 11 574 Kč 

materiály  rada města materiály a přílohy 48   

zastupitelstvo města materiály a 
přílohy 

5   

písemnosti 
odboru 

přijaté 882   

vlastní 1 777   

stížnosti oprávněné     

neoprávněné     

studenti praxe     

Celkem   1 117 663 Kč 

 

Předepsaná částka za poplatky a pokuty byla v roce 2016 ve výši 1 399 282,- Kč. 

Na odbor VŽPD bylo v roce 2016 ze strany fyzických a právnických osob učiněno 953 podání, 

které odůvodňovalo vydání 162 správních rozhodnutí a v celkovém důsledku ovlivnilo odeslání 

2021 vlastních písemností odboru. 

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 

2016 vydáno 374 rozhodnutí a sdělení. Vlastní korespondence překračuje 1 700 

písemností/rok. Jedná se o cca 8 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 2016 v součtu jednotlivých kapitol odboru hospodařeno 

s příjmy  4,454 mil. Kč 
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a výdaji  52,409 mil. Kč. 

Dalším vyjádřením 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. 

SEZNAM NEVÝZNAMNĚJŠÍCH INVESTIČNÍCH AKCÍ A OPRAV 

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

ZM. Zde jsou vyjmenovány akce převyšující 500 tis. Kč: 

• Rekonstrukce koupaliště 

Termín realizace březen–červen 
Investiční náklady 5 920 000 Kč 

• Rekonstrukce výtahu DPS J. Peštuky 

Termín realizace leden 
Investiční náklady 768 947 Kč 

• Předlažba chodníku a výměna obrub na ulici Podvalí, Kojetín 

Termín realizace červenec–srpen 2016 
Investiční náklady 1 377 090 Kč  

• Oprava asfaltového povrchu komunikace Kovalovice (od Bojanovic) 

Termín realizace září 2016 
Investiční náklady 619 824 Kč 

• Oprava asfaltového povrchu komunikace Zahradní, Podvalí 

Termín realizace září 2016 
Investiční náklady 718 940 Kč  

• Předlažba komunikace k pálenici 

Termín realizace říjen 2016 
Investiční náklady 855 456 Kč 

VÝSLEDKY KONTROL 

Kontroly byly zaměřeny na čerpání dotačních titulů. Žádná z nich neshledala pochybení, 
v činnosti odboru. Kontrolní činnost KÚOK nebyla v roce 2016 vykonána. 

PLÁNOVANÉ AKCE A MIMOŘÁDNÉ ÚKOLY DO DALŠÍHO OBDOBÍ 

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. 

V roce 2017 se 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. Pro období čerpání 

01.06.2017 – 31.05.2018 byl Zastupitelstvem města schváleno přijetí úvěru v celkové výši 

53 mil. Kč. Tento úvěrový rámec je schválen na konkrétní investiční akce, s možností jejich 

výměny. Úkolem odboru bude tedy zajistit přípravu a realizaci všech vybraných investičních 

akcí, aby bylo čerpání prostředků úvěru umožněno. Za nejvýznamnější a nejnáročnější 
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investiční akce lze v roce 2017 označit revitalizaci budovy Základní umělecké školy Kojetín, 

rekonstrukci silnice v ulici Mlýnská v Kojetíně a zateplení domu s pečovatelskou službou na 

ul. Jana Peštuky. V souběhu s realizací vybraných akcí bude v letošním roce probíhat 

projektová příprava dalších plánovaných investic na rok 2018. 

V oblasti rozvoje a aktualizace GIS došlo začátkem roku 2017 k uzavření smlouvy mezi 

Městem Kojetín a společností GEPRO spol. s r.o., jejímž předmětem je zajištění pravidelné 

aktualizace programu a dat. Na rok 2017 je plánováno propojení systémů GIS a VERA 

Radnice, a to konkrétně v agendě nájmů nemovitostí. 
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Závěr 

Obsah výše uvedeného textu i statistických údajů charakterizuje činnost městského úřadu tak, 

jak je vnímán v souladu s výkonem veřejné správy. Statistické údaje vyjadřující výkon 

přenesené i samostatné působnosti je možné porovnávat s uplynulými roky dle 

předcházejících výročních zpráv. 

Při zobecnění porovnání posledních 2 let lze říct, že významně Městskému úřadu Kojetín 

nepřibylo ani neubylo činnosti. Výkon přenesené působnosti je za tuto dobu téměř beze změn, 

významnější změnou je novela zákona o přestupcích, kde pro MěÚ činnost přibyla, zrušením 

silničního stavebního úřadu pro místní komunikace činnost ubyla. Přijetím nových právních 

předpisů nastanou podstatné změny v roce 2017 zejména při projednávání přestupků a 

v samostatné působnosti dojde díky zvýšeným daňovým příjmům a přijatému úvěru ve výši 

53 mil. Kč k přípravě a realizaci většího množství investic. Do budoucna MěÚ ovlivní i změny 

související s nařízeními EU, které se dotknou elektronizace (eIDAS) a ochrany osobních údajů 

(GDPR). 

V rozsahu samostatné činnosti, je a bude cílem úřadu i nadále nakládat s finančními 

prostředky v souladu s rozpočtem města, realizovat v souladu s platnými předpisy plánované 

investice a hospodařit se svěřeným majetkem jako nejlepší hospodář. Služby občanům 

poskytovat co nejkvalitněji a další úkoly orgánů Města Kojetín vykonávat tak, aby byly 

realizovány tak jak v roce 2016 – úřadem s týmem odborníků, kterým je možné na základě 

dosažených výsledků Městský úřad Kojetín nazvat. 

V rozsahu přenesené působnosti dále vykonávat činnost v souladu s právními předpisy, 

zejména podle zásad stanovených správním řádem, tak aby byla činnost nadřízenými orgány 

stále hodnocena jako velmi kvalitní a veškeré služby poskytovat co nejkvalitněji, spolupracovat 

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

města, tak aby nejen výsledky úřadu, ale i všech uvedených vedly k trvale udržitelnému rozvoji 

města Kojetína. 

 

Zpracoval s využitím podkladů od vedoucích odborů MěÚ ke dni 08.03.2017 

Bc. Jiří Stav, tajemník MěÚ 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Městský úřad Kojetín 

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

Telefon +420 581 277 411  

Fax +420 581 277 402 

E-mail radnice@radnice.kojetin.cz  

http:/www.kojetin.cz/  
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