V ý roč ní z prá v a z a r. 2010
Odbor vnitřních věcí
1. Úsek sekretariát a podatelna zajišťoval stejně jako v letech předchozích administrativně
i organizačně jednání rady a zastupitelstva města a zabezpečoval přijímání, evidenci,
rozdělování, odesílání a doručování úředních dokumentů včetně datových zpráv.
2. Úsek vnějších vztahů a finančních zdrojů vyřizoval agendu Sdružení obcí mikroregionu
Hlinecko (SOMH), agendu Svazu měst a obcí a agendu Sdružení historických sídel.
Zpracovával tiskové zprávy pro Hlinecké noviny a Chrudimský deník. Během celého roku
udržoval kontakty s partnerskými městy, připravil zahraniční návštěvu zástupců města
v italském partnerském městě Civitella d´Agliano v červnu 2010 a prezentaci města
na tradiční kulturní akci „Púchovský jarmok“ v září 2010. Úsek se rovněž podílel
na přípravě 3. městského plesu v lednu 2010.
Pokud jde o vyhledávání mimorozpočtových zdrojů z dotačních titulů pro město, jeho
příspěvkové organizace a Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko, podílel se úsek
na přípravě a realizaci zejména těchto projektů:
• Příprava podkladů a zpracování žádosti na projekt „Technologické centrum pro ORP
Hlinsko a pořízení elektronické spisové služby pro ORP Hlinsko“. Žádost o podporu
byla schválena.
• Příprava podkladů a zpracování žádosti na projekt „Vnitřní integrovaný úřad ORP
Hlinsko“. Žádost o podporu byla schválena.
• Příprava a zpracování žádosti na projekt „Regenerace historické zeleně v Hlinsku“.
Žádost o podporu byla schválena.
• Příprava a zpracování žádosti na projekt „Regenerace historického Technolenského
parku“ z Nadace Proměny. Tato žádost byla zamítnuta.
• Příprava a realizace projektu „Obnova alejí v Hlinsku – ulice Rváčovská, Třebízského,
Dvořákovo nábřeží“.
• Příprava podkladů pro žádost na projekt „Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu
v Hlinsku“. Žádost o podporu nebyla schválena.
• Administrace probíhajících projektů „Multifunkční centrum Hlinsko“ a „Revitalizace
památkové rezervace lidové architektury Betlém Hlinsko a navazujících ploch.
• Údržba veřejné zeleně – spolupráce s dodavatelskou firmou při výkonu činnosti,
aktualizace ploch pro údržbu zeleně; spolupráce s odborem životního prostředí
v oblasti kácení dřevin.
• Spolupráce při realizaci projektu „Mobiliář obcí mikroregionu Hlinecko - I. etapa“,
zpracování vyúčtování dotace.
• Spolupráce při realizaci projektu „Poradenství pro Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko“, zpracování vyúčtování dotace.
• Spolupráce při realizaci projektu „Ekologická výchova v mikroregionu Hlinecko 2010“,
zpracování vyúčtování dotace.
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Příprava podkladů a zpracování žádosti SOMH na projekt „Mobiliář obcí mikroregionu
Hlinecko – II. etapa“ z Programy obnovy venkova; celkové náklady 1.338.000,-- Kč,
požadovaná dotace ve výši 70% je 971.000,-- Kč.
Příprava podkladů a zpracování žádosti SOMH na projekt „Poradenství pro Sdružení
obcí mikroregionu Hlinecko“ z Programu obnovy venkova; celkové náklady 150.000,-Kč, požadovaná dotace ve výši 50% je 75.000,-- Kč.
Zpracování žádosti na projekt „Ekologická výchova v mikroregionu Hlinecko 2011“
z grantu Pardubického kraje.
Příprava a zajištění účasti v mezinárodním projektu mládeže nazvaném „Voda a vítr“,
který se konal v červenci 2010 v Holandsku. Zúčastnili se studenti Gymnázia K. V.
Raise v Hlinsku, společně se zástupci dalších 3 států.
Příprava podkladů pro žádost o grant na výměnu mládeže mezi městem Hlinskem
a italskou Civitellou d´Agliano.

3. Úsek právní vyřizoval, stejně jako v letech předchozích, většinu právních záležitostí spojených s fungováním města jako územně samosprávného celku a právnické osoby, včetně
některých právních záležitostí příspěvkových organizací města a obchodních společností,
v nichž má město účast.
• Projednávání přestupků – ke dni 30. 4. 2010 byla zrušena Komise k projednávání přestupků jako zvláštní orgán města a s účinností od 1. 5. 2010 bylo projednávání
přestupků zcela svěřeno právnímu úseku odboru vnitřních věcí. Bylo doručeno nově
218 přestupků, z nichž bylo obviněno celkem 255 osob. Celkem 127 přestupků bylo
projednáno, 70 odloženo, 14 postoupeno k vyřízení jinému orgánu a 5 přestupků bylo
rozhodnuto ve zkráceném příkazním řízení. Nejčastěji se jednalo o přestupky proti
občanskému soužití a majetku. Celková výše uložených pokut činí 146.500,-- Kč
a k úhradě nákladů řízení bylo pachatelům přestupků uloženo zaplatit celkem 78.000,-Kč.
• Přiznání k dani z převodu nemovitostí – 79 případů
• Vidimace a legalizace - ověřeno 903 podpisů nebo kopií listin; na správních poplatcích
vybráno 19.260,-- Kč.
• Agenda místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, vyžívání a odstraňování komunálních odpadů (tzv. poplatek za komunální
odpad) - pro r. 2010 byl poplatek zvýšen o 50,- Kč (tj. 470,- Kč na poplatníka).
• Agenda vymáhání pohledávek - 59 rozhodnutí o povolení splátek,
- 855 platebních výměrů,
- 6 návrhů na vydání elektronického platebního rozkazu,
- 96 rozhodnutí (o přeplatcích či o prominutí poplatku),
- 232 výzev před výkonem rozhodnutí,
- 133 návrhů k soudu na ustanovení exekutora,
- 2 přihlášky do insolvenčního řízení,
- 26 potvrzení o přeplatku nebo bezdlužnosti,
- 10 návrhů na vyklizení bytu.
• Konverze z moci úřední - 388 dokumentů.
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4. Úsek správní - vznikl s účinností od června 2010, kdy byl rozhodnutím Rady města Hlinska
č. 31/2010/1 zrušen odbor správní a organizačně začleněn do odboru vnitřních věcí.
Stejně jako v letech předchozích zde byly zajišťovány tyto agendy:
•

Evidence obyvatel - ve funkci ohlašovny byly zpracovávány údaje o občanech města
Hlinska a jeho místních částí (Blatno, Chlum, Čertovina, Kouty a Srní) o narození, přistěhování, odstěhování, stěhování v obci, úmrtí, sňatku, rozvodu, zbavení a omezení
způsobilosti, změně jména a příjmení, určení otcovství, osvojení atd.
o Přistěhovalí ………………………………………………….. 143 osob
o Stěhování v rámci obce ………………………………………
222 osob
o Odstěhovaní ………………………………………………..... 196 osob
o Narození …………………………………………………… .. 100 osob
o Zemřelí ………………………………………………………. 109 osob
o Sňatky občanů s trvalým bydlištěm Hlinsko ………………… 44
o Rozvody občanů s trvalým bydlištěm Hlinsko ………………..24
o Výdej údajů z informačního systému ………………………… 6
o Správní řízení o zrušení místa trvalého pobytu ………………. 37
o Správní poplatky ……………………………………………… 12.900,- Kč

•

Matrika - uzavřeno 61 manželství, vydáno 14 osvědčení k církevnímu sňatku
a vystaveno 6 vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině.
Do matričních knih manželství bylo zapsáno 58 rozvodů. Do matričních knih úmrtí
bylo zapsáno 86 úmrtí. Matrika dále sepsala 61 zápisů o určení otcovství a na zvláštní
matriku do Brna zaslala 2 zkompletované žádosti o vydání matričních dokladů
občanů, jejichž matriční událost nastala v cizině. Bylo vydáno celkem 113 duplikátů
matričních dokladů a vyřízeno 279 žádostí o vydání osvědčení o státním občanství ČR.
Dále bylo vyřízeno 21 žádostí ve správním řízení (změna jména a příjmení, uzavření
manželství na kterémkoli vhodném místě, uzavření manželství mimo dobu
stanovenou radou města, prominutí předložení dokladu vysvědčení o právní
způsobilosti k uzavření manželství).
o Při vítání občánků, které probíhalo v měsících únoru, květnu, říjnu a listopadu,
město přivítalo celkem 95 nových občánků města Hlinska.
o Vidimace a legalizace - ověřeno 5.801 podpisů nebo kopií listin.
o Správní poplatky - 273.000,- Kč.

•

Občanské průkazy a cestovní doklady:
o 1 841 občanských průkazů, z toho 74 bez strojově čitelných údajů,
o 803 cestovních dokladů, z toho 762 e-pasů.
o Správní poplatky - 358.250,- Kč; pokuty - 8.500,- Kč.

•

Volby - organizačně technické zajištění voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu
ČR v květnu 2010 a voleb do zastupitelstev obcí, které se konaly v říjnu 2010.

6. Správa informačních a komunikačních technologií pracovala s rozpočtem ve výši 1,725
mil. Kč. Úsek technicky zajišťoval volby do Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí.
Největší realizovanou akcí byla příprava a uvedení do provozu elektronického
docházkového systému pro zaměstnance MÚ, na odboru dopravy byly vyměněny PC
zapůjčené ministerstvem dopravy. Pokračovaly přípravné práce na projektu
„Technologické centrum a spisová služba“ z Integrovaného operačního programu,
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prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě, oblast podpory 2.1 Zavádění ICT
v územní veřejné správě, jehož realizace proběhne v r. 2011.
7. Mzdová účtárna zpracovávala kromě platů zaměstnanců města a odměn zastupitelů i
platy zaměstnanců některých jeho příspěvkových organizací.

Odbor sociálních věcí
Odbor sociálních věcí zabezpečoval v přenesené působnosti výkon státní správy na úseku
dávek pro osoby s postižením, na úseku dávek hmotné nouze a na úseku sociálně právní
ochrany dětí.
V roce 2010 bylo na úseku dávek pro osoby s postižením zpracováno 330 žádostí o
příspěvek na péči. Na tuto dávku bylo v uplynulém roce vynaloženo přibližně 51 miliónů
korun a měsíčně byl příspěvek vyplácen přibližně 750 osobám. Dále bylo poskytnuto 608
příspěvků na provoz motorového vozidla, což představuje částku přibližně 2 500 000,- Kč. O
příspěvek na úpravu bytu žádalo 17 osob. Na zakoupení motorového vozidla byl příspěvek
poskytnut ve 13 případech v celkové výši 1 101 491,- Kč. O příspěvek na opatření zvláštní
pomůcky žádalo 14 občanů, celková výše poskytnutých příspěvků byla 1 320 000,- Kč.
Na úseku hmotné nouze pokračoval městský úřad v praxi nastavené v roce 2009. V souladu
se zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, byla i nadále uplatňována možnost
vyplácet osobám v hmotné nouzi část příspěvku na živobytí ve formě poukázek v
nominálních hodnotách 50,- Kč, které jsou označeny jménem žadatele, a 100,- Kč. Poukázky
slouží k zakoupení základních potravin a hygienických potřeb.
Také v roce 2010 zřizovalo a organizovalo Město Hlinsko veřejnou službu. Tento institut je
možností, jak zachovat pracovní dovednosti u osob dlouhodobě setrvávajících v hmotné
nouzi a zároveň možností pro tyto osoby vlastními silami si zvyšovat životní minimum.
S osobou v hmotné nouzi uzavírá obec smlouvu, na základě které jsou konány práce na
zlepšování životního prostředí, udržování čistoty ulic a veřejných prostranství atd.
V oblasti samosprávné působnosti města byly rozděleny granty v sociální oblasti v souladu
s grantovými pravidly dle návrhu Komise sociálně zdravotní Rady města Hlinska. V roce 2010
bylo v sociální oblasti rozděleno 520 000,- Kč. Grantově byly podpořeny tyto organizace:
Fokus Vysočina, o.s.; Farní charita Hlinsko; o.s. Médea Hlinsko, Svaz tělesně postižených –
místní organizace Hlinsko.
Pokračovala spolupráce Města Hlinska a o. p. s. SKP - Centrum Pardubice při poskytování
služeb osobám ohroženým domácím násilím na Hlinecku a při zprostředkování následné
pomoci (zejména sociální, psychologické, lékařské a právní). V závěru ruku byly podniknuty
kroky k navázání spolupráce s organizací Most pro lidská práva Pardubice. Cílem této
spolupráce by mělo být poskytování bezplatného právního poradenství v nově vzniklé
občanské poradně se sídlem v Hlinsku.
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Oddělení sociálně právní ochrany dětí poskytlo v rámci výkonu státní správy komplexní
sociálně právní služby rodinám s nezletilými dětmi. V roce 2010 bylo nově zaevidováno 101
případů a vyřazeno nebo postoupeno celkem 67 případů. Počet případů k 31.12.2010 byl
817, z toho se ve sledovaném období pracovalo s 415 případy. Pracovnice oddělení dále
zpracovaly 40 případů dožádání od jiných úřadů. Největší objem činnosti vykazovalo
oddělení v oblasti kolizního opatrovnictví dětí (196 případů opatrovnictví a 251 soudních
jednání), náhradní rodinná péče (28 evidovaných dětí) a agendy kurátora pro děti a mládež
(32 evidovaných). Pracovnice oddělení sloužily 24 hodinovou pohotovost pro případy
bezodkladné pomoci nezletilým dětem, během které bylo provedeno 15 zásahů. Výkon
sociálně právní ochrany zajišťovaly 3 zaměstnankyně, které v roce 2010 provedly celkem 983
návštěv v souvislosti se soudem nařízenou ústavní výchovou, šetření v místě bydliště a
dalších jednáních.
Spolupracujícími organizacemi byly především školy a školská zařízení hlineckého správního
obvodu, Městská policie Hlinsko, Policie ČR, Fond ohrožených dětí, Dětské centrum Veská,
Centrum J. J. Pestalozzi Chrudim a další. Zejména však pokračovala spolupráce s o.s.
Amalthea navázaná již v minulých letech. Ve spolupráci s tímto sdružením pokračoval
program Sanace rodiny, jehož cílem je poskytnout intenzivní odbornou pomoc a podporu
rodičům při vytváření bezpečného rodinného zázemí, které odvrací nařízení ústavní výchovy
dítěte nebo umožňuje návrat dítěte z ústavní výchovy zpět do jeho biologické rodiny. V
programu byly zapojeny tři rodiny. Dále byla v prosinci 2010 navázána spolupráce s Farní
charitou Nové Hrady u Skutče, kde byly do programu sociálně aktivizační služby
zainteresovány 4 rodiny. Služba pomáhá zvládat běžné domácí úkony, které jsou pro některé
rodiče zásadním problémem a minimalizuje riziko možnosti nařízení ústavní výchovy dětí
z důvodu neschopnosti rodičů zajistit řádnou výchovu dětí a rodinné zázemí.
Oddělení poskytlo zázemí k výkonu odborné praxe 3 studentkám sociálně právního směru.
Dále také spolu s o. s. Médea, Městskou policií v Hlinsku a Skupinou prevence kriminality
organizovalo několik akcí výchovně-preventivního charakteru. Opět se počátkem srpna 2010
uskutečnil výchovně -rekreační tábor, kterého se zúčastnilo 50 dětí. Dále byly pro děti
realizovány víkendové pobyty a od září 2010 se pracovnice podílí na chodu školního klubu
Pohoda.

Školství
Oblast školství, kterou spravuje jako zřizovatel Město Hlinsko zahrnuje mateřské školy,
základní školy, dům dětí a mládeže a základní uměleckou školu umístěné na území města.
Jedná se o tato školská zařízení:
- MŠ Budovatelů s kapacitou 200 dětí
- MŠ Rubešova s kapacitou 220 dětí (součástí této školy je speciální třída)
- MŠ Rubešova , odloučené pracoviště Milíčova s kapacitou 50 dětí
- ZŠ Ležáků s kapacitou 572 dětí (součástí této školy jsou třídy školy praktické a
speciální)
- ZŠ Resslova s kapacitou 620 dětí
- ZŠ Smetanova s kapacitou 560 dětí
- Základní umělecká škola s kapacitou 350 dětí
- Dům dětí a mládež s kapacitou 460 dětí.
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Kapacity těchto školských kapacit jsou plně dostačující pro současné i výhledové potřeby
města a jeho spádového obvodu. V oblasti mateřských škol je v MŠ Budovatelů možno
v případě potřeby navýšit kapacitu o 50 dětí.

Počty dětí a tříd v MŠ Hlinsko

Právní subjekt

MŠ Budovatelů
MŠ Rubešova
MŠ Rubešova-odl.prac.
Milíčova
Celkem tříd a dětí v MŠ

Školní rok 2010 - 2011
stav k 30. 9. 2010
počet
tříd
dětí
(z toho
(z toho ve
spec.)
spec.třídě)
6
158
6 (1)
140 (14)
2
50
14 (1)

348 (14)

Počty žáků a tříd v ZŠ Hlinsko

Právní subjekt

Základní škola, Hlinsko, Ležáků
ZŠ praktická, Hlinsko, Poličská
ZŠ speciální, Hlinsko, Poličská
Základní škola, Hlinsko, Resslova
Základní škola, Hlinsko, Smet.
Celkem tříd a žáků v ZŠ

Školní rok 2010 - 2011
stav k 30.9.2010
počet
tříd
dětí
(z toho
(z toho v
1.tříd)
1.třídách)
19 (2)
440 (57)
5 (0)
37 (1)
0
5
15 (2)
348 (48)
9 (1)
204 (22)
48 (5)
1034 (128)

Počet žáků v Základní umělecké škole v Hlinsku, šk. rok 2010/2011 – výtvarný obor 122,
hudební obor 179.
Dům dětí a mládeže Hlinsko, šk. rok 2010/2011 – počet zájmových útvarů 27 – celkem členů
398.
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Zdravotnictví
V oblasti zdravotnictví Město Hlinsko koordinuje zdravotní péči pro občany města
a spádového obvodu. Jedná se o odbornou lékařskou péči, která je převážně soustředěna
na Poliklinice Hlinsko. V současné době jsou zabezpečeny všechny hlavní odborné profese.
Město Hlinsko provozuje Lékařskou službu první pomoci, kterou ve spolupráci s obcemi
správního obvodu finančně dotuje. Dále koordinuje stomatologickou pohotovou a i tato
služba je obdobně jako LSPP dotována. Zde je dotace 2,-Kč na jednoho občana Hlinska
a správního obvodu.
LSPP Náklady celkem
Příjmy celkem
Celková roční ztráta
Celkový počet obyvatel spr.
obvodu
Přepočet ztráty na 1 obyvatele
v Kč.
Počet ošetřených pacientů

Stomatologická pohotovost
Počet ošetřených pacientů

2008
2009
2010
2 384 810 2 447 108 1 823 562
1 399 384 1 523 553
652 720
985 426
923 555
678 018
22 145
22 145
22 145
44,50

41,70

30,61

2 936

2 712

1 931

2008 2009 2010
949 998 869

Odbor investic a městského majetku
V roce 2010 zajišťoval odbor investic a městského majetku správu, obnovu a údržbu
městského majetku a investiční akce Města Hlinska. V běžné agendě zajišťoval požadavky
občanských komisí, stížnosti a připomínky občanů, vyjádření k projektovým dokumentacím
staveb dotýkajících se zájmů města, povoloval zvláštní užití veřejného prostranství
(stanovení technických podmínek zásahu do komunikací a pozemků včetně protokolárního
předání
a převzetí). OIMM ve své působnosti dále zajišťoval odstranění škod na městském majetku
dle hlášení městské policie, dopravní řešení na místních komunikacích, odsouhlasoval
a upravoval uzavírky místních komunikací, údržbu a opravy inženýrských sítí ve vlastnictví
města.
Účastnil se územního a stavebního řízení staveb, rekonstrukcí a oprav ve vztahu
k pozemkům, komunikacím a majetku města, koordinoval stavební práce s vlastníky
inženýrských sítí (ČEZ, VaK, Telefonica, RWE, kabelová televize), koordinoval vlastní práce ve
městě prováděné pracovníky OPP a VPP dále také koordinoval stavební práce s vlastníky
komunikací (SÚS Pardubického kraje a Ředitelství silnic a dálnic ČR).
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Odbor investic a městského majetku spravoval 308 nájemních bytů, nebytové
prostory a movité věci na které je uzavřeno 99 smluv.

Dopravní značení
Městský mobiliář
Správa a údržba komunikací (zimní údržba + jarní a letní úklid)
Havárie
Regenerace panelového sídliště
Pořízení nového vybavení a údržba dětských hřišť
Multifunkční centrum v Hlinsku
Kanalizace Kouty
Chodník Resslova
Chodník Blatno
Chodník Třebízského
VO Čertovina
VO parkoviště u kostela
VO Blatno
Odvodnění MK Kouty
Odvodnění MK Srní
Parkoviště u fary
Zábradlí Chrudimka
Rekonstrukce MK Kouty
Výstavba inženýrských sítí pro RD v Srní
Výměna oken bytový dům čp. 843 Čelakovského
Rekonstrukce MK Českobratrská
Zateplení půdy bytový dům čp. 386-390 ČSA
Zateplení půdy a suterénu Dům čp. 432-435
Kotelna MŠ Rubešova
Chodník a vstup ZŠ Resslova
Sociální zařízení ZŠ Smetanova
Rekonstrukce kotelny ZUŠ
Zahrada MŠ Budovatelů
Úpravy kuchyně ZŠ Ležáků
Klimatizace Adámkova 554
Centrum denních služeb
Příjem za zvláštní užití místních komunikací

251.000 Kč
354.000
4.043.000
273.000
91.000
110.000
87.075.000
18.552.000
217.000
161.000
126.000
662.000
46.000
154.000
655.000
111.000
348.000
354.000
2.386.000
1.727.000
701.000
543.000
687.000
631.000
987.000
220.000
178.000
110.000
110.000
258.000
375.000
493.000
330.000

V roce 2010 nakoupilo Město Hlinsko 3.173 m2 pozemků a prodalo 31.759 m2 pozemků
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Struktura dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku r . 2010 ( v tis.Kč)
název
dlouhodobý nehmotný majetek (vč.nedokončeného)
dlouhodobý hmotný majetek
- pozemky
- umělecká díla
- budovy a stavby
- movité věci a soubory movitých věcí
- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
dlouhodobý finanční majetek
celkem

stav
k 31. 12.2010
12 673
92 756
585
872 851
107 442
117 710
224 012
1 428 029

Stavební úřad
V oblasti výstavby na území Stavebního úřadu Hlinsko bylo uvedeno do provozu několik
významných staveb:
-

pokračování zateplování a obnovy fasád na sídlišti v Hlinsku
stavební úpravy objektu České spořitelny v Hlinsku
uložení el. kabelů do země v místní části Kouty
instalace fotovoltaických elektráren na střechách (Hlinsko) a na terénu ( Dřeveš, Raná)
inženýrské sítě pro výstavbu RD Krouna

V oblasti silničního hospodářství bylo dokončeno:
-

parkoviště u kostela Hlinsko
oprava chodníků Svratouch

V oblasti památkové péče se podařilo získat granty a příspěvky:
-

Krouna čp.61 - 50 + 50 tis.
Polom, kostel sv.Kunhuty - 140 + 153 tis.
Trhová Kamenice čp.67 -60 tis.
Svratouch čp. 231 – 50 tis.
socha sv. Jana Nepomuckého Včelákov – 85 tis.
židovský hřbitov Dřevíkov – 115 tis.
Svobodné Hamry čp. 9 – 136 tis.
Svobodné Hamry zámeček – 136 tis.

V oblasti územního plánování bylo dokončeno:
- územní plán Hlinsko
- územní plán Kladno
- územní plán Svratouch
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- územní plán Trhová Kamenice
- změna č.1 územního plánu obce Hamry
- změna č.3 územního plánu obce Kameničky

Odbor životního prostředí
V roce 2010 bylo dokončeno zpracování Lesní hospodářské osnovy Hlinsko s platností od
1. 1. 2010 do 31. 12. 2019. Lesní hospodářská osnova byla zpracována pro území
zařizovacího obvodu Hlinsko ve správním obvodu Města Hlinska.
Lesní hospodářská osnova byla zpracována odbornou firmou s výhledem na 10 let pro
zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha
ve vlastnictví právnických a fyzických osob, pokud pro ně není zpracován plán. Je to soupis
popisných informací o lese a dále soupis hospodářských doporučení, které činnosti by
v následném desetiletém období měly být v lese provedeny.
Vlastníci lesů mající lesní majetek v katastrálních územích spadajících pod Hinsko, kteří
mají zájem o využití osnovy pro hospodaření v lese a její protokolární převzetí, obdrží na
Odboru životního prostředí Městského úřadu Hlinsko jedno vyhotovení vlastnického
separátu Lesní hospodářské osnovy Hlinsko bezplatně.
V roce 2010 v rámci finančních prostředků na regeneraci historické zeleně v Hlinsku bylo
povoleno pokácení hlohových alejí v ulici Dvořákovo nábřeží, Třebízského a Rváčovská.
Jednalo se o dožívající stromy, které byly většinou ve špatném zdravotním stavu. Tyto
pokácené stromy byly vzápětí nahrazeny stromy novými, a to střechou obecnou a javorem
babykou.
V obnově starých a dožívajících alejí v Hlinsku se bude pokračovat i v letošním roce a to
v Havlíčkově ulici a na Adámkově třídě. Hlohy budou nahrazeny stromy alejovými, které jsou
odolnější proti nepříznivým vlivům. Byly vybrány jilmy (Ulmus „New Horizont“).
V loňském roce se podařilo zrealizovat stavbu „jednotné kanalizace v Koutech“. Celková
délka položeného potrubí včetně výtlaku je přes 2 000 metrů. Touto stavbou tak bylo
jednorázově provedeno odkanalizování většího počtu nemovitostí v místní části města
Hlinska.
Další důležitou akcí bylo dokončení stavby kanalizačního sběrače a objektu flotace (čištění
průmyslových vod). Toto vodní dílo bude sloužit k předčištění technologických odpadních
vod z výroby Mlékárny Hlinsko s. r. o. Tímto krokem dojde k dosažení limitů odpadních vod,
které jsou předepsány kanalizačním řádem a odpadní vody je pak možné následně vypouštět
na centrální čistírnu odpadních vod v Hlinsku.
Pokračoval trend z poslední doby spočívající ve zvýšeném počtu podaných žádostí o vydání
stavebního povolení na vrtané studny a odběr vod z nich. Vzhledem k stále častějšímu
diskutovanému tématu ohledně hydrologické bilance množství vody a prohloubení nízkých
stavů hladin u hlubších obzorů podzemní vody je třeba stále více posuzovat vhodnost a
nutnost budování těchto individuálních zdrojů vody. Každý záměr je pak třeba mít podložen
řádně zpracovanou projektovou dokumentací a zprávou oprávněného hydrogeologa.
Na začátku června byl v některých částech Hlinska zahájen oddělený sběr bioodpadu. Sběrné
nádoby hnědé barvy, označené nálepkou bioodpad jsou umístěny na některých stanovištích
kontejnerů na tříděný odpad.
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Bylo řešeno nakládání s odpady v podnikatelské sféře, a to ukládání podnikatelských odpadů
do nádob, které jsou určeny pouze pro odpad vyprodukovaný občany.

Odbor dopravy
1/ Registr řidičů :
- počet registrovaných řidičů = 15.125
počet nových absolventů - řidičů z AŠ ORP Hlinsko = 499
- počet žadatelů po zákazu ŘMV přezkoušených z odb. způsobilosti = 24
počet vyměněných a vydaných ŘP = 2.620
- počet vydaných mezinárodních ŘP = 31
počet řidičů, kterým byly zaznamenány přestupky = 900
- počet řidičů, kteří mají trestné body = 889
- počet řidičů s 12ti trestnými body = 16
počet řidičů se zákazem řízení = 65
počet AŠ = 6
- počet vydaných paměťových karet v systému digitální tachograf = 32
2/ Registr vozidel :
-

počet změn u registrovaných vozidel = 6.368
počet 1. evidovaných vozidel = 679
počet trvale vyřazených vozidel = 559
počet dočasně vyřazených vozidel = 462
počet schválených tech. způsobilostí u ind. dovezených vozidel = 401

3/ Přestupky v dopravě
počet přestupků = 127

Městská policie Hlinsko
Počet přestupků vyřešených v dopravě
Z toho řešeno blokově
Z toho postoupeno správnímu orgánu
Z toho řešeno domluvou
Uloženo blokových pokut (v Kč)
Počet přestupků - ostatní
Z toho řešeno blokově
Z toho postoupeno správnímu orgánu
Z toho řešeno domluvou
Uloženo blokových pokut (v Kč)

2212
1070
15
1127
411 100
416
175
43
198
81 200
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Počet řešených přestupků v dopravě zařazených do
bodového systému (bez měření rychlosti)
Počet řešených přestupků v dopravě zařazených do
bodového systému - překročení max. povolené
rychlosti
Počet řešených přestupků v dopravě zadržených
řidičů motorového vozidla pod vlivem alkoholu nebo
jiné návykové látky
Celkem řešeno přestupků
Celkem uloženo blokových pokut (v Kč)

62

198

2
2628
492 300

Zajišťování výkonu obecně prospěných prací (OPP) pro odsouzené :
V uvedeném období evidovala MP celkem 14 odsouzených, z nichž 9 si svůj trest již
odpracovalo, 3 odsouzení výkon trestu doposud nenastoupili a 3 odsouzení svůj trest
v současné době stále vykonávají. Celkový počet odpracovaných hodin za rok 2010 je 900
hodin.
Odsouzení vykonávali např.tyto činnosti :
• terénní úpravy a rozebrání hromad hlíny na skládce za budovou DPS Hlinsko,
• likvidace černých skládek,
• demontáž dlažby v ul. Českobratrská,
• zednické , výkopové a terénní práce v obci Chlum,
• výkopové a terénní práce v obci Srní,
Kontrolně preventivní akce :
• v měsících Srpen, Říjen, Prosinec byly provedeny větší kontrolně preventivní
akce se zaměřením na prodej a podávání alkoholických nápojů a tabákových
výrobků osobám mladším 18 let v restauračních zařízení. Akce byly provedeny ve
spolupráci s Policií ČR OO Hlinsko a Sociálním odborem MěÚ Hlinsko,
• v měsících Červen až Listopad probíhaly kontrolně preventivní akce se zaměřením
na dodržování nejvyšší povolené rychlosti (50 km/h) v obci (RADAR). Kontrola
probíhala, jak v Hlinsku, tak v obcích s veřejnoprávní smlouvou,
Zajišťovali přednáškovou činnost v rámci prevence kriminality na všech ZŠ v Hlinsku, dále
na ZŠ v Trhové Kamenici, ZŠ Včelákov, ZŠ Kameničky.
• v měsících říjen, listopad a prosinec byl prováděn cyklus nových přednášek s názvem
,,Ajax s městskou policií“.
• dále provedli besedy ve smyslu chování doma a na ulici v těchto zařízeních :
- Školní družina ZŠ Resslova,
- MŠ Trhová Kamenice
Reprezentace města Hlinska na těchto akcích :
- Únor – účast na turnaji v malé kopané Městských policií ČR s názvem
„INDOOR CUPU 2010“ v České Třebové – skončili na 4.místě,
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Dohled nad veřejným pořádkem a BESIP při těchto sportovních, kulturních a společenských
akcích v Hlinsku a smluvních obcích:
Pivovar – Rychtář Fest, Divokej Bill, Tři Setry, pouť v Tr.Kamenici, jarmarky na Veselém Kopci,
Studnice fest, Argema na Cihelce, Hlinecká 25 a další.

Příjmy Městské policie Hlinsko za rok 2010 :
Příjmy ze sankčních plateb – blokové pokuty
: 454.027,- Kč.
Příjmy z poplatků za užívání veřejného prostranství : 86.540,- Kč.
Příjmy z provozu parkovacích automatů
: 657.067,- Kč.
Příjmy z prodeje parkovacích karet
:
61.800,- Kč.
Příjmy za služby obcím – veřejnoprávní smlouvy : 157.500,- Kč.
Příjmy celkem
1.416.934,- Kč.

Závěrečná zpráva o činnosti města Hlinska v rámci projektu Zdravé město a
Místní agenda 21 v roce 2010
Národní síť Zdravých měst ČR je asociací aktivních místních samospráv, které se
programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích
procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. V souhrnu lze říci, že Zdravá města,
obce a regiony se promyšleně snaží utvářet město (obec, region) jako kvalitní a příjemné
místo pro život na základě dohody s obyvateli. Věří, že občané získají „zdravý patriotismus“,
že lidé budou svou komunitu i krajinu považovat za svůj domov a budou o ně také takto
pečovat.
Město Hlinsko je členem asociace od roku 2007, kdy byla podepsána tzv. Deklarace
Zdravého města. Do konce roku 2009 bylo město Hlinsko zařazeno do nejnižší kategorie a to
do kategorie Z – žadatelé.
Činnost města v rámci tohoto projektu se odvíjí od schváleného plánu zlepšování a to
tak, že město si určí cíl, který je poté povinno splnit v daném kalendářním roce. Pokud tento
cíl splní postoupí v rámci asociace o stupeň výš.

Kampaně Zdravého města
Den Země (22. 4. 2010)
Dny bez úrazů (červen 2010)
Evropský týden mobility a Evropský den bez aut – (září 2010)
Hlinsko v květech (červen – září 2010)
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Další aktivity v rámci projektu Zdravého města a Místní agendy 21
Kulaté stoly s tématem „Rozvoj města Hlinska“ se konaly 10. 5. 2010 a 20. 12. 2010
V rámci programu se přítomní hosté z řad veřejnosti a zástupců státní správy a samosprávy
mohli vyjádřit k předneseným bodům programu.
Podle uzavřených partnerských dohod se na mnoha uskutečněných akcích aktivně podílely
další subjekty zejména z neziskového sektoru jako např. FOKUS Vysočina, ČHJ Hlinsko a o. s.
Médea Hlinsko.
Dne 20. 12. 2010 bylo město Hlinsko, na základě splnění požadovaných kritérií, oficiálně
zařazeno do kategorie „D“.

Přehled činnosti v oblasti prevence kriminality v roce 2010
Skupina prevence kriminality
Činnost skupiny prevence kriminality a samotných lektoru preventivních programu
byla v roce 2010 zaměřena jak na projekty, které mají dlouhodobé trvání a jsou již
tradičně orientovány na školní mládež, tak i na nové projekty, které se podařilo uskutečnit
díky grantovým programům Pardubického kraje a MV ČR
Přednáškové programy:
Projekt „Co smím a nesmím“
Projekt „AJAX MP“
„Dopravní výchova“
„Právo pro každý den“
Jednodenní akce
Pálení čarodejnic s ČHJ / 30. 4. 2010 /, Branný závod / 21. 5. 2010 /, Bezpečné prázdniny –
Hlinsko 2010 /25. 6. 2010/
Vícedenní akce
Výchovne rekreacní tábor Svratouch 2010 – Policejní akademie /31. 7. – 14. 8. 2010/,
Víkendový pobyt Zderaz /30. 4. – 2. 5. 2010/, Víkendový pobyt Čeňkovice /11. 6. – 13. 6.
2010/, Víkendový pobyt Čeňkovice /10. 9. – 12. 9. 2010/
Školní klub POHODA
Školní klub POHODA – volnočasové centrum pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí,
rizikovou a delikventní mládež ve veku 7 – 15 let, je realizovaný projekt v rámci Městského
programu prevence kriminality města Hlinska. Jeho ideou je vytvoření chráněného
komunitního místa pro cílovou skupinu dětí a mládeže, vytvoření podmínek pro volnočasové
aktivity a eliminaci predelikventního chování a jednání příslušníku cílové skupiny.
Klub vznikl v roce 2010 za grantové podpory Pardubického kraje a Ministerstva vnitra ČR.
Zřizovatelem klubu je město Hlinsko a spoluprovozovatelem občanské sdružení Médea –
o. s. Hlinsko. Nachází se na adrese Budovatelu 1229 v Hlinsku.
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Klub byl slavnostně otevřen dne 21. září 2010 a je provozován od pondělí do čtvrtka v době
od 14 do 19 hodin. Klub má okamžitou kapacitu 30 návštěvníků, denně se zde vystřídá
v průměru 25 dětí. V roce 2010 byly také u školního klubu Pohoda vybudovány 2 sportovní
plácky.

Krizové řízení v roce 2010
Zásadní reorganizací prošla zásahová jednotka SDH Hlinsko, která se na doporučení
Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje rozdělila na tři samostatně fungující
organizační složky.
- zásahová jednotka SDH Hlinsko JPO II se sídlem v Hlinsku, je hasičskou jednotkou
s pohotovostí a výjezdem do 5 minut od ohlášení mimořádné události
- zásahová jednotka SDH Hlinsko - Blatno JPO III se sídlem v Blatně, je hasičskou jednotkou
bez pohotovosti a územní působností výjezdem do 10 minut od ohlášení mimořádné
události
- zásahová jednotka SDH Hlinsko – Chlum JPO V se sídlem v Chlumu, je hasičskou jednotkou
s místní působnosti, předurčenou k zásahům a likvidacím následků mimořádných události
jako jsou např. povodně, polomy, sněhové kalamity apod.
V měsíci červenci se oddělení, společně s jednotkou JSDH Hlinsko - Blatno, podílelo na
protipovodňové pomoci pro obec Hrochův Týnec, kterou zasáhla povodeň. Jednotka během
několika málo hodin dokázala připravit, vyskladnit a naložit cca 600 pytlů s pískem na
připravený tahač, který poté tyto pytle dovezl na místo určení.
Jednotka Hlinsko byla během roku několikrát uvedena do stavu domácí pohotovosti, kdy
hrozilo nebezpečí silných poryvů vetru, větrné smršti nebo prudkého vydatného deště.
V červenci poté zasahovala v několika případech mimo území Hlinska při bleskových
záplavách a to např. v Bystřici u Včelákova.
Proběhla dvě zasedání bezpečnostní rady ORP Hlinsko, kde byly řešeny aktuální problémy
týkající se činnosti složek IZS na území ORP Hlinsko, plnění úkolů zadávaných ze strany
Krajského úřadu v Pardubicích a bylo též schváleno aktualizované rozpracování krizového
plánu města Hlinska.
Byl zaveden nový informační systém s názvem KRIZKOM na požadování věcných prostředků
v případě potřeby, a to cestou Správy státních hmotných rezerv.

Informační centrum
Informační centrum patří do sítě certifikovaných informačních center (TIC) Pardubického
kraje. Na základě aktualizace portálu www.vychodni-cechy.info jsme získali dotaci převyšující
částku 121 000 Kč, čímž se tímto řadíme mezi nejúspěšnější informační centra v Pardubickém
kraji. Celá tato dotace byla použita na provoz informačního centra, nákup drobného
kancelářského vybavení, kopírky a část peněz byla rovněž použita na zhotovení nového
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propagačního letáku – Turistický průvodce Hlinsko. Tento leták máme k dispozici od konce
roku 2010.
V Informačním centru vykonávalo během roku také několik stážistů svoji školní praxi. Během
roku jsme se zúčastnili několika setkání informačních center, kde jsme si mohli vyměnit naše
vzájemné zkušenosti a tím se pokusit vylepšit fungování IC.
IC navštívilo celkem cca 5 900 lidí, což je v porovnání s minulým rokem nárůst o dalších 300
návštěvníků. Celková tržba z prodeje map, pohledů, upomínkových předmětů a publikací
činila více jak 91 000 Kč. I během minulého roku jsme nechali vyrobit několik nových
propagačních předmětů, dřevěný turistický suvenýr (obdobu turistické známky) a zadali jsme
objednávku na výrobu keramických hrnečků s motivem radnice a kostela a výrobu zvonečků,
také s těmito dvěma motivy. Obojí je u nás k dostání již od začátku tohoto roku.
Tržba za prodej lístků v síti Ticketstream přesáhla částku 67 000 Kč.
Potěšující je fakt, že s připravovanou změnou certifikace turistických informačních center,
která je plánována na letošní rok, nám bylo sděleno, že informační centrum v Hlinsku jako
jedno z mála IC v Pardubickém kraji splňovalo všechny podmínky (především členství
v organizaci ATIC, rozsah provozní doby a rozsah poskytovaných informací) pro novou
certifikaci již v minulém roce. Toto kladné hodnocení dostala již pouze IC v Pardubicích,
Litomyšli, Moravské Třebové a Lázních Bohdaneč.
IC Hlinsko

Městský kulturní klub Hlinečan – výroční zpráva
Městský kulturní klub Hlinečan je příspěvkovou organizací města Hlinska. Zabezpečuje
kulturní, zájmovou, výchovnou a společenskou činnost. Je zřizovatelem městského kina,
Společenského domu, loutkového divadla a kulturních akcí všeho druhu v Orlovně. V Orlovně
se uskutečnilo celkem 19 divadelních a koncertních akcí (např. Aby bylo jasno (J. Rosák), Dva
na kanapi (Světlana Nálepková, Ernesto Čekan, Martin Kaván), Prázdniny snů (Vladimír Čech,
Marcel Vašinka, Jana Šulcová), vystoupil zde František Ringo Čech, Josef Fousek, česká
rocková legenda Katapult, …). Pro školy se uskutečnilo celkem 14 pohádek, výchovných a
hudebních pořadů.
Byly uspořádány dvě výstavy ve spolupráci s místními zahrádkáři a včelaři (Výstava
chryzantém a Hlinecké medové dny). V letních dnech lákala Orlovna soubornou výstavou děl
otce a syna Františků Nových z Chrudimi spojená s výstavou fotografií hlineckého Fotoklubu
při MKK Hlinečan. Na ni navázala výstava tvorby Štěpána Bonaventury z Hlinska a Hany
Vaškové z Kameniček pod názvem NaProsté motivy.
Ani v loňském roce nemohl chybět kurz tance a společenské výchovy. Celkem 11 lekcí bylo
zakončeno slavnostním Věnečkem.
MKK Hlinečan zabezpečuje také činnost zájmových kroužků a souborů např. SPT Vysočan, FS
Vysočánek, TS Ridendo, Fotoklub, pěvecký sbor Signum, dechová hudba Hlinečanka aj. Dále
se podílel na řadě kulturních a společenských akcích ve městě (15. Adámkovy folklórní
slavnosti, promítání letního kina bratří Čadíků, Městský ples, Benefiční ples pro domov
seniorů Drachtinka, …).
V městském kině proběhlo celkem 129 představení a navštívilo ho 4 916 osob. Promítlo se
též několik tématických filmů pro žáky ZŠ.
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Společenský dům slouží jako zázemí pro zkoušky zájmových souborů (Vysočan, Loutkáři,
Ridendo, …), cvičení jógy, pořádání školení, schůzí, je rovněž využíván jako přednáškový sál a
slouží i k prodejním akcím.

Městské muzeum a galerie v Hlinsku
Hlinecké muzeum patří k nejstarším v Čechách a v roce 2010 si připomnělo 136 let od svého
založení s původním názvem Muzeum okresu hlineckého.
Současné Městské muzeum a galerie v Hlinsku (dále jen MMG) ke své činnosti využívá tři
budovy, které jsou majetkem města.
Hospodaření probíhalo v souladu s plánem a rozpočtem zařízení. Příspěvek na činnost
od zřizovatele činil na počátku roku 2 300 000,- Kč. Schválený provozní příspěvek byl
zvýšen o neinvestiční dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na projekt
51. ročníku Výtvarného Hlinecka ve výši 70 000,- Kč. V konečném výsledku získalo MMG
vlastními příjmy 247 785,- Kč, z toho výnosy vlastní z hlavní činnosti činily 194 620,- Kč.
Odborné úkoly plnilo v souladu se Zákonem č. 122/2000 Sb. O centrální evidenci sbírek
a Kalendáriem akcí pro sledovaný rok.
Sbírka muzea obsahuje 20 224 evidenčních čísel, což představuje 32 892 kusů sbírkových
předmětů. Za sledovaný rok muzeum získalo 40 kusů sbírkových předmětů, z nichž
za zmínku stojí nákup obrazu od akademického malíře Jaroslava Šmídry – portrét sourozenců
Bouškových za nákupní cenu 1,- Kč. Nákupy publikací autorů z Hlinska a okolí došlo
ke zhodnocení muzejní knihovny.
Inventarizováno dle plánu bylo 1004 kusů sbírkových předmětů ze skupiny: výtvarné umění,
obrazy, osobnosti, Výtvarné Hlinecko, národopis, řemesla. O jednotlivých inventarizacích
byly pořízeny písemné zápisy. Konzervování, čili základní ošetření, fondu probíhalo vlastními
silami u nových přírůstků. Sbírky archivní povahy jsou postupně opatřovány předepsanými
obaly s pH neutrální. Digitalizace fondu byla provedena u 715 sbírkových předmětů ze
skupiny: zemědělství, Husův pomník, divadlo, příležitostné tisky, osobnosti.
Badatelské dotazy jsou na organizaci směrovány formou písemných, telefonických,
nejpočetnějších, pro pracovnice časově náročných, elektronických dotazů a osobních návštěv
badatelů. Návštěvníci mají možnost využít digitálně zpracovaných sbírkových předmětů.
Oblast zápůjček a výpůjček sbírkových předmětů byla zajišťována pro tuzemské výstavy
a expozice.
Výstavní činnost se řídila kalendáriem akcí. Jarní měsíce v galerii patřily dvěma autorům,
z nichž Jiří Křiklava prezentoval obrazy a fotografie a mladý umělecký kovář Jaroslav Pochop
autorské kované plastiky. Největší pozornost je každoročně směrována k projektu
51. Výtvarného Hlinecka, věnovanému jednomu z nejvýznamnějších malířů konce 19. století,
Jakubu Schikanederovi. Výstavu doplnili oblíbené samoobslužné pracovní listy. V posledních
letech bývá výstava Výtvarného Hlinecka doplněna další výstavou vztahující se k regionu.
Ve sledovaném roce byl do určité míry splacen dluh významnému malíři Gustavu Macounovi.
Spolupráce firmy České přístavy, a. s. a MMG zde přinesla další veřejně zaměřenou akci, jež
přispěla k obohacení návštěvnicky úspěšné letní kulturní sezony ve městě.
Mezi návštěvnicky úspěšné se zařadila výstava mapující desetileté období akviziční činnosti
MMG v letech 2000 – 2010. Ve spolupráci s Regionálním muzeem v Chrudimi se na sklonku
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roku uskutečnila putovní výstava Xylem – Dřevo, doplněná pracovními listy pro tři věkové
kategorie. Výstava Vánoční vzpomínání návštěvníky, prostřednictvím fotografií
a doprovodných textů, seznámila s dlouhou tradicí činnosti divadelních ochotníků v Hlinsku.
Ani sál muzea nezůstal opuštěn. Jarní měsíce patřily výstavě Husův pomník v Hlinsku
mapující jeho neobyčejný až podivuhodný příběh. Letní sezonu obohatila atraktivní výstava
Historické výrobky Ety Hlinsko, hlavního partnera Výtvarného Hlinecka. Milovníky tradičních
řemesel zase potěšila akce Pletení ze smrkových loubků.
S velkým zájmem veřejnosti se setkala městem Hlinsko podpořená Výstava hub od jara
do zimy ve spolupráci amatérských houbařů, ČMS Praha a MMG Hlinsko.
Ve sledovaném roce navštívilo expozice a výstavy 10 081 návštěvníků o kulturně výchovné
akce projevilo zájem 200 zájemců.
Publikační činnost se vztahovala k pořádaným výstavám v podobě vydaných katalogů
k Výtvarnému Hlinecku – Jakub Schikaneder, k výstavě Historie Husova pomníku v Hlinsku,
MMG vlastním nákladem vydalo stejnojmennou publikaci. k výstavě Vánoční vzpomínání pak
brožuru s názvem Ochotnické divadlo v Hlinsku. Dobrá spolupráce nadále trvá se Souborem
lidových staveb Vysočina, Regionálním muzeem v Chrudimi a Městskými muzei ve Skutči a
Svratce.
Dle personálních možností a smluv muzeum umožňuje odborné stáže studentkám středních
a vysokých škol příbuzných oborů.
Svoji činnost zařízení zviditelňuje na městských internetových stránkách, umístěním reklam
na serverech jiných subjektů, uveřejněním akcí ve Věstníku AMG, příspěvky do novin
a časopisů, pozvánkami na akce prostřednictvím regionálních rozhlasových stanic, hlinecké
kabelové televize a na stránkách Hlineckých novin a vlastních propagačních stojanech.

Městská sportoviště
Městská sportoviště Hlinsko zajišťovala v roce 2010 provoz třech středisek, a to krytého
plaveckého bazénu, sportovního areálu v Olšinkách a hřiště s občerstvením v Blatně, když
tento provoz byl ukončen k 30. 4. 2010.
Strojníci bazénu se navíc průběžně starali o údržbu hřiště za ZŠ Smetanova.
Krytý plavecký bazén zahájil v roce 2010 již patnáctou sezonu. Kromě bazénu byla v provozu
sauna a dva squashové kurty. Fitnesscentrum je dlouhodobě v pronájmu. Plavecká škola
v naší režii zajišťuje výuku dětí z mateřských škol a dětí ze základních škol v Hlinsku a
přilehlého okolí. Dle zájmu pořádáme navíc výuku dětí od 3 do 6 let v délce 10 lekcí
v odpoledních hodinách vždy na jaře a na podzim. Po celý rok probíhalo jednou týdně po
celé odpoledne cvičení ve vodě pro ženy, o které byl velký zájem. Nově jsme v říjnu začali
s cvičením ve vodě pro seniory.
Tržby od návštěvníků vzrostly za rok 2010 asi o 234 tis. na částku 2.579.000,-. Největší podíl
na této částce měl bazén a to 1.575.000,-, dále výuka plavecké školy 683.000,- a sauna
321.000,-.
Celková návštěvnost za rok 2010 se pohybuje okolo 80.000 osob. Je to číslo, které se
průměrně opakuje každý rok. Největší položku v nákladech tvoří samozřejmě energie a mzdy
zaměstnanců.
Jenom vytápění plynem přijde na 1,15 mil. Kč., el.energie na 820 tis. a vodné a stočné na 450
tis.
Mzdy zaměstnanců se pohybují okolo 2,6 mil. Kč.
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Městský úřad dotoval provoz v roce 2010 částkou 4.900.000,-. Bazén je v provozu 7 dní
v týdnu a pouze první pondělí v měsíci je sanitární den. Dvakrát do roka se vymění voda a
provede větší úklid a drobné opravy.
Ve všední den je do 14 hod. v provozu výuka plavecké školy a od 15 do 21 hod. je provoz pro
veřejnost. V sobotu a v neděli je otevřeno od 10 do 19 hod. Veřejnost má tedy dostatek
prostoru k návštěvě bazénu za příznivé ceny vstupného 30,- Kč za hod. pro dospělé a 20,- Kč
za hod. pro děti.
Ve sportovním areálu v Olšinkách provozují svoji činnost tyto oddíly: fotbal, který má
k dispozici dvě travnatá hřiště, lední hokej, který pro svoji činnost využívá krytý zimní
stadion, národní házená, která má hřiště s umělým povrchem, tenis se 4 antukovými kurty
a volejbal a nohejbal, které mají 3 antuková hřiště. V budově u zimního stadionu je ještě
herna stolního tenisu. O to vše se starají 3 stálí zaměstnanci. Tržby za služby jsou pouze
z pronájmu zimního stadionu a v roce 2010 se jednalo o částku asi 850.000,-Kč. Oproti tomu
náklady tvoří hlavně energie a to : el.en. 1.200.000,- plyn 670.000,- a vodné a stočné
150.000,-. Mzdy zaměstnanců byly v roce 2010 - 990.000,- Kč. Městský úřad na provoz
tohoto střediska přispěl částkou ve výši 2.700.000,- Kč.
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