Zpráva o činnosti MÚ v Hlinsku za r. 2011
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. Prostřednictvím elektronické
spisové služby bylo zaevidováno cca 26.750 přijatých nebo odeslaných dokumentů.

2. Úsek vnějších vztahů a finančních zdrojů vyřizoval agendu Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko (SOMH), agendu Svazu měst a obcí a agendu Sdružení historických sídel. V průběhu celého
roku udržoval kontakty s partnerskými městy. Podílel se na organizačním zajištění účasti žáků
hlinecké ZUŠ v mezinárodním projektu nazvaném „Malování v Itálii“, které se konalo
od 29. května do 4. června 2011 v Civitelle d´Agliano. Zajistil prezentaci města na tradiční kulturní
akci „Púchovský jarmok“ v září 2011. Zorganizoval místní kolo soutěže „Památky očima mladých“,
vyhlášené Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
Pokud jde o dotační projekty města, jeho příspěvkových organizací a Sdružení obcí mikroregionu
Hlinecko (SOMH), podílel se úsek na přípravě a realizaci zejména těchto hlavních projektů:
• Závěrečná administrace dokončovaného projektu „Multifunkční centrum Hlinsko“, a to
ve spolupráci s dalšími odbory MÚ.
• Administrace dosud nejvýznamnějších projektů realizovaných MÚ v oblasti informačních
technologií, tj. „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). Celková hodnota projektů vzešlá ze
zadávacího řízení je 5.289.360 Kč bez DPH, přičemž 85 % uznatelných výdajů je kryto dotací.
Vybraným dodavatelem je společnost GORDIC spol. s r.o., Jihlava.
• Kompletní realizace projektu „Regenerace historické zeleně v Hlinsku“ (dotace z Operačního
programu životní prostředí, prioritní osa Zlepšování stavu přírody a krajiny). Celková hodnota
projektu vzešlá ze zadávacího řízení je 1.148.861 Kč bez DPH, přičemž 75 % uznatelných výdajů
je kryto dotací. Vybraným dodavatelem je společnost 3G.Garden s. r. o., Hlinsko. Vyměněny
byly hlohové aleje v ul. Adámkova a Havlíčkova.
• Spolupráce s dalšími odbory MÚ při realizaci projektu „Revitalizace památkové rezervace
lidové architektury Betlém Hlinsko a navazujících ploch“ (dotace z Regionálního operačního
programu NUTS II Severovýchod).
• Spolupráce s dalšími obcemi při realizaci projektu „Mobiliář obcí mikroregionu Hlinecko II. etapa“, zpracování vyúčtování dotace.
• Spolupráce s dalšími obcemi při realizaci projektu „Poradenství pro Sdružení obcí mikroregionu
Hlinecko“, zpracování vyúčtování dotace.
• Příprava podkladů a zpracování žádosti Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko na projekt
„Vstupní tabule do SOMH, obnova mapových stojanů cyklotras SOMH“ (dotace z Programu
obnovy venkova); celkové náklady 580.000 Kč, požadovaná dotace ve výši 70 % uznatelných
výdajů.
• Příprava podkladů a zpracování žádosti SOMH na projekt „Poradenství pro Sdružení obcí
mikroregionu Hlinecko“ (dotace z Programu obnovy venkova); celkové náklady 150.000 Kč,
požadovaná dotace ve výši 50 % uznatelných výdajů.
• Zpracování žádosti na projekt „Ekologická výchova v mikroregionu Hlinecko 2012“ z grantu
Pardubického kraje.

• Spolupráce při realizaci elektronické aukce na dodavatele zemního plynu a elektrické energie
pro obce SOMH.

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.
• Smlouvy - do centrální evidence smluv bylo v r. 2011 zaevidováno celkem 571 smluv, z toho
138 se týkalo převodů nemovitostí.
• Fond rozvoje bydlení - půjčky z Fondu se poskytovaly ve dvou kolech výběrového řízení.
Z celkového počtu 20 schválených půjček (v objemu 3.419.990,-- Kč) bylo ve skutečnosti
čerpáno 16 půjček (za 2.425.879,-- Kč), a to 5x na výměnu oken či vchod. dveří za tepelně
izolační, 3x na obnovu střechy, 9x na obnovu fasády, 2x na zřízení ekologického vytápění,
3x na rekonstrukci výtahu v bytovém domě a 1x na dodatečnou izolaci domu proti spodní
vodě.
• Veřejné zakázky - byla připravena nová vnitřní Pravidla pro zadávání veřejných zakázek
(schválena Radou města Hlinska dne 13. 4. 2011), a to včetně vzorů interních dokumentů.
Hranice pro povinné vypsání zadávacího řízení u zakázek malého rozsahu se snížila na 30 tis.
Kč. Mezi nejvýznamnější zadávací řízení, na jejichž organizaci se právní úsek podílel, patří
zadávací řízení na služby „Provádění zimní údržby komunikací na území města Hlinska“,
zadávací řízení na stavební práce spojené s realizací projektu „Revitalizace památkové
rezervace lidové architektury Betlém Hlinsko a navazujících ploch“, nebo zadávací řízení
na dodávky „Technologické centrum pro ORP Hlinsko a pořízení elektronické spisové služby pro
ORP Hlinsko“ a „Vnitřní integrovaný úřad ORP Hlinsko.“
• Obecně závazné vyhlášky:
o č. 1/2011 o zákazu konzumace a zjevném umožňování konzumace alkoholických nápojů
na vybraných veřejných prostranstvích - z důvodu ochrany veřejného pořádku, dobrých
mravů a mravní výchovy mládeže je na místech uvedených ve vyhlášce a jejích přílohách
zakázána konzumace nebo umožňování konzumace alkoholických nápojů, a to s určitými
výjimkami (např. ve dnech 31.12. a 1.1.). Vyhláška nabyla účinnosti 15.10. 2011.
o č. 2/2011 o zákazu kouření na vybraných veřejně přístupných místech určených nebo
vyhrazených osobám mladším 18 let - z důvodu zvýšení ochrany dětí a mládeže
před negativními vlivy pasivního kouření je zakázáno kouření na dětských hřištích
a některých veřejně přístupných sportovištích nebo ve vnitřních prostorách budov určených
pro pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí a vyhrazených osobám mladším
18 let. Vyhláška nabyla účinnosti 15.10.2011.
o č. 3/2011, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Hlinsko č. 14/2005
o veřejném pořádku, čistotě města a pořádání veřejných produkcí - konání veřejnosti
přístupného podniku musí pořádající nahlásit Turistickému informačnímu centru v Hlinsku
prostřednictvím příslušného tiskopisu nejpozději 5 dní před konáním veřejného podniku.
Veřejné podniky s živou či reprodukovanou hudbou konané ve venkovních prostorách
je zakázáno provozovat v době nočního klidu (od 22.00 do 6.00). Výjimky z tohoto zákazu
povoluje rada města na základě písemné žádosti podané nejméně 14 dní před konáním
veřejného podniku. Vyhláška nabyla účinnosti 1.1. 2012.
• 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 39
přestupkům z r. 2010 bylo nově doručeno 320 přestupků, což představuje nárůst o 102 případů
oproti r. 2010. 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, a to úmyslné způsobení škody na cizím majetku
krádeží nebo poškozením věci. Výrazně přibylo přestupků spáchaných mezi osobami blízkými
(tj. mezi manžely nebo mezi rodiči a jejich dospělými dětmi); jednalo se zejména o fyzické
napadání mezi členy rodiny. Tzv. domácí násilí bylo řešeno v 55 případech. Celkem 164
přestupků bylo projednáno ve správním řízení, 118 odloženo, 9 postoupeno k vyřízení jinému
orgánu a 13 přestupků bylo rozhodnuto ve zkráceném příkazním řízení. Celková výše uložených
pokut činí 131.700 Kč a k úhradě nákladů řízení bylo pachatelům přestupků uloženo zaplatit
celkem 88.000 Kč. Do r. 2012 přechází k projednání 55 přestupků. Kromě toho bylo
v uplynulém roce podáno 483 zpráv z evidence přestupků pro orgány činné v trestním,
občanskoprávním či správním řízení.
• Vidimace a legalizace - ověřeno 955 podpisů nebo kopií listin; na správních poplatcích vybráno
21.960 Kč.
• Agenda místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů (tzv. poplatek za komunální odpad) - pro r. 2011
byl poplatek zvýšen o 30,- Kč (tj. 500,- Kč na poplatníka).
• Agenda vymáhání pohledávek – v r. 2011 bylo vydáno 13 rozhodnutí o povolení splátek, 478
platebních výměrů, 16 návrhů na vydání elektronického platebního rozkazu, 73 rozhodnutí
(o přeplatcích či o prominutí poplatku), 209 výzev před výkonem rozhodnutí, 124 návrhů
na nařízení exekuce, 3 přihlášky do insolvenčního řízení, 5 přihlášek do exekučního řízení,
3 návrhy na vyklizení bytu.

• Konverze z moci úřední - 502 dokumentů.
4. Úsek správní – zajišťoval, stejně jako v letech předchozích, 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.
o Změny trvalého pobytu – přihlášení ..………………………... 129 osob
odhlášení ………………................. 201 osob
změny v rámci obce ……………… 267 osob
o Narození …………………………………………………… .. 100 osob
o Zemřelí ………………………………………………………. 106 osob
o Sňatky občanů s trvalým bydlištěm Hlinsko …………………. 43
o Rozvody občanů s trvalým bydlištěm Hlinsko……………….. 42
o Výdej údajů z informačního systému ………………………… 10
o Správní řízení o zrušení místa trvalého pobytu ………………. 35
o Správní poplatky ……………………………………………… 15.000 Kč

•

Matrika - uzavřeno 60 manželství, vydáno 14 osvědčení k církevnímu sňatku a vystaveno
1 vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině. Do matričních knih
manželství bylo zapsáno 61 rozvodů. Do matričních knih úmrtí bylo zapsáno 94 úmrtí.
Matrika dále sepsala 60 zápisů o určení otcovství a na zvláštní matriku do Brna zaslala
3 zkompletované žádosti o vydání matričních dokladů občanů, jejichž matriční událost
nastala v cizině. Bylo vydáno celkem 132 duplikátů matričních dokladů a vyřízeno 394 žádostí
o vydání osvědčení o státním občanství ČR. Dále bylo vyřízeno 16 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, dubnu, říjnu, listopadu a prosinci,
město přivítalo celkem 80 nových občánků města Hlinska.

o Vidimace a legalizace - ověřeno 4.112 podpisů nebo kopií listin.
o Správní poplatky - 142.100 Kč.
•

Občanské průkazy a cestovní doklady:
o 2 327 občanských průkazů, z toho 74 bez strojově čitelných údajů,
o 1 023 cestovních dokladů, z toho 984 e-pasů,
o Správní poplatky - 473.400 Kč; pokuty - 10.600 Kč.

•

Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - zajištění bezplatného internetového připojení v prostorách
radnice v období od 26. 3. do 14. 4. v souvislosti s možností elektronického vyplňování
sčítacích formulářů; vydávání formulářů pro tzv. dodatečné sečtení.

6. Správa informačních a komunikačních technologií pracovala s rozpočtem ve výši 1,3 mil. Kč,
z něhož bylo 780 tis. Kč použito na software (technická podpora, upgrade), 130 tis. Kč
na připojení k internetu, 260 tis. Kč na opravy a nákup spotřebního materiálu a 120 tis. Kč
na nákup drobného hmotného majetku (PC, monitory, tiskárny, telefony). Největší realizovanou
akcí byla realizace projektů „Technologické centrum pro ORP Hlinsko a pořízení elektronické
spisové služby pro Obec s rozšířenou působností (ORP) Hlinsko“ a „Vnitřní integrovaný úřad ORP
Hlinsko“. V rámci prvního projektu bylo pořízeno zcela nové hardwarové vybavení serverovny MÚ
(tj. servery, disková pole, UPS, klimatizace, požární systém, operační systémy, software
pro zálohování a serverovou virtualizaci, databázový software) a došlo k rozšíření elektronické
spisové služby MÚ Hlinsko o nové aplikace (tj. elektronická úřední deska, propojení Czechpointu a
živnostenského úřadu se spisovou službou, el. podepisování, skenování příchozích dokumentů),
vlastní elektronická spisová služba pro 11 příspěvkových organizací města a 13 obcí našeho
správního obvodu a hostovaná elektronická spisová služba pro dalších 7 obcí. K posílení vnitřní
integrace úřadu byl v rámci druhého projektu instalován tzv. Portál úředníka, který zajišťuje
jednotné softwarové prostředí pro vybrané agendy úřadu. Nově pořízené systémy by měly posílit
stávající systém IT a připravit jej na zahájení provozu základních registrů v červenci 2012.
7. Mzdová účtárna - zpracovávala kromě platů zaměstnanců města a odměn zastupitelů i platy
zaměstnanců většiny příspěvkových organizací. Úsek byl s účinností od 1. 8. 2011 zrušen. Mzdová
agenda je nově vykonávána pouze jedním zaměstnancem.

Odbor životního prostředí
Vodní hospodářství:
• do trvalého provozu byla uvedena jednotná kanalizace v Koutech.
• byla provedena rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Na Řekách a dále v ulici
Veleslavínova v Hlinsku.
• v souvislosti s novelou vodního zákona probíhala na začátku roku rozsáhlejší kampaň
související s kontrolou řádného způsobu likvidace odpadních vod u nemovitostí, které
nejsou napojeny na veřejnou kanalizační síť v Hlinsku.
• kromě jiných míst probíhala v centru města oprava další části nábřežní zdi řeky
Chrudimky. Na konci roku bylo provedeno pročištění toku Drachtinka (v dolním
úseku).
Ekologie:
Město Hlinsko ve spolupráci se společností Technické služby Hlinsko, s. r. o. zavedlo
pro občany oddělený sběr elektrozařízení. Na začátku měsíce června byly na některá
separační místa na tříděný odpad umístěny stacionární kontejnery na vysloužilá
elektrozařízení. Tyto kontejnery usnadní lidem odevzdávání drobných vysloužilých

spotřebičů, nyní již s nimi nemusí až na sběrný dvůr. Zavedením odděleného sběru
vysloužilých elektrozařízení se zlepší systém nakládání s odpady a s použitými spotřebiči
v našem městě. V létě 2011 při zateplování ZŠ Smetanova byly připevněny na budovu
školy 2 budky pro 8 párů rorýsů. Povrchová úprava budek byla sladěna s omítkou tak, aby
opticky nerušila. Dále se na téže budově upravilo i 8 vletových otvorů pro poštolky
a pro kavky. V těchto místech se tak tímto náhradním opatřením zachovaly hnízdní
možnosti rorýsů, kavek a poštolek.
Péče o zeleň: Na podzim roku 2011 došlo k vykácení oboustranných hlohových alejí
lemujících hlavní průtah městem Hlinskem, a to v Havlíčkově ulici a na Adámkově třídě.
Hlohy rostly v úzkých trávníkových pásech mezi silnicí I. třídy a chodníkem. Aleje byly
staré cca 80 let, stromy byly dožívající a ve špatném zdravotním stavu, měly kmenové
trhliny s pokročilou hnilobou a rozpadající se koruny, byly potencionálně provozně
nebezpečné. Místo pokácených stromů byly vzápětí vysázeny nové alejové stromy, které
jsou odolnější proti nepříznivým vlivům. Byly vybrány jilmy (Ulmus „New Horizon“).
V měsících říjnu a listopadu roku 2011 došlo v lesních porostech v katastrálním území
Chlum u Hlinska k nezákonné těžbě lesních porostů, která byla Odborem životního
prostředí MÚ Hlinsko řešena ve spolupráci s Městskou policií Hlinsko, Policií ČR
a Českou inspekcí životního prostředí. Při této těžbě byly vytěženy porosty na celkové
ploše 1,94 ha.

Stavební úřad
V oblasti výstavby na území Stavebního úřadu Hlinsko bylo uvedeno do provozu několik
významných staveb:
• Multifunkční centrum Hlinsko
• Přístavba penzionu „Zlatá studna“
• Zahrady u Domova seniorů
• Ski areál – dětský park
• Autolakovna Dopita
• Přístavba masny Penny
• Modernizace kravína - farma Dřeveš
• Prodejna Minibazar
• Pokračování zateplování fasád sídliště, škola v ul. Smetanova
• Úpravy v areálu fy FANS
V oblasti silničního hospodářství bylo dokončeno:
• chodník ul. Luční – Drachtiny
• komunikace Kouty
• modernizace komunikace Svratouch - 2. část
• parkoviště Miřetice
• cyklostezka Čertovina
V oblasti památkové péče se podařilo získat granty a příspěvky:
• Radnice čp. 1, Hlinsko – 100 tis.
• Kostel nar. Panny Marie Hlinsko - 250 tis.
• Modlitebna čp. 231, Svratouch – 100 tis.

• Kostel sv. Kunhuty Polom – 100 + 56 tis.
• Kaplička Miřetice – 50 tis.
• Kaple Srní – 30 tis.
• Židovský hřbitov Dřevíkov – 100 tis.
• Kostel sv. Filipa a Jakuba Trhová Kamenice – 350 tis.
Celkem 1.136.000 Kč
V oblasti územního plánování bylo dokončeno:
- Změna č. 1 územního plánu sídelního útvaru Otradov
- Změna č. 2 územního plánu obce Raná
- Územní plán Miřetice
- Změna č. 3 územního plánu obce Raná

Živnostenský úřad
Živnostenské podnikání
V roce 2011 bylo zpracováno 1345 podání dle živnostenského zákona v oblasti registrace
podnikatelských subjektů a bylo provedeno 24 kontrol podnikatelů zaměřených
na dodržování živnostenského zákona a předpisů souvisejících s podnikáním.
I nadále platí novela živnostenského zákona, která vstoupila v platnost 1. 8. 2010
a podnikatelům nedává povinnost oznamovat změny údajů a dokladů, které jsou stanoveny
pro ohlášení živnosti, a předložit doklady o nich do 15 dnů, pokud se týkají údajů zapsaných
v základních registrech, tj. v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence
obyvatel, pokud je podnikatel státním občanem České republiky, anebo v informačním
systému cizinců, pokud je podnikatel cizincem, jelikož registr živnostenského podnikání je
provázán s evidencí obyvatel. Pokračovalo též přidělování identifikačních čísel provozovnám,
které jsou na žádost podnikatelů přidělovány správcem základního registru osob
prostřednictvím živnostenského rejstříku. Pokračuje se v provádění transformací u živnosti
volné.
Evidence zemědělského podnikatele
V roce 2011 bylo podáno a zároveň zpracováno 18 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 2011 bylo vydáno:
382 výpisů z katastru nemovitostí
175 výpisů z obchodního rejstříku
385 výpisů z rejstříku trestů
2 výpisy z bodového systému

5 výpisů ze živnostenského rejstříku
37 konverzí dokumentů
19 žádostí ohledně datových schránek

Odbor dopravy
Registr řidičů:
• počet registrovaných řidičů - 15.034
• počet nových absolventů - řidičů z autoškol Obce s rozšířenou působností Hlinsko 526
• počet žadatelů po zákazu ŘMV přezkoušených z odborné způsobilosti - 45
• počet vyměněných a vydaných řidičských průkazů - 996
• počet vydaných mezinárodních řidičských průkazů - 37
• počet řidičů, kterým byly zaznamenány přestupky - 787
• počet řidičů, kteří mají trestné body - 849
• počet řidičů s 12ti trestnými body - 22
• počet řidičů se zákazem řízení - 49
• počet autoškol - 6
• počet vydaných paměťových karet v systému digitální tachograf - 48
Registr vozidel:
• počet změn u registrovaných vozidel - 6.768
• počet 1. evidovaných vozidel - 589
• počet trvale vyřazených vozidel – 52.901
• počet dočasně vyřazených vozidel - 426
• počet schválených technických způsobilostí u individuálně dovezených vozidel - 409
Přestupky v dopravě
• počet přestupků - 185

Odbor investic a městského majetku
V roce 2011 zajišťoval odbor investic a městského majetku správu, obnovu a údržbu
městského majetku a investiční akce Města Hlinska. V běžné agendě také 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 O2, 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).
Odbor investic a městského majetku spravoval 321 nájemních bytů, nebytové prostory
a movité věci, na které je uzavřeno 105 smluv.
Dopravní značení
200.000 Kč
Městský mobiliář
212.000 Kč
Správa a údržba komunikací (zimní údržba + jarní a letní úklid) 1.360.000 Kč
Havárie
117.000 Kč
Drobné opravy
43.000 Kč
Opravy komunikací
2 263.000 Kč
Pořízení nového vybavení a údržba dětských hřišť
110.000 Kč
Multifunkční centrum v Hlinsku
114.832.000 Kč
Kanalizace Kouty
2.780.000 Kč
Chodník Třebízského
135.000 Kč
VO Čertovina
65.000 Kč
VO Srní
29.000 Kč
VO Za Drahou
48.000 Kč
VO nábřeží Chrudimka
30.000 Kč
VO Chlum
17.000 Kč
Odvodnění MK Kouty
655.000 Kč
Odvodnění MK Srní
111.000 Kč
Zábradlí Chrudimka
120.000 Kč
Rekonstrukce MK Kouty
4.231.000 Kč
Revitalizace Betlém
9.230.000 Kč
Chodník Poličská
246.000 Kč
Chodník Luční
720.000 Kč
Cyklostezka Hlinsko – Čertovina
4.288.000 Kč
BD Čelakovského 843 - fasáda
BD Čelakovského 843 - rekonstrukce střechy
Budova Polikliniky - výměna oken
BD Olšinky 942 - výměna oken
BD Adámkova 677 - rekonstrukce střechy
BD Adámkova 677 rekonstrukce. vody
BD 1106-1148 Dvořákovo nábřeží rekonstrukce vody
Radnice - nátěr střechy
Adámkova 554 - oprava zadního vstupu
Radnice, budova B - výměna oken
Běžná údržba bytů
ZŠ Smetanova - zateplení budovy a výměna oken
Máchova 860 - výměna oken

708.000 Kč
772.000 Kč
424.000 Kč
285.000 Kč
200.000 Kč
120.000 Kč
854.000 Kč
170.000 Kč
102.000 Kč
250.000 Kč
800.000 Kč
11.532.000 Kč
550.000 kč

V roce 2011 nakoupilo Město Hlinsko 8.008 m2 pozemků a prodalo 9.128 m2 pozemků.

Příjem ze smluv o zřízení věcného břemene

250.000 Kč

Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví
V roce 2011 došlo ke sloučení odboru školství a zdravotnictví s odborem sociálních věcí.
V červenci 2011 tak vznikl nový odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví, jehož
vedoucím je Bc. Martin Vtípil.
Dále v rámci sociální reformy přešla k 31. 12. 2011 z odboru na úřad práce veškerá agenda
týkající se dávek hmotné nouze a dávek pro osoby se zdravotním postižením. Z tohoto
důvodu také přešly dvě pracovnice pod úřad práce.

Dávky pro osoby se zdravotním postižením
V roce 2011 bylo zpracováno 339 nových žádostí o příspěvek na péči a měsíčně byl příspěvek
vyplácen přibližně 760 osobám. Bylo zpracováno 582 žádostí o příspěvek na provoz
motorového vozidla a vyplacena na této dávce byla částka přibližně 2 104 000,- Kč.
O příspěvek na úpravu bytu žádalo 14 osob. O příspěvek na zakoupení motorového vozidla
byl žádalo 21 osob a o příspěvek na opatření zvláštní pomůcky žádalo 25 občanů. Celková
výše poskytnutých příspěvků byla u příspěvku na zakoupení motorového vozidla 1 133 800,Kč, u příspěvku na úpravu bytu 362 736,- Kč a u příspěvku na zvláštní pomůcku 1 409 724,Kč.

Dávky hmotné nouze
Na tomto úseku 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. Jako v předchozích dvou letech i v roce 2011 zřizovalo a organizovalo
Město Hlinsko veřejnou službu. Tento institut je možností, nikoliv povinností, 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. Možnost práce v rámci veřejné služby
využilo průměrně 7 osob měsíčně. Celkem bylo v roce 2011 zpracováno měsíčně 75 žádostí,
z nichž průměrně 10 bylo nových.

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
2011 v sociální oblasti rozděleno 500 000 Kč. Grantově byly podpořeny tyto organizace:
Fokus Vysočina, o. s.; Farní charita Hlinsko; o. s. Médea Hlinsko, Svaz tělesně postižených –
místní organizace Hlinsko (jak děti, tak dospělí), Acet ČR, o. s.

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Oddělení poskytlo komplexní sociálně právní služby 111 nově zaevidovaným rodinám
s nezletilými dětmi. Vyřazeno nebo postoupeno bylo v tomto roce celkem 78 případů.
K 31. 12. 2011 byl celkový počet evidovaných případů 850, z toho se ve sledovaném období
pracovalo s 431 případem. Pracovnice dále zpracovaly 36 případů dožádání od jiných úřadů.
Největší objem činnosti vykazovalo oddělení v oblasti kolizního opatrovnictví dětí (214
případů opatrovnictví a 263 soudních jednání ), náhradní rodinná péče (33 evidovaných dětí)
a agendy kurátora pro děti a mládež (35 evidovaných). Zabývalo se také 2 případy zneužívání
dětí. Výkon sociálně právní ochrany zajišťovaly 3 zaměstnankyně, které v roce 2011 provedly
celkem 978 návštěv v souvislosti se soudem nařízenou ústavní výchovou, šetření v místě
bydliště a dalších jednání.
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. Zejména však pokračovala spolupráce s o. s. Amalthea navázaná již
0v minulých letech a nově též s Oblastní charitou Nové Hrady. 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.
Oddělení poskytlo zázemí k výkonu odborné praxe 8 studentkám sociálně právního směru.
Dále také spolu s o. s. Médea, Městskou policií v Hlinsku a Skupinou prevence kriminality se
pracovnice podílely na organizaci několika akcí výchovně-preventivního charakteru a také
chodu školního klubu Pohoda.
Školství
Tabulka č. 1 – Počty žáků a tříd v mateřských školách v Hlinsku

Právní subjekt

MŠ Budovatelů
MŠ Rubešova
MŠ Rubešova - odloučené
pracoviště Milíčova
Celkem tříd a dětí

Školní rok 2010 – 2011
stav k 30.9.2010
počet
tříd
dětí
(z toho
(z toho ve
speciální)
speciální
třídě)
6
158
6 (1)
140 (14)

Školní rok 2011 – 2012
stav k 30.9.2011
počet
tříd
dětí
(z toho
(z toho ve
speciální)
speciální
třídě)
6
167
6 (1)
152 (15)

2

50

2

50

14 (1)

348 (14)

14 (1)

369 (15)

Tabulka č. 2 – Počty žáků a tříd v základních školách v Hlinsku (dle Výkazu o základní škole M3)

Školní rok 2010 - 2011
Právní
subjekt

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

stav k 30.9.2010
počet
tříd
dětí
(z toho (z toho v 1.
1. tříd)
třídách)

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

19 (2)

440 (57)

19 (2)

429 (47)

5(0)

37 (1)

1 (1)

2 (2)

0

5

7

36 (1)

15 (2)

348 (48)

15 (2)

353 (50)

9 (1)

204 (22)

9 (1)

210 (28)

48 (5)

1034 (128)

51 (6)

1030 (128)

Tabulka č. 3 – Počet žáků v Základní umělecké škole Hlinsko

Právní subjekt

Základní umělecká škola
Hlinsko

Školní rok 2010 – 2011

Školní rok 2011 - 2012

stav k 30.9.2010

stav k 30.9.2011

počet žáků v oboru

počet žáků v oboru

výtvarném
122

Celkem žáků v ZUŠ Hlinsko

hudebním výtvarném
179

301

hudebním

111

189
300

Tabulka č. 4 – Počet žáků v Domově dětí a mládeže Hlinsko

Školní rok 2010 - 2011 Školní rok 2011 – 2012
Právní subjekt
stav k 30.9.2010
stav k 30.9.2011
počet
počet
zájmových
členů
zájmových
členů
Dům dětí a mládeže Hlinsko
útvarů
útvarů
27
398
25
410

Tabulka č. 5 – Neinvestiční náklady na žáky v Kč

Právní subjekt

2010/2011 2011/2012

MŠ Rubešova
MŠ Budovatelů

7 717,-9 781,--

6 877,-8 760,--

ZŠ Ležáků
ZŠ Smetanova
ZŠ Resslova

6 031,-10 295,-3 517,--

5 722,-9 872,-3 727,--

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 pohotovost a i tato
služba je obdobně jako LSPP dotována. Zde je dotace 2,-Kč na jednoho občana Hlinska a
správního obvodu.

Tabulka č. 6 – Lékařská služba první pomoci Hlinsko

Náklady celkem Kč
Příjmy celkem Kč
Celková roční ztráta Kč
Počet obyvatel správního obvodu
Ztráta na 1 obyvatele Kč
Počet ošetřených pacientů

2010
1 823 562,-652 720,-678 018,-22 145
30,61
1 931

2011
1 514 088,-996 224,-517 864,-21 705
24,-1 880

Tabulka č. 8 – Počet pacientů ošetřených na stomatologické pohotovosti

Počet ošetřených pacientů

2010 2011
869 974

Oddělení krizového řízení
Činnost oddělení krizového řízení MÚ Hlinsko v roce 2011 se řídila plánem činnosti
schváleném na prvním zasedání bezpečnostní rady města, které se konalo v prosinci roku
2010.
Zásahová jednotka města byla rozčleněna na tři samostatné subjekty. Z jedné jednotky
kterou tvořila družstva Hlinsko-město, Blatno a Chlum se staly samostatné jednotky vedené
veliteli jednotek a družstev.
Na základě rozhodnutí HZS Pak kraje byly utvořeny JPO II Hlinsko - město s dobou výjezdu 5
minut, JPO III Hlinsko – Blatno s dobou výjezdu 10 minut pro potřeby ORP Hlinsko a dle
poplachového plánu kraje a JPO V Hlinsko - Chlum s dobou výjezdu 10 minut ovšem v místní
působnosti. Jednotka Chlum byla v loňském roce vyškolena na jednotku předurčenou pro
úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva. Tato jednotka po patřičném vybavení bude umět
zasáhnout v krizových situacích které mohou zasáhnout ORP Hlinsko.
Jednotka Hlinsko byla během roku několikrát uvedena do stavu domácí pohotovosti, kdy
hrozilo nebezpečí silných poryvů větru, větrné smršti nebo prudkého vydatného deště.
Celkem se jednotka podílela na likvidaci 15 událostí.
Další činností, kterou se oddělení zabývalo byla příprava a realizace dvou zasedání
bezpečnostní rady ORP Hlinsko. Zde 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.

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.

Kampaně Zdravého města
Den Země /18. 4. 2011/
U příležitosti oslav Dne Země se 18. 4. 2011 uskutečnil v Hlinsku. 1. Hlinecký EKO –
JARMARK. Vzhledem k jeho zaměření se zúčastnilo mnoho výrobců a prodejců bio potravin,
ručně vyráběných produktů z oblasti keramiky, oděvnictví, dřeva a ostatních přírodních
materiálů.
Se svými výrobky se prezentovaly i hlinecké školy a neziskové organizace.
Den bez tabáku / květen 2011/
Ke Dni bez tabáku byl v hlineckém komunitním týmu FOKUSu Vysočina připraven speciální
program – „Nekuřácké Hlinsko“.

Dny bez úrazů / červen 2011 /
Hlavní aktivitou v rámci této kampaně byl v hlineckém Fokusu Vysočina tematicky zaměřený
volnočasový klub.
Ústředním mottem bylo: „Poučit se z chyb minulých.“ Účastníci byli informováni o obecných
postupech při havarijních a nouzových situacích.

Další aktivity v rámci projektu Zdravého města (ZM) a Místní agendy 21 (MA 21)
•
•
•
•

Veřejné projednávání s občany Hlinska
Tady neziskovky – vítejte!
Veřejné fórum s občany „Deset problémů Hlinska“
Mikulášsko – vánoční jarmark

Na mnoha z uvedených akcí se aktivně, v rámci uzavřených partnerských dohod, podílely
další subjekty zejména z neziskového sektoru, jako např. FOKUS Vysočina, ČHJ Hlinsko
a o.s. Médea Hlinsko.
V rámci ZM a MA 21 bylo dne 20. 12. 2011 zařazeno město Hlinsko, na základě splnění
požadovaných kritérií, oficiálně zařazeno do kategorie „C“.

Skupina prevence kriminality
Činnost skupiny prevence kriminality a samotných lektorů preventivních programů byla
v roce 2011 zaměřena jak na projekty, které mají dlouhodobé trvání a jsou již tradičně
zaměřeny na školní mládež, tak i na nové projekty, které se podařilo uskutečnit díky
grantovým programům Pardubického kraje.
Přednáškové programy :
Projekt „AJAX MP“
Tento projekt vznikl za grantové podpory Pardubického kraje v roce 2010, ale v roce 2011 byl
financován z městského rozpočtu prevence kriminality pro rok 2011. Byl opět zaměřen na
žáky třetích ročníků základních škol a bude pokračovat i na jaře roku 2012.
„Dopravní výchova“
Výuka dopravní výchovy dle metodiky BESIP byla prováděna ve dvou blocích – teorie a poté
praktická část na dopravním hřišti při jízdě na kole.
Dopravní výuka probíhá ve čtvrtých ročnících ZŠ a účastní se jí všechny hlinecké ZŠ a školy ze
Včelákova, Kameniček a Trhové Kamenice.
Dne 16. 9. 2011 se uskutečnila dopravní soutěž s názvem „Mladý cyklista 2011“, které se
zúčastnilo celkem 121 žáků základních škol z Hlinska, Kameniček a Včelákova.
„Právo pro každý den“

Přednášková činnost v období od ledna – dubna 2011 – celkem se aktivně účastnilo na 228
žáků uvedených ročníků.
Krajské kolo – 12.5.2011 – Hlinsko – celkem 18 týmů :
Pořadí: 1. Pardubice - 2. Hlinsko – 3. Včelákov – 4. Trhová Kamenice – 5. Lanškroun atd.

Jednodenní akce
• Pálení čarodějnic s ČHJ /30. 4. 2011/
• Branný závod /23. 9. 2011/
Vícedenní akce
• Projekt „Druhá šance“
• Výchovně rekreační tábor Svratouch 2011 – Piráti z Karibiku
• Víkendový pobyt Štíří důl - Krucemburk
• Víkendový pobyt Květná Zahrada
• Víkendový pobyt GEOFOND – CHOTĚBOŘ
• Víkendový pobyt Podlesí – Svratka
• 2x třídenní GO kurz Svratouch 2011

Celoroční provoz volnočasového centra POHODA
– volnočasové centrum pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, rizikovou
a delikventní mládež ve věku 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 příslušníků cílové skupiny.
Sociální práce s klientem: Každý týden je v jedné z místností klubu uskutečňováno tzv.
Smutnění, kdy mohou děti přijít za svým oblíbeným vedoucím a o samotě nebo ve skupince
si s ním popovídat o svých problémech a starostech. Děvčata se často radí o dívčích
záležitostech apod. V několika případech tak bylo již zjištěno podezření na týrání, jedno
potvrzené pohlavní zneužívání a jiné závažné rodinné či školní problémy.
Dlouhodobé aktivity: pravidelné výtvarné činnosti a „Školička vaření“. Výtvarné práce děti
prezentují na dnech otevřených dveří, různých výstavách apod.
Jednorázové aktivity: aby nebyly činnosti v klubu jednotvárně zaměřeny a dětem se tak
návštěva po čase neomrzela, jsou každou dvojicí vedoucích přibližně jednou týdně
připravovány jednorázové sportovní nebo jinak herně zaměřené aktivity.
Za deset měsíců provozu, kdy je zpravidla otevřeno 20 pracovních dní v měsíci, navštívilo
klub 3.608 dětí, což je v průměru 19 dětí denně.
Z celkového počtu návštěv klubu bylo 1020 návštěv dětí, které jsou evidovány orgánem
sociálně právní ochrany dětí ORP Hlinsko, což je 28,2 % z celkového počtu návštěv.

Městská policie Hlinsko
Počet přestupků vyřešených v dopravě
Z toho řešeno blokově
Z toho postoupeno správnímu orgánu

1262
1240
22

Počet přestupků - ostatní
Z toho řešeno blokově
Z toho postoupeno správnímu orgánu

250
197
53

Počet řešených přestupků v dopravě zařazených do bodového systému překročení max. povolené rychlosti

284

Počet zjištěných osob řídících pod vlivem alkoholu
Celkem řešeno přestupků

Počet zjištění podezření o spáchání trestného činu předaných Policii ČR
Počet osob převezených do záchytné stanice
Zjištěno hledaných nebo pohřešovaných osob
Odchyceno zvířat
Zjištěno a odstraněno vraků vozidel z veřejného prostranství města Hlinska
Zajištěno dopravní nehod a předáno PČR
Zjištěno komunikačních závad a předáno např-OIMM,SÚS,TS apod.
Provedeno doručení písemností do vlastních rukou
pro různé odbory MěÚ, soudy apod.
Provedené asistence PČR při závažnějších událostech
Provedené asistence LSPP, RZS, 112 při výjezdech k pacientům
Provedené asistence HZS při vážnějších událostech
Přijetí nejrůznějších oznámení od občanů města Hlinska vedených pod Č.j.
Provedené asistence Sociálnímu odboru
Provedené asistence ÚOOZ PČR při domovních prohlídkách
Přijato od občanů a předáno majitelům různých nálezů věcí
Montáž technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla tzv.botičky
Provedené asistence a oznámení odboru Životního prostředí MěÚ

1
1512

16
1
4
75
33
14
41
7
84
14
11
182
4
1
35
299
4

Kontrolně preventivní akce:
- v měsíci dubnu proběhla větší kontrolně preventivní akce se zaměřením
na dodržování pravidel BESIP u všech účastníků silničního provozu (chodci, cyklisté,
motorová vozidla),
- od ledna do května byly prováděny větší kontrolně preventivní akce se zaměřením
na prodej a podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším
18 let v restauračních zařízení. Akce byly prováděny ve spolupráci s Policií ČR OO
Hlinsko a Sociálním odborem MěÚ Hlinsko,
- od dubna do října 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, které mají s Hlinskem uzavřenou veřejnoprávní smlouvu
o spolupráci

-

září – začátkem nového školního roku byla věnována pozornost zvýšenému dohledu
na přechodech pro chodce v Hlinsku a dále na autobusových zastávkách ve smluvní
obci Vysočina se zaměřením na školní mládež.

Strážníci dále zajišťovali přednáškovou činnost v rámci prevence kriminality ve 3. a 4.
třídách na všech ZŠ v Hlinsku, dále na ZŠ v Trhové Kamenici, ZŠ Včelákov, ZŠ Kameničky, ZŠ
Raná, ZŠ Holetín.
Hlavními tématy přednášek byly :
- seznámení se strážníky městské policie (uniforma, oprávnění atd.),
- dopravní výchova chodec a cyklista,
- závislosti na alkoholu, tabáku, drogách a hazardních hrách,
- mezilidské vztahy – šikana, internetová komunikace,
- prázdninové desatero.
Dále bylo pokračováno v cyklu přednášek pod názvem ,,Ajax s městskou policií“.
Strážníci provedli besedy ve smyslu chování doma a na ulici v těchto zařízeních :
beseda se zdravotně postiženými dětmi v Centru denních služeb,
Školní družina ZŠ Resslova spolu s ukázkou výstroje a výzbroje MP,
Strážníci reprezentovali město Hlinsko na turnaji v malé kopané Městských policií ČR
s názvem „INDOOR CUP 2011“ v České Třebové – skončili na 3.místě.
Byl vykonáván dohled nad veřejným pořádkem a BESIP při těchto a dalších sportovních,
kulturních a společenských akcích v Hlinsku a smluvních obcích:
Pivovar – Rychtář Fest, Divokej Bill, Tři Setry, jarmarky na Veselém Kopci, Studnice fest,
Argema na Cihelce, Hlinecká 25 a další.

Příjmy Městské policie Hlinsko za rok 2011:
Příjmy ze sankčních plateb – blokové pokuty
677.036 Kč
Příjmy z poplatků za užívání veřejného prostranství
23.240 Kč
Příjmy z provozu parkovacích automatů
627.344 Kč
Příjmy z prodeje parkovacích karet
61.800 Kč
Příjmy za služby obcím – veřejnoprávní smlouvy
70.700 Kč
Příjmy celkem
1.460.120 Kč

