Odbor vnitřních věcí
1. Úsek sekretariát a podatelna zajišťoval, stejně jako v letech předchozích, jednání rady a zastupitelstva města a zabezpečoval přijímání, evidenci, rozdělování, odesílání a doručování úředních
dokumentů včetně datových zpráv. Prostřednictvím elektronické spisové služby bylo zaevidováno cca
24 939 přijatých nebo odeslaných dokumentů.
Kromě toho byly pod tento úsek nově začleněny i některé z agend zrušeného úseku vnějších vztahů a
finančních zdrojů, tj. zejména dotační projekty města a jeho příspěvkových organizací, agenda
Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko a správa a údržba městské zeleně.
Pokud jde o dotační projekty, podílel se úsek na přípravě a realizaci zejména těchto projektů:
- „Technologické centrum pro ORP Hlinsko a pořízení elektronické spisové služby pro ORP Hlinsko“
a „Vnitřní integrovaný úřad ORP Hlinsko“ (dotace z Integrovaného operačního programu, prioritní
osa Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence, oblast podpory Zavádění ICT v územní
veřejné správě) - dokončení administrace. Celkové náklady projektů jsou 5 289 360 Kč (bez DPH),
přičemž výše dotace je 85 % z uznatelných výdajů.
- „Revitalizace památkové rezervace lidové architektury Betlém Hlinsko a navazujících ploch“ (dotace
z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod) - spolupráce s dalšími odbory MÚ při
dokončení administrace a vyúčtování projektu. Celkové náklady projektu 32 468 880 Kč.
- „Optimalizace Městského úřadu Hlinsko“ z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,
prioritní osa Veřejná správa a veřejné služby - příprava projektu a žádosti o dotaci. Cílem projektu je
zefektivnění finančních procesů úřadu, nastavení systému propojenosti organizačních vazeb na vnitřní
předpisy včetně vzdělávání zaměstnanců. Celkové náklady projektu jsou ve výši 1 134 452 Kč, výše
dotace je 85 % z uznatelných výdajů. O poskytnutí dotace již bylo rozhodnuto s tím, že projekt by měl
být z větší části realizován v průběhu r. 2013.
Projekty Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko (SOMH):
- Příprava podkladů a zpracování žádosti na projekt „Studie veřejných prostranství obcí mikroregionu
Hlinecko 2013“ z Programu obnovy venkova; celkové náklady 480 000 Kč, požadovaná dotace ve
výši 70 % je 336 000 Kč.
- Příprava podkladů a zpracování žádosti na projekt „Poradenství pro Sdružení obcí mikroregionu
Hlinecko“ z Programu obnovy venkova; celkové náklady 90 000 Kč, požadovaná dotace ve výši 50 %
je 45 000 Kč.
- Vyúčtování dokončených dotací „Vstupní tabule do SOMH, obnova mapových stojanů cyklotras
SOMH“ a „Poradenství pro Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko“.
- Zpracování žádosti na projekt „Ekologická výchova v mikroregionu Hlinecko 2013“ z grantu
Pardubického kraje.
- Spolupráce na projektu „Za krásami 4 regionů“ – společný projekt Mikroregionu Toulovcovy
maštale, MAS Železnohorský region, MAS Havlíčkův kraj.
- Spolupráce s FIN - servisem, a.s., při nákupu zemního plynu a elektrické energie na Českomoravské
komoditní burze Kladno pro obce SOMH a jejich odběrná místa na rok 2013.
Údržba veřejné zeleně - byla provedena aktualizace udržovaných ploch. Byly realizovány dvě
veřejné zakázky na kácení dřevin, a to na jaře a v závěru roku. Součástí druhé zakázky bylo i rozsáhlé
kácení stromů v areálu urnového háje, kterému předcházelo odstraňování proschlých a přerostlých
keřů a keřových skupin. Uvedená akce bude dokončena v 1. čtvrtletí roku 2013. Cílem je revitalizace
celé lokality, tj. odstranění všech závadných dřevin, prosvětlení území a případná nová výsadba.

2. Úsek právní vyřizoval 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.

Kromě toho byly pod tento úsek nově začleněny i některé z agend zrušeného úseku vnějších vztahů
a finančních zdrojů, tj. zejména agenda poskytování grantů, agenda Svazu měst a obcí, agenda
Sdružení historických sídel a spolupráce s partnerskými městy.
Smlouvy - do centrální evidence smluv bylo v r. 2012 zaevidováno celkem 510 smluv, z toho 42 se
týkalo převodů nemovitostí.
Fond rozvoje bydlení - půjčky z FRB byly poskytnuty v jednom kole výběrového řízení. Celkem
bylo přiděleno 8 půjček v hodnotě 2 750 000,- Kč (2x na výměnu oken či vchod. dveří za tepelně
izolační, 1x na obnovu střechy, 2x na obnovu fasády a 5x na rekonstrukci osobního výtahu). Z celkově
přidělené částky bylo skutečně čerpáno 2 300 000,- Kč, když jeden ze zájemců dodatečně odstoupil
od své žádosti a dva zájemci čerpali méně.
Veřejné zakázky – v návaznosti na novelu zákona byla připravena změna vnitřních Pravidel pro
zadávání veřejných zakázek městem nebo jeho příspěvkovými organizacemi (schválena Radou města
Hlinska dne 26. 4. 2012). U zakázek v hodnotě od 10 tis. Kč do 200 tis. Kč byla stanovena povinnost
vyhodnotit nejvýhodnější nabídku jednodušším postupem, a to z minimálně dvou nabídek. Hranice pro
povinné vypsání zadávacího řízení u zakázek malého rozsahu byla stanovena na 200 tis. Kč. Mezi
nejvýznamnější zadávací řízení, na jejichž organizaci se právní úsek podílel, patří zadávací řízení na
služby „Poskytovatel telekomunikačních služeb pro město Hlinsko“, „Provádění zimní údržby
komunikací na území města Hlinska“ a zadávací řízení na stavební práce spojené s realizací projektu
„Rekonstrukce střechy krytého bazénu v Hlinsku“.
Obecně závazné vyhlášky:
- č. 1/2012 Požární řád Města Hlinska - vzhledem k nutnosti aktualizace požárního řádu z roku 2004
byl vydán nový požární řád upravující organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území
města Hlinska a jeho místních částí. Vyhláška nabyla účinnosti 12. 5. 2012.
- č. 2/2012, která zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku
za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu - novelou zákona č. 202/1990 Sb., o
loteriích a jiných podobných hrách, byl s účinností od 1.1.2012 zrušen místní poplatek za provozované
výherní hrací přístroje a jiná technická herní zařízení povolená Ministerstvem financí. Bylo proto
nutné vyhlášku města o tomto poplatku zrušit. Výnos poplatku je do budoucna nahrazen tzv. odvodem
z loterií a jiných podobných her. Vyhláška nabyla účinnosti 12. 5. 2012.
- č. 3/2012, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2005 o veřejném pořádku,
čistotě města a pořádání veřejnosti přístupných podniku, ve znění vyhlášky č. 3/2011 - vymezuje
veřejná prostranství se zákazem žebrání, a to v okruhu do 100 metrů od veřejných budov,
restauračních zařízení, kostelů, škol, zastávek, parků a památkové rezervace Betlém. Vyhláška nabyla
účinnosti 1. 6. 2012.
- č. 4/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství - z důvodu změny ploch veřejného prostranství bylo nutné upravit přílohy č. 1
a č. 2 vyhlášky. Vyhláška nabyla účinnosti 1. 11. 2012.
- č. 5/2012 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her - vyhláškou byly určeno 9
provozoven, v nichž lze za splnění určitých podmínek (zákaz umístění světelných či zvukových
zařízení, která informují o stavu hry a výši možné výhry na vnějším plášti provozovny) provozovat
výherní hrací přístroje, a to v omezené provozní době - od 00:00 do 4:00 hodin a v době od 8:00 do
24:00 hodin. Vyhláška nabyla účinnosti 15. 11. 2012.
- č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů - byl zachován způsob placení poplatku i jeho výše,
avšak v návaznosti na novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, se rozšířil okruh
poplatníků (mezi poplatníky jsou nově zahrnuti i cizinci s přechodným pobytem na dobu delší než 90
dnů, fyzické osoby v postavení azylantů a vlastníci bytů nebo rodinných domů, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná osoba). Vyhláška nabyla účinnosti 1. 1. 2013.

Projednávání přestupků - kromě přestupků spáchaných na území města řešil odbor v souladu s
uzavřenými veřejnoprávními smlouvami též přestupky spáchané na území obcí Dědová, Holetín,
Jeníkov, Kameničky, Kladno, Krouna, Miřetice, Otradov, Pokřikov, Raná, Studnice, Svratouch,
Tisovec, Trhová Kamenice, Včelákov, Vítanov, Vojtěchov, Vortová a Všeradov. K 55 přestupkům
z r. 2011 bylo nově doručeno 253 přestupků, což představuje pokles o 51 případů oproti r. 2011.
Jednalo se zejména o přestupky proti občanskému soužití, a to o úmyslné narušení občanského soužití
schválností, hrubým jednáním či drobným ublížením na zdraví. Časté byly také přestupky proti
majetku, tj. úmyslné způsobení škody na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem, zničením
nebo poškozením věci, a to i ve stadiu pokusu. Několik přestupků se řešilo i na úseku ochrany před
alkoholismem a jinými toxikomaniemi (např. umožnění podání alkoholu osobám mladším 18 let nebo
pěstování či přechovávání omamné nebo psychotropní látky). Celkem 159 přestupků bylo projednáno
ve správním řízení (z toho ve 26 případech bylo uloženo napomenutí, v 66 případech pokuta a v 67
případech bylo řízení zastaveno), 100 přestupků bylo odloženo (zejména z důvodu, že u tzv. návrhových přestupků navrhovatelé nepodali návrh na projednání skutku), 9 přestupků bylo postoupeno
k vyřízení jinému orgánu a 9 přestupků rozhodnuto ve zkráceném příkazním řízení. Celková výše
uložených pokut činí 145 000,- Kč a k úhradě nákladů řízení bylo pachatelům přestupků uloženo
zaplatit celkem 72 500,- Kč. Do r. 2013 přechází k projednání 31 přestupků. Kromě toho bylo
v uplynulém roce podáno 474 zpráv z evidence přestupků pro orgány činné v trestním, občanskoprávním či správním řízení.
Vidimace a legalizace - ověřeno 427 podpisů nebo kopií listin; na správních poplatcích vybráno 9
180,- Kč.
Správa místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyžívání a
odstraňování komunálních odpadů (tzv. poplatek za komunální odpad) - pro r. 2012 byl zachován
poplatek ve stejné výši jako v roce předchozím (tj. 500,- Kč na poplatníka). V případě řádného
neplacení poplatku navyšoval správce poplatku poplatek platebním výměrem o 50 %.
Agenda vymáhání pohledávek - v r. 2012 bylo vydáno 21 rozhodnutí o povolení splátek, 465
upomínek, 259 platebních výměrů, 6 návrhů na vydání elektronického platebního rozkazu, 67
rozhodnutí (o přeplatcích či o prominutí poplatku), 183 návrhů na nařízení exekuce, 2 přihlášky do
insolvenčního řízení, 8 přihlášek do exekučního řízení, 3 návrhy na vyklizení bytu.
Konverze z moci úřední - 608 dokumentů
Poskytování grantů - na podporu rozvoje volnočasových aktivit, kultury, vzdělávání, tělovýchovy a
sportu byly z rozpočtu města poskytnuty granty v celkové výši 800 000,- Kč a z výtěžku loterií a
jiných podobných her příspěvky v celkové výši 455 000,- Kč na podporu registrovaných aktivních
členů sportovních organizací. Tyto finanční prostředky byly rozděleny ve 139 případech.
Reprezentace města na kulturně charitativní akci „Púchovský jarmok“ v partnerském městě Púchov
v září 2012.

3. Úsek správní – zajišťoval 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,
osvojení atd.
Změny trvalého pobytu - přihlášení 160 osob, odhlášení 203 osob, změny v rámci obce 243 osob ----- Narození 97 osob
- Zemřelí 110 osob
- Sňatky občanů s trvalým bydlištěm Hlinsko 36
- Rozvody občanů s trvalým bydlištěm Hlinsko 27
- Výdej údajů z informačního systému 4
- Správní řízení o zrušení místa trvalého pobytu 40
- Správní poplatky 11 000,- Kč

Matrika - uzavřeno 56 manželství, vydáno 15 osvědčení k církevnímu sňatku, vystaveno 1 vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině. Do matričních knih manželství bylo
zapsáno 44 rozvodů. Do matričních knih úmrtí bylo zapsáno 93 úmrtí. Matrika dále sepsala 66 zápisů
o určení otcovství a na zvláštní matriku do Brna zaslala 3 žádosti o vydání matričních dokladů občanů,
jejichž matriční událost nastala v cizině. Bylo vydáno celkem 90 duplikátů matričních dokladů a
vyřízeny 3 žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR. Dále bylo vyřízeno 20 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) a 6 žádostí o sepsání veřejné listiny o identifikaci fyzické osoby.
Při vítání občánků, které probíhalo v měsících březnu, květnu, listopadu a prosinci, město přivítalo
celkem 70 nových občánků města Hlinska.
Vidimace a legalizace - ověřeno 3.266 podpisů nebo kopií listin.
Správní poplatky – 147 090,- Kč
Občanské průkazy a cestovní doklady:
Vydáno 2 416 občanských průkazů, z toho 197 prvních občanských průkazů patnáctiletým občanům.
Vydáno 1 407 cestovních dokladů, z toho 785 pasů vydaných dětem do 15 let a 1 367 e-pasů.
Správní poplatky – 515 250,- Kč; pokuty – 10 000,- Kč
Organizační technické zajištění voleb do zastupitelstva kraje, do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a
příprava volby prezidenta republiky.

4. Správa informačních a komunikačních technologií pracovala s rozpočtem ve výši 1,35 mil.
Kč. Z této částky bylo čerpáno 80 tis. Kč na nákup drobného hmotného majetku (PC, monitory,
tiskárny, telefony), 300 tis. Kč na nákup spotřebního materiálu a opravy (tonery, pronájem kopírek,
servisní práce, opravy), 200 tis. na připojení k internetu a 870 tis. Kč na udržovací poplatky
za software (technická podpora, upgrade). V první polovině roku bylo realizováno výběrové řízení
„Poskytovatel telekomunikačních služeb pro město Hlinsko“, jehož obsahem bylo poskytnutí internetové konektivity (16/16Mb/s) a hlasových telefonních služeb operátora prostřednictvím veřejné sítě,
včetně poskytnutí požadovaného zařízení (ústředna, telefonní přístroje a příslušenství). K nové
ústředně byly postupně připojeny i některé další budovy užívané příspěvkovými organizacemi
(muzeum, knihovna, multifunkční centrum, bazén), čímž došlo k úspoře finančních prostředků na
volání cca o 60 %. Bylo posíleno mikrovlnné spojení mezi budovami radnice a „soudu“ na 150
MBit/s. Dále také podílela na připojení nového Turistického informačního centra a kamerového
systému na Betlémě do sítě úřadu.

5. Mzdová účtárna - zpracovávala kromě platů zaměstnanců města a odměn zastupitelů i platy
zaměstnanců většiny jeho příspěvkových organizací.

Odbor finanční a ekonomický
Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci
V roce 2012 byl schválen schodkový rozpočet města. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 15 806 000
Kč byl vyrovnán zapojením finančních prostředků ze zůstatku minulých let. Ve skutečnosti skončilo
hospodaření města k 31.12.2012 schodkem 8 226 835,84 Kč. Snížení plánovaného schodku bylo
docíleno vyššími daňovými, nedaňovými a kapitálovými příjmy, výdaje se podařilo udržet ve vztahu
ke schválenému rozpočtu ve výši 100,87 %.

Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2012:

ZBÚ celkem
Běžné účty účelových fondů celkem:
z toho: sociální fond
fond rozvoje bydlení
Zůstatek celkem:

12 080 777,29 Kč
3 534 148,42 Kč
545 777,55 Kč
2 988 370,87 Kč
15 614 925,71 Kč

Příjmy z daní a poplatků tvoří největší část běžných příjmů města, přičemž zásadní podíl na celkových
příjmech mají daně sdílené. K nejvýznamnějším patří DPH, daň z příjmů právnických osob a daň
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Ve srovnání s rokem předchozím rostoucí tendenci
zaznamenala pouze daň z příjmů OSVČ a daň FO z kapitálových výnosů.
Nedaňové příjmy zaznamenaly klesající tendenci oproti předchozímu období. Byla způsobena nižšími
příjmy za služby související s pronájmy městských bytů.
Pokles kapitálových příjmů oproti předchozímu roku byl způsoben realizací prodejů městského
majetku v roce 2011 ve výši 13 116 tis. Kč. Pro sledovaný rok nebyly plánovány prodeje v takovém
objemu.
Celkový nižší objem neinvestičních dotací ve srovnání s předchozím rokem byl způsoben převedením
agendy výplat sociálních dávek na úřady práce.
Nejvyšší položkou investičních dotací představuje v roce 2012 dotace z ROP NUTS II Severovýchod
na realizaci projektu „Revitalizace památkové rezervace lidové architektury Betlém Hlinsko“.
Detailní rozpis veškerých přijatých investičních a neinvestičních dotací je uveden v následujících
přehledech.

Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů
Označení účelové dotace

Přiděleno Kč

Aktivní politika zaměstnanosti
84 000,00
Příspěvek na veřejně prospěšné práce
849 787,00
Poskytování sociálních služeb
453 000,00
Neinv. dotace na projekty prevence kriminality
793 000,00
Neinv. dotace na podporu azylantů
17 502,00
Zajištění kompatibility agend Centrálního registru
44 035,00
Zvýšené náklady na meliorační zpevňující dřeviny
17 050,00
Náklady na činnost odborného lesního hospodáře
1 076 230,00
Neinvestiční dotace na akci „EU peníze školám“
2 175 618,40
Investiční dotace na regeneraci historické zeleně - EU
813 874,60
Investiční dotace Revitalizace Betlém – prostředky SR
896 058,83
Investiční dotace Revitalizace Betlém – prostředky EU 10 155 333,33
Neinv. dotace na částečné pokrytí nákladů PAP
135 000,00
Neinv. dotace na prezidentské volby
20 000,00
Neinv. dotace na krajské a senátní volby
511 900,00
Dotace na sociálně právní ochranu dětí
1 058 150,00
Souhrnný dotační vztah ze státního rozpočtu
18 499 200,00
Celkem ze státního rozpočtu
37 599 739,16

Označení účelové dotace

Investiční dotace SFŽP na regeneraci historické zeleně

Přiděleno Kč

58 133,90

Investiční dotace SFDI na přechod a zastávku v Chlumu
Celkem ze SF

Označení účelové dotace

847 000,00
905 133,90

Přiděleno Kč

Neinvestiční dotace pro JSDH (akceschopnost)
Neinv. dotace pro JSDH (zásahy 2012)

100 000,00
21 545,00

Neinv. dotace na činnost a provoz info. centra
Neinv. dotace na opravu soc. zařízení - Olšinky
Neinv. dotace na restaurování obrazů v muzeu

165 568,00
80 000,00
15 000,00

Neinv. dotace na víkendové akce DDM
Neinv. dotace Domovu seniorů Drachtinka
Neinv. dotace na provoz CDS Motýl

8 000,00
770 000,00
50 000,00

Neinv. dotace na výměnu oken radnice
Neinv. dotace opravu kapličky v Srní

100 000,00
50 000,00

Neinv. dotace na ekolog. výchovu v mikroregionu

14 000,00

Neinv. dotace na expozici masopustních obchůzek
Neinv. dotace na Výtvarné Hlinecko
Neinv. dotace na Adámkovy folklórní slavnosti

200 000,00
50 000,00
20 000,00

Neinv. dotace na podporu hospodaření v lesích

26 910,00

Neinvestiční dotace celkem
Investiční dotace na koupi požár. vozu

1 671 023,00
300 000,00

Investiční dotace celkem

300 000,00

Přehled transferů od obcí v roce 2012
Označení typu příspěvku
Neinv. přísp. od obcí na dojíždějící žáky ZŠ, MŠ
Neinv. přísp. od obcí – přestupky
Neinv. přísp. od obcí – LSPP
Neinv. přísp. od obcí – zubní pohotovost
VPS s obcí Vysočina – městská policie
Celkem od obcí

Kč
1 604 246,00
92 500,00
282 240,00
41 734,00
70 700,00
2 091 420,00

Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze
státních fondů a z rozpočtu kraje
Dotace byly použity v souladu s podmínkami poskytovatelů jednotlivých dotací, byly řádně
vyúčtovány, nevyužitá část dotace na volby vrácena v termínu na účet Pardubického kraje.

Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje

Ve výdajové části provozního rozpočtu města došlo ve srovnání s předchozím rokem k poklesu vlivem
zrušení výplat sociálních dávek prostřednictvím MÚ (v roce 2011 představovala výplata těchto dávek
částku téměř 54 mil. Kč). Uspořit se podařilo ve mzdových nákladech a položce oprav a údržby
městského majetku. Téměř o 2 mil. Kč byly nižší provozní příspěvky pro příspěvkové organizace
města. Naopak vyšší byly úhrady za energie.

Analýza kapitálových výdajů
Pokles kapitálových výdajů ve srovnání s rokem 2011 byl způsoben výstavbou multifunkčního centra
v Hlinsku v předchozím roce.

Rozbor hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací sumarizovaných dle odvětví.
Podíl příspěvkových organizací hospodařících v hodnoceném roce se ziskem či
hospodařících se ztrátou na celkovém počtu příspěvkových organizací, včetně
komentáře k řešení ztrátovosti.
Odvětví:
Školství
Kultura
Sociální
Sportu
Celkem

Výše příspěvku
na činnost v Kč
8 062 000,00
8 224 000,00
2 835 000,00
7 935 000,00
27 056 000,00

Počet
ziskových
6
3
1
1
11

Celkový zisk
v Kč
300 655,99
302 140,26
54 090,33
238 564,26
895 451,84

Počet
Celková
ztrátových ztráta v Kč
1
- 67 429,13

1

- 67 429,13

Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku a odchylky od záměrů
schváleného rozpočtu, hospodaření s majetkem ÚSC apod.
V průběhu roku 2012 nedocházelo k výrazným odchylkám od schváleného rozpočtu v jeho příjmové i
výdajové části. V položce dotací se rozpočet upravoval s ohledem na přijaté dotace v průběhu roku
(viz bod 6 - přehled dotací).

Odbor investic a městského majetku
V roce 2012 zajišťoval odbor investic a městského majetku investiční akce města a správu,
obnovu a údržbu městského majetku. V běžné agendě také odbor 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). Odbor investic a městského majetku 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 apod.), 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).

Zajišťoval zpracování podkladů pro uzavírání smluv o podmínkách zřízení stavby v
pozemcích města včetně úhrady stanovených poplatků (136 700 Kč).
Zadal zpracování projektových dokumentací v návaznosti na rozpočet města (lávka Blatno,
lávka Kouty, oprava MK Smetanova, oprava MK Blatno, chodník ul. Třebízského, oprava
MK Holetínská, parkovací stání v ulici Budovatelů, studie rekonstrukce hřbitova, studie
dopravního řešení v ulici Klinerova).
Odbor investic a městského majetku spravoval 332 nájemních bytů, nebytové prostory a
movité věci, na které je uzavřeno 105 smluv.
Dopravní značení..................................................................................................265 000 Kč
Městský mobiliář..................................................................................................261 000
Správa a údržba komunikací (zimní údržba, jarní a letní úklid) .......................1 405 000
Havárie .................................................................................................................280 000
Nábřežní zeď ........................................................................................................670 000
Revitalizace Betlém.........................................................................................13 403 000
Běžné opravy komunikací ................................................................................1 080 000
Oprava místní komunikace Srní ............................................................................97 000
Oprava místní komunikace Blatno ......................................................................121 000
Oprava místní komunikace Za Drahou ............................................................... 235 000
Oprava místní komunikace Holetínská ............................................................1 210 000
Zábradlí Chrudimka .............................................................................................132 000
Přechod a zastávka Chlum ...............................................................................1 911 000
Rozšíření veř. osvětlení ul. Rváčovská .................................................................95 000
Rozšíření veř. osvětlení Blatno ...........................................................................155 000
Veřejné osvětlení ul. Luční .................................................................................174 000
Opravy veřejného osvětlení..................................................................................150 000
Pořízení nového vybavení a údržba dětských hřišť ...............................................25 000
Základní umělecká škola oprava dvora ................................................................223 944
Kaple Srní II. etapa.............................................................................................. 154 209
BD Čelakovského 843 fasáda II. etapa ................................................................712 000
ZŠ Poličská 757 oprava plotu...............................................................................422 128
Galerie Havlíčkova 614 schodišťová sedačka......................................................238 800
Veřejné WC oprava I. etapa .................................................................................347 712
BD Dvořákovo nábřeží 1106-1148 rekon. vody II. etapa ....................................850 000
Budova Radnice výměna oken .............................................................................278 968
Městské muzeum výměna oken ...........................................................................215 553
Expozice masopustních obchůzek…………………………………….…. …….662 164
Rekonstrukce a nástavba objektu 106, Olšinky v Hlinsku ……………….....12 134 604
Běžná údržba bytů…………………………………………………….………1 200 000

Městské lesy:
výnos bez bonusu za dřevo ................................................................................ 1 880 651 Kč
Vytěženo............................................................................................................... 1 767,07 m3
Zalesněno ................................................................................................................. 12 290 ks
Tržby:
Prodej dřeva ....................................................................................................... 2 944 680 Kč
Dotace na zalesnění ................................................................................................ 26 910 Kč
Náklady:

Pěstební činnost .................................................................................................... 306 738 Kč
Zprůjezdnění cesty Rataje ...................................................................................... 98 419 Kč
V roce 2012 nakoupilo Město Hlinsko 16.415 m2 pozemků a prodalo 6.918 m2 pozemků.
Příjem ze smluv o zřízení věcného břemene činil 120 000 Kč.

Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví
Úsek sociálních věcí
V důsledku sociální reformy došlo k 31. 12. 2011 k přechodu agend dávek pro osoby se
zdravotním postižením a dávek v hmotné nouzi z odboru sociálních věcí Městského úřadu
Hlinsko na hlinecké kontaktní pracoviště úřadu práce.
Činnost odboru se tak v sociální sféře zaměřila (v souladu s § 92 a §93a zákona o sociálních
službách a § 7, § 63, § 64 a § 65 zákona o pomoci v hmotné nouzi) na zajišťování sociálního
komplexního poradenství pro osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, cizince,
seniory a osoby v hmotné nouzi, které se ocitly v nepříznivé životní a krizové situaci.
Základním nástrojem prováděné sociální práce je depistážní činnost, při které se pracovníci
snaží o včasné vyhledávání osob v sociálně nepříznivé situaci. Sociální práce je vykonávána
v úzké spolupráci s pracovníky úřadu práce a poskytovateli sociálních služeb.
Vedle činností sociální práce zajišťovali pracovníci výkon opatrovnictví osob omezených na
způsobilosti k právním úkonům, ve správním řízení ustanovovali zvláštní příjemce dávek
důchodového pojištění a vydávali parkovací průkazy osobám zdravotně postiženým (celkem
v roce 2012 vydáno 358 průkazů).
Ve spolupráci s odborem investic a městského majetku administrovali pracovníci odboru
žádosti o přidělení bytu ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům a rovněž přidělování
bytů v domech s pečovatelskou službou. V této souvislosti pracovníci odboru připravovali
podklady pro jednání Komise sociálně zdravotní Rady města Hlinska a jednání této komise se
také zúčastňovali.
Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)
Pracovnice (OSPOD) poskytly komplexní sociálně právní služby 67 nově zaevidovaným
rodinám s nezletilými dětmi. Vyřazeno nebo postoupeno bylo v tomto roce celkem 68
případů. K 31. 12. 2011 byl celkový počet evidovaných případů 849, z toho se ve sledovaném
období pracovalo s 429 případy. Pracovnice dále zpracovaly 30 případů dožádání od jiných
úřadů.
Tabulka č. 1: Vybrané údaje z evidence OSPOD za rok 2012
Celkem případů v evidenci
886
Počet dětí v péči kurately pro děti a mládež
28
- počet dětí s výchovnými problémy
11
- počet přestupkových řízení
7

- trestná činnost dětí do 15 let
- trestná činnost mladistvých
Počet dětí s nařízeným soudním dohledem
Počet dětí s nařízenou ústavní výchovou
Počet dětí, na kterých byl spáchán trestný čin
Počet dětí v náhradní rodinné péči

5
5
7
9
1
34

Výkon sociálně právní ochrany zajišťovaly 4 pracovnice. Spolupracujícími organizacemi byly
především školy a školská zařízení, Městská policie Hlinsko, Policie ČR, Fond ohrožených
dětí, Dětské centrum Veská, Centrum J. J. Pestalozzi Chrudim a další. Pokračovala spolupráce
s o.s. Amalthea a též s Oblastní charitou Nové Hrady, dále pak např. s Poradnou pro rodinu
Pardubického kraje. Ve spolupráci s těmito organizacemi byly rodinám s dětmi poskytovány
sanační a sociálně aktivizační služby s cílem poskytnout intenzivní odbornou pomoc a
podporu rodičům při vytváření bezpečného rodinného zázemí, psychologické konzultace a
pomoc pěstounským rodinám.
Spolu s o.s. Médea, Městskou policií v Hlinsku a Skupinou prevence kriminality se
pracovnice podílely na organizaci několika akcí výchovně-preventivního charakteru (zejména
výchovně rekreačního tábora) a také chodu klubů pro děti a mládež Pohoda a Pohoda Cool.
Grantová podpora v sociální oblasti
Odbor připravoval podklady pro rozdělení grantové podpory v sociální oblasti. V souladu
s grantovými pravidly dle návrhu Komise sociálně zdravotní Rady města Hlinska bylo v roce
2012 v sociální oblasti rozděleno 500 000,- Kč. Grantově byly podpořeny tyto organizace:
Fokus Vysočina, o.s.; Oblastní charita Nové hrady; Médea Hlinsko, o. s.; Svaz tělesně
postižených – místní organizace Hlinsko (jak děti, tak dospělí).
Školství
V roce 2012 byl vyhlášen konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky ve čtyřech městem
zřizovaných školách, resp. školských zařízeních. Na další šestileté období byli Radou města
Hlinska na základě konkurzního řízení řediteli jmenováni:
Mateřská škola, Hlinsko, Budovatelů 1229 – Ludmila Vlčková (dosavadní ředitelka)
Základní škola, Hlinsko, Resslova 603 – Ing. Petr Culek (za Mgr. Dušana Boháče)
Dům dětí a mládeže Hlinsko – Mgr. Miroslava Pšornová (za Věru Pevnou)
Základní umělecká škola, Hlinsko, Poděbradovo nám. 305 – Petr Klas, dipl.um. (za Mgr.
Zdeňku Venzarovou)
Tabulka č. 2 – Počty žáků a tříd v mateřských školách v Hlinsku

Právní subjekt

MŠ, ul. Budovatelů
MŠ, ul. Rubešova
MŠ, ul. Rubešova odloučené pracoviště v ul.

Školní rok 2011 – 2012
stav k 30.9.2011
Počet
tříd
dětí
6
167
7
167
2

50

Školní rok 2012 – 2013
stav k 30.9.2012
Počet
tříd
dětí
6
164
7
167
2

50

Milíčova
Celkem tříd a dětí

15

384

15

381

Tabulka č. 3 – Počty žáků a tříd v základních školách v Hlinsku (dle Výkazu o základní škole M3)

Právní subjekt

Základní škola, ul.
Ležáků
ZŠ praktická a
speciální, ul.
Poličská
Základní škola, ul.
Resslova
Základní škola, ul.
Smetanova
Celkem tříd a žáků
v ZŠ

Školní rok 2011 - 2012
stav k 30.9.2011
Počet
tříd
dětí
(z toho
(z toho v 1.
1. tříd)
třídách)

Školní rok 2012 – 2013
stav k 30.9.2012
počet
tříd
dětí
(z toho
(z toho v 1.
1. tříd)
třídách)

19 (2)

429 (47)

18 (2)

403 (32)

5(1)

39 (3)

4 (0)

24 (0)

15 (2)

353 (50)

15 (2)

365 (41)

9 (1)

210 (28)

10 (2)

232 (38)

48 (6)

1 031 (128)

47 (6)

1 031 (128)

Ve školním roce 2011 – 2012 navštěvovalo v Základní umělecké škole v Hlinsku výtvarný
obor 111 žáků a hudební 189 žáků. Ve školním roce 2012 – 2013 je počet žáků ve výtvarném
oboru 97 a v hudebním 188.
Ve školním roce 2011 – 2012 byl počet zájmových útvarů v Domě dětí a mládeže v Hlinsku
25 a navštěvovalo je 410 členů a ve školním roce 2012 – 2013 je počet zájmových útvarů 30 a
členů 436.
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 a Pardubickým krajem finančně dotuje. Dále koordinuje stomatologickou
pohotovost, i tato služba je obdobně jako LSPP dotována. Zde byla dotace v roce 2012 ve
výši Kč 2,- na jednoho občana.
Tabulka č. 7 – Lékařská služba první pomoci Hlinsko

Náklady celkem Kč
Příjmy celkem Kč
Celková roční ztráta Kč
Počet obyvatel správního obvodu

2010
1 823 562,652 720,678 018,22 145

2011
1 514 082,996 224,517 864,21 705

2012
1 458 590,20
933 867,19
522 723,01
21 689

30,61
1 931

Ztráta na 1 obyvatele Kč
Počet ošetřených pacientů

24,1 880

24,1 768

Tabulka č. 8 – Počet pacientů ošetřených na stomatologické pohotovosti
Počet ošetřených pacientů

2010
869

2011
974

2012
1 024

Odbor dopravy
Registr řidičů:
- počet úkonů provedených v registru řidičů – 18 294
- počet zpracovaných žádostí o vydání řidičského průkazu (z důvodů jejich výměny
vydání prvních ŘP, ztráty, odcizení, poškození, zničení) – 1 213
- počet nově vydaných mezinárodních řidičských průkazů - 45
- počet řidičů, kterým byly do centrálního registru řidičů zaznamenány přestupky – 1 036
- počet řidičů, kterým byly do centrálního registru řidičů zaznamenány trestné body – 981
- počet správních řízení o odnětí řidičských oprávnění a řidičských průkazů pro zdravotní
nezpůsobilost – 21
- počet rozhodnutí o vrácení řidičských oprávnění a řidičských průkazů z důvodu opětovného
získání zdravotní způsobilosti – 5
- počet rozhodnutí o vrácení řidičských oprávnění a řidičských průkazů po zákazu řízení nebo
vybodování – 42
- počet zpracovaných žádostí o vydání příp. výměnu paměťových karet v systému digitální
tachograf – 45
- počet zpracovaných výpisů z evidenční karty řidiče – 196
- počet odeslaných spisů řidičů na jiné úřady – 164
- počet dalších vyřízených evidovaných písemností – 2 280
- správní poplatky celkem – 131 705,- Kč
Agenda zkušebních komisařů a autoškol:
- počet žadatelů – absolventů autoškol – přezkoušených z odborné způsobilosti – 492
- počet žadatelů přezkoušených z odborné způsobilosti po zákazu řízení nebo vybodování se –
20
- správní poplatky celkem – 391 000,- Kč
Správní řízení na úseku přestupků v dopravě:
- počet přestupků oznámených k projednání do správního řízení – 181
- počet nevyřízených přestupků z minulého období – 33
- celkový počet přestupků zpracovaných ve správním řízení – 171, z toho:
- vyřízených uložením blokové pokuty – 6
- vyřízených v příkazním řízení uložením pokuty – 71
- projednaných a vyřízených ve správním řízení s uložením sankcí – 61, z toho:
- uložením pokuty – 44
- uložením zákazu řízení motorových vozidel – 38
- zastavením správního řízení – 6

- projednáním bez uložení opatření – 11
- počet nezpracovaných přestupků přecházejících do dalšího období – 33
- počet případů, u kterých bylo rozhodováno o náhradě škody – 3
- počet odvolání proti vydaným rozhodnutím – 5
- počet rozhodnutí zrušených nadřízeným orgánem – 2
- počet zrušených rozhodnutí vrácených nadřízeným orgánem k novému projednání – 3
- počet správních řízení ve věci rozhodnutí o zadržení řidičského průkazu – 44
- počet rozhodování v návrhové věci o žádostech o upuštění od zbytku sankce zákazu
řízení motorových vozidel – 23
- počet dalších vyřízených evidovaných písemností – 54
- celková výše pokut uložených ve správním řízení pachatelům přestupků v dopravě – 432
100,- Kč
- celková výše nákladů řízení uložených ve správním řízení pachatelům za projednání
přestupků – 35 000,- Kč
Registr vozidel:
- počet změn u registrovaných vozidel – 6 768
- počet nových registrovaných vozidel – 589
- počet dočasně vyřazených vozidel – 460
- počet trvale vyřazených vozidel – 429
- počet schválených technických způsobilostí u vozidel individuálně dovezených ze
zahraničí – 440
- počet vyřízených evidovaných písemností celkem – 1 132, z toho:
- lustrací vozidel pro soudy a exekutorské úřady – 867
- počet spisů vozidel odeslaných na jiné úřady – 592
- správní poplatky celkem – 2 376 655,- Kč

Stavební úřad
V oblasti výstavby na území Stavebního úřadu Hlinsko bylo uvedeno do provozu
několik významných staveb:
- Revitalizace Betlém
- Skladová hala fy BC Real
- Rozšíření veřejného osvětlení ul. Luční
- Výrobní hala fy Švancara
- Lanový park u SKI areálu Hlinsko
- Kaple Veselý Kopec
- Výkrmna býků Otradov
- Inženýrské sítě pro nové RD Krouna
Celkově se v tomto roce povolovaly více opravy objektů než nové stavby. Bylo vydáno
stavební povolení na Autobusové nádraží, Víceúčelový park Drachtinka, Rekonstrukce
střešního pláště bazénu, Přístavby zázemí fy Fans a PZP Merlin
V oblasti silničního hospodářství bylo dokončeno:
- Most přes I/37 Trhová Kamenice
- Autobusová zastávka a přechod Chlum

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

Střecha věže kostela sv. Filipa a Jakuba Trhová Kamenice – 396 tis.
Nátěr střechy kostela sv. Petra a Pavla Chlum – 90 tis.
Restaurování varhan kostel sv. Michaela Krouna – 90 tis.
Oprava zdi a márnice židovského hřbitova Dřevíkov - 50 tis.
Oprava zdi a oken kostela sv. Kunhuty Polom – 55 tis.
Oprava střechy kovárny čp. 3 v Možděnici – 250 tis.

V oblasti územního plánování bylo dokončeno:
Změna č. 1 Územního plánu Tisovec, změna č. 1 Územního plánu Krouna, změna č. 1
územního plánu Hlinsko, změna č. 3 Územního plánu obce Vysočina, změna č. 1 Územního
plánu Vojtěchov
V tomto roce byla také provedena 2. úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro
správní obvod obce s rozšířenou působností Hlinsko

Odbor životního prostředí
Na některá separační místa na tříděný odpad byly v roce 2012 umístěny kontejnery na textil.
Do kontejnerů lze odevzdávat textil, hračky, obuv a bytový textil. Služba je pro město
zajišťována bezplatně.
V roce 2012 pokračovalo zpracovávání Lesní hospodářské osnovy Krouna s platností
od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022. Vlastnické separáty této osnovy si budou moci vlastníci lesů o
výměře do 50 ha protokolárně přebírat na Odboru životního prostředí MÚ Hlinsko v druhé
polovině letošního roku.
Zásadního významu bylo z vodohospodářského hlediska i z hlediska ochrany životního
prostředí na konci loňského roku dokončení rozsáhlé akce „Odkanalizování obcí Hamry,
Studnice, Vortová“. Jedná se o splaškovou stokovou síť, tvořenou kombinací gravitačních a
tlakových řadů, která vede z Vortové přes Hamry a Studnice a je ukončena na stávající
centrální městské ČOV Hlinsko. Celková délka kanalizační sítě je více než 19 km a je na ni
napojeno přes 900 obyvatel. Předpokládané množství předávaných odpadních vod na ČOV
Hlinsko bude 32.000 m3/rok.
Realizací této stavby, o kterou bylo společně usilováno víc jak 10 let, došlo jak ke zkvalitnění
životních podmínek obyvatel předmětných obcí, tak i k zachování čistého životního prostředí,
zejména povrchových vod v povodí vodárenské nádrže Hamry.
Ve spolupráci s Ing. Jandovou, která má za město Hlinsko na starosti městskou zeleň, byly
v rámci naplánované revitalizace urnového háje vytipovány a následně povoleny ke skácení
zdravotně závadné, proschlé a suché stromy. Zároveň tím byl i obnoven výhled na sochu Jana
Husa směrem od města.

Živnostenský úřad
Živnostenské podnikání
V roce 2012 bylo zpracováno 1 483 podání dle živnostenského zákona v oblasti registrace
podnikatelských subjektů, z toho 12 nových právnických osob a 155 nových fyzických osob.
Bylo provedeno 73 kontrol podnikatelů zaměřených na dodržování živnostenského zákona a
předpisů souvisejících s podnikáním.
Od 1. 6. 2012 vešel v platnost zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě. Podnikatelé, kteří vlastní koncesi na předmět podnikání „Silniční motorová
doprava“ - velká nad 3,5 tuny jsou do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (do 31.
5. 2013) povinni požádat o změnu (transformaci) rozsahu předmětu podnikání a doložit
doklady podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a zákona č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě.
Podnikatelé, kteří nepožádají o změnu rozsahu předmětu podnikání a nedoloží splnění
zákonem stanovených podmínek, živnostenský úřad změní rozhodnutí o udělení koncese a
omezí rozsah předmětu podnikání na silniční motorovou dopravu provozovanou malými
vozidly a uloží nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000,- Kč podle § 79 odst. 5 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád.

Evidence zemědělského podnikatele
V roce 2012 bylo podáno a zároveň zpracováno 12 oznámení v evidenci zemědělského
podnikatele.

Agenda CZECH POINT
Další služba, která je pro občany poskytována na živnostenském úřadě je vydávání ověřených
výstupů z informačních systémů veřejné zprávy CZECH POINT.
V roce 2012 bylo vydáno: 308 výpisů z katastru nemovitostí, 117 výpisů z obchodního
rejstříku, 315 výpisů z rejstříku trestů, 4 výpisy z bodového systému, 2 výpis
z živnostenského rejstříku, 23 konverzí dokumentů, 12 žádostí ohledně datových schránek.

Činnost oddělení krizového řízení
Činnost odd. krizového řízení MÚ Hlinsko v roce 2012 se řídila plánem činnosti schváleném
na třetím zasedání bezpečnostní rady města, které se konalo v prosinci roku 2011.
V první polovině roku prošlo oddělení dvěma kontrolami, a to od nadřízeného orgánu z
Krajského úřadu Pardubického kraje a následně z Krajského ředitelství Hasičského
záchranného sboru v Pardubicích. Při obou kontrolách nebylo shledáno žádných závad a
pochybení.
Vzhledem k tomu, že město Hlinsko obdrželo celkem tři dotace na vybavenost a
akceschopnost jednotek SDH, byly tyto jednotky postupně dovybaveny ochrannými
pomůckami a zásahovými komplety. Další dotace, která byla směřována na hasiče se týkala
nákupu nové požární techniky – požárního vozidla CAS pro jednotku JPO III Hlinsko –

Blatno. Na základě vypsaného výběrového řízení bylo poté hasičům do Blatna zakoupeno
požární vozidlo DAF, které nahradilo dosluhující vozidlo Avia A-31.
Během celého roku probíhala úzká spolupráce s územním odborem HZS Chrudim na
dopracování krizového plánu pro obec s rozšířenou působností Hlinsko, který byl ve finální
podobě schválen bezpečnostní radou města na zasedání v prosinci 2012.
Další činností, kterou se oddělení zabývalo byla příprava a realizace dvou zasedání
bezpečnostní rady ORP Hlinsko, které proběhlo v měsíci dubnu, resp. v prosinci a kde byly
řešeny aktuální problémy týkající se činnosti složek IZS na území ORP Hlinsko, plnění úkolů
zadávaných ze strany Krajského úřadu v Pardubicích a Správy státních hmotných rezerv ČR.

Činnost v oblasti prevence kriminality a sociálně
patologických jevů
Skupina prevence kriminality
Činnost skupiny prevence kriminality a samotných lektorů preventivních programů byla
v roce 2012 zaměřena na projekty, které mají dlouhodobé trvání se tradičně zaměřením na
školní mládež, na nové projekty, které se podařilo uskutečnit díky grantovým programům MV
ČR.
Přednáškové programy:
Projekt „AJAX MP“
Pro žáky třetích ročníků základních škol. Během roku 2012 bylo odpřednášeno celkem 56
výukových hodin v ZŠ Hlinsko, Včelákov, Kameničky, Trhová Kamenice.
„Dopravní výchova“
Pro žáky čtvrtých ročníků základních škol v Hlinsku, Včelákově, Kameničkách a Trhové
Kamenici.. Dne 7. 9. 2012 se uskutečnil 11. ročník oblastního kola dopravní soutěže s názvem
„Mladý cyklista 2012“ ve spolupráci města Hlinska, Policie ČR a MP Hlinsko.
„Právo pro každý den“
Přednášková činnost od ledna do dubna 2012 – pro žáky ZŠ a gymnázia.
Městské kolo proběhlo dne 3. 5. 2012 za účasti 10 nejlepších družstev ze školních kol.
Jednodenní akce
Pálení čarodějnic s ČHJ (30. 4. 2012)
Branný závod (29. 5. 2012) pro žáky 7. ročníků ZŠ se ve sportovním areálu v Olšinkách.
Bezpečné prázdniny – Hlinsko 2012 – (20. 6. 2012) výchovně – bezpečnostní akce, jejímž
pořadatelem bylo město Hlinsko ve spolupráci se všemi složkami IZS Pardubického kraje a
o.s. Médea Hlinsko. Akce se zúčastnilo 2 500 osob.
Vícedenní akce
Víkendový pobyt Bukáček – Křižánky (15. 6 – 17. 6. 2012) – 15 dětí ze sociálně
znevýhodněného prostředí. Pobyt byl uspořádán za podpory grantů města Hlinska a
Pardubického kraje.
Výchovně rekreační tábor Svratouch 2012 – Slunce, seno a … tak dále (4. – 18. 8. 2012)
letní tábor pro 67 dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, rizikovou a delikventní mládež,
děti s poruchami chování a děti, které pravidelně navštěvují volnočasové centrum POHODA.

Tábor byl uspořádán za podpory grantů města Hlinska a Pardubického kraje.
2x třídenní GO kurz Svratouch 2012 – (10. – 12. 9. 2012 a 12. – 14. 9. 2012)
– 25 žáků 6. ročníku ZŠ Smetanova, Hlinsko, projekt v rámci protidrogové politiky města,
aktivity na podporu soudržnosti a ucelení třídního kolektivu
– 16 žáků 6. a 7. ročníku ZŠ Prosetín, projekt v rámci protidrogové politiky města, aktivity na
podporu soudržnosti a ucelení třídního kolektivu
Víkendový pobyt Svojanov – (2. 11. 2012 – 4. 11. 2012) výchovně – rekreační pobyt v
penzionu pro 15 menších dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, pěší výlet a návštěva
hradu Svojanov, který je nově rekonstruován a nabízí k prohlídce zcela nové interiéry. Pobyt
byl uspořádán za podpory grantů města Hlinska Pardubického kraje.
Víkendový pobyt Mítkov (16. 11. 2012 – 18. 11. 2012) výchovně – rekreační pobyt pro 12
větších dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a dětí navštěvujících volnočasové centrum
POHODA v Hlinsku. Pobyt byl uspořádán za podpory grantů města Hlinska a Pardubického
kraje.
Víkendový pobyt Podlesí – Svratka – (7. 12. 2012 – 9. 12. 2012) výchovně – rekreační
pobyt pro 14 dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Pobyt byl uspořádán za podpory
grantů města Hlinska a Pardubického kraje.
Celoroční provoz volnočasového centra POHODA
Volnočasové centrum pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, rizikovou a delikventní
mládež ve věku 7 – 15 let, projekt v rámci Městského programu prevence kriminality. Jeho
ideou je vytvoření chráněného komunitního místa pro cílovou skupinu dětí a mládeže,
vytvoření podmínek pro volnočasové aktivity a eliminaci predelikventního chování a jednání
příslušníků cílové skupiny.
Součástí aktivit klubu jsou systematicky připravované a cíleně zaměřené činnosti, které
podporují rozšiřování právního vědomí formou přednášek nebo hovorů ve skupinách o
jednotlivých problémech.
Součástí je i individuální sociální práce s klientem, dlouhodobé manuální aktivity i
jednorázové sportovní a herní aktivity.
Za deset měsíců provozu, kdy je zpravidla otevřeno 20 pracovních dní v měsíci, navštívilo
klub a jeho služby využilo 2 366 dětí, což je v průměru 12 dětí denně.
Z celkového počtu návštěv klubu bylo 1 082 návštěv dětí, které jsou evidovány orgánem
sociálně právní ochrany dětí ORP Hlinsko, což je 45,7 % z celkového počtu návštěv.
Vybudování a provoz volnočasového centra pro rizikovou a delikventní mládež
ve věku 15 – 16 let POHODA COOL
Vybudování a provoz volnočasového centra pro rizikovou a delikventní mládež, ve věku 15 –
26 let, je plánovaný projekt v rámci Koncepce prevence kriminality města Hlinska na léta
2012 - 2015. Jeho ideou je eliminace predelikventního chování a jednání příslušníků cílové
skupiny, vytvoření chráněného komunitního místa pro cílovou skupinu mládeže, a vytvoření
podmínek pro volnočasové aktivity. Volnočasové zařízení je koncipováno tak, aby jeho
provoz a program přitáhl co největší počet mládeže, nabídl jim alternativní trávení volného
času bez alkoholu, tabákových výrobků a drog. Jedním z cílů je samotný podíl klientů na
provozu centra a to jak po stránce organizační, tak i materiálové.
V rámci projektu „Druhá šance“, který se za podpory grantu Pardubického kraje realizoval v
roce 2011, se podařilo oslovit skupinu asi 15 mladých lidí, kteří jsou převážně z rizikového
prostředí a mají trestní minulost a navázat s touto skupinou kontakt. Byli s nimi uspořádány
víkendové pobyty, při kterých jim byla nabídnuta alternativní možnost trávení volného času,
účastnili se přednášek s vězeňským kaplanem, policejním psychologem a dalšími odborníky z

řad policejní a sociální prevence.
Volnočasové zařízení POHODA COOL bylo slavnostně otevřeno dne 6. 11. 2012 a jeho
provozní doba je: út – čt 16 – 21 hod., pá – so 16 – 22 hod.
S dětmi a mládeží se pracuje v několika oblastech - vzdělávání, individuální sociální práce
s klientem, dlouhodobé a jednorázové aktivity.
Za dva měsíce provozu centra jej navštívilo a jeho služby využilo celkem 332 klientů s
věkovým průměrem 17 let.
Provoz hrazen z rozpočtu města Hlinska a dotace MV ČR.

Zdravé město a Místní agenda 21
Zdravé město
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 Národní sítě Zdravých měst ČR od roku 2007, kdy byla podepsána
tzv. Deklarace Zdravého města. v roce 2011 postoupilo, vzhledem ke splněným kritériím, do
kategorie C.
Jarní škola Zdravých měst – Hlinsko (28. - 30. 3. 2012)
Jarní škola NSZM je součástí akreditovaného vzdělávacího programu „Místní Agenda 21 a
Projekt Zdravé město WHP“.

Kampaně Zdravého města
Hodina Země (31. 3. 2012)
Hodina Země je celosvětový happening propojující obce, firmy a jedince, kteří berou vážně
své závazky vůči životnímu prostředí, zejména chápou závažnost probíhajících změn klimatu.
Probíhá symbolickým hodinovým zhasnutím světel.
V Hlinsku byla v tuto dobu zhasnuta část veřejného osvětlení a to v místech, kde to
neohrozilo bezpečnost a plynulost silniční dopravy.
Den Země (19. 4. 2012)
2. Hlinecký EKO – JARMARK v Olšinkách, pořadatelem bylo město Hlinsko za pomoci
hasičů České hasičské jednoty Hlinsko.
Během dne se návštěvníkům, kterých pořadatelé napočítali 3 500, představilo pohybové
ministudio Sluníčko při DDM Hlinsko, mažoretky DDM Čáslav, miniopera v podání žáků ZŠ
Ležáků Hlinsko, seskupení U2 bono revival a hlinecký písničkář Roman Hampejs.
Hlinecký jarmark byl také místem, kde se se svými výrobky prezentovaly hlinecké základní
školy a neziskové organizace Médea Hlinsko, Fokus Vysočina, Dlaň životu, CDS Motýl,
DDM Hlinsko a jako host Hotelová škola Bohemia Chrudim.
Den bez tabáku (květen 2012)
Nejkrásnější pes Hlinska (12. 5. 2012)

Dny bez úrazů (červen 2012)
Evropský plavecký den (1. 6. 2012)
Město Hlinsko se zapojilo do evropské kampaně na podporu plavání a sportu všeobecně.
V krytém plaveckém bazénu, se v době od 8 do 22 hod., uskutečnil Evropský plavecký den.
Nové akce se v jejím prvním ročníku zúčastnilo celkem 351 občanů města Hlinska.
V kategorii nejmladší plavec si cenu odnesla Nevečeřalová Zdenka (2011), která trať uplavala
s pomocí své maminky a nejstarším plavcem se stal pan Antonín Novotný (1938).
Hlinsko se umístilo na druhém místě v celkovém pořadí všech zúčastněných měst.
Bezpečné prázdniny – Hlinsko 2012 (20. 6. 2012)
V okolí krytého plaveckého bazénu se sešlo více než dva a půl tisíce dětí a dospělých.
Návštěvníci mohli shlédnout a aktivně se zapojit do řady ukázek z oblasti Integrovaného
záchranného systému.
Mikulášsko – vánoční jarmark (1. 12. 2012)
V historické části města Betlém uskutečnil, v rámci projektu Zdravé město a Místní agenda
21, Mikulášsko – vánoční jarmark.
Vzhledem k zaměření jarmarku zde bylo k vidění mnoho výrobců a prodejců tradičního
vánočního zboží a pochutin.
Po celou dobu jarmarku bylo připraveno občerstvení z pravé staročeské zabíjačky v hospodě
U Sv. Huberta a pro děti pravá mikulášská nadílka.
Součástí jarmarku byl odpolední Adventní koncert v podání žáků Základní umělecké školy v
Hlinsku.

Další aktivity v rámci projektu ZM a MA21
Veřejné projednávání s občany Hlinska
13. 2. 2012 se v zasedací místnosti MÚ Hlinsko uskutečnil 1. kulatý stůl roku 2012 - setkání
zástupců podnikatelů a veřejného sektoru působících v oblasti cestovního ruchu na Hlinecku.
O tom, že cestovní ruch v našem regionu zaujímá důležitou pozici a skýtá velký potenciál,
svědčila přítomnost více než čtyř desítek účastníků. Ti byli seznámeni s možností využít
činnosti Turistického informačního centra Hlinsko, Destinační společnosti Východní Čechy a
turistické oblasti Chrudimsko - Hlinecko pro propagaci svého zařízení a další aktivity.
20. 8. 2012 - 2. kulatý stůl roku na téma: „Rozsáhlá údržba veřejné zeleně v Hřbitovní ul. a v
urnovém háji“
V rámci programu se přítomní hosté z řad veřejnosti a zástupců státní správy a samosprávy
mohli vyjádřit k výše přednesenému bodu programu.
Tady neziskovky – Vítejte! (5. 10. 2012)
V rámci akce „Tady neziskovky – Vítejte!“ se již posedmé společně představily neziskové
organizace působící v mikroregionu Hlinecko s cílem předvést veřejnosti pestrou nabídku
služeb a zároveň prezentovat svoji vzájemně prospěšnou spolupráci.
Veřejné fórum s občany „Deset problémů Hlinska“
22. 11. 2012 se uskutečnilo v Multifunkčním centru otevřené fórum s občany s názvem
„Deset problémů města Hlinska“

Součástí fóra byla prezentace a připomenutí deseti největších problému města v roce 2011 a
vyhodnocení jejich řešení.
Občané měli připraveno celkem devět oblastí ze života města, kde se mohli vyjádřit k tomu,
co v našem městě chybí, co by se mělo změnit, upravit, zajistit a to tak, aby byli spokojeni s
místem kde žijí. Novinkou letošního setkání byl Stůl mladých, složený ze studentů gymnázia
K. V. Raise. Z každé oblasti byly vybrány dva nejpalčivější problémy, které byly základem
ankety pro všechny občany města.

Turistické informační centrum
Turistické informační centrum (TIC) našlo na konci srpna loňského roku nové sídlo
v rekonstruovaném objektu č.p. 561 v památkové rezervaci Betlém Hlinsko. V podkroví byla
otevřena stálá expozice dřevěných hraček z Hlinecka s názvem Příběh dřevěné panenky,
kterou spravují zaměstnanci TIC. Došlo také k rozšíření stávajících služeb TIC (bezplatné
poskytování informací, prodej upomínkových předmětů, prodej a rezervace vstupenek, příjem
inzerce a článků do Hlineckých novin, kopírovací služby) o nabídku bezplatného využití
internetu.
TIC obdrželo v roce 2012 dotaci Pardubického kraje na činnost a provoz ve výši 165 740 Kč,
která byla použita především na vybavení nového TIC, dotisk stávajících a výrobu nových
propagačních materiálů a nákup kancelářských potřeb. Česká centrála cestovního ruchu
CzechTourism přispěla částkou 100 000 Kč na propagaci revitalizované památkové rezervace
Betlém Hlinsko. Díky této dotaci byly vydány propagační materiály týkající se nové expozice
masopustu a projektu Biatlonové Hlinsko, byla zajištěna propagace v lifestylových
časopisech, celostátních tiskovinách a na veletrhu Regiontour v Brně. Hlinsko mělo své
zastoupení také na veletrzích Holiday World v Praze a Tourism Expo v Olomouci.
TIC Hlinsko navštívilo v roce 2012 téměř 6 600 lidí, což je nejvyšší návštěvnost za celou
dobu jeho existence. Návštěvnost výrazně vzrostla v souvislosti s přestěhováním Turistického
informačního centra do památkové rezervace Betlém a otevřením expozice dřevěných hraček
z Hlinecka. Zároveň se navýšil také počet zahraničních turistů.
TIC se stalo také spolupořadatelem kulturních akcí v památkové rezervaci Betlém (Pozvánka
na masopust, Den dřeva). V průběhu roku se pracovníci TIC účastnili pracovních jednání s
hejtmanem Pardubického kraje (PK), radním pro cestovní ruch PK, se zástupci Destinační
společnosti Východní Čechy, pracovníky informačních center PK a dalšími subjekty
cestovního ruchu.

