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SLOVO TAJEMNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Předkládáme první výroční zprávu za městský úřad Dobruška, která má přiblížit činnost
úřadu v roce 2019 a budeme takto každoročně dávat nahlédnout do činnosti jednotlivých
odborů úřadu. Rok 2019 byl pro městský úřad úspěšný, získali jsme ocenění Zlatý erb za
transparentnost úřadu, Dobruška se umístila na prvním místě v anketě Město pro byznys,
kde je hodnotícím kritériem také činnost veřejné správy a náš úřad byl uveden v publikaci
Ministerstva vnitra Přívětivý úřad - příklady dobré praxe, a to za poradenskou činnost
občanům (právní poradna, činnost odboru sociálních věcí a zdravotnictví) i za poradenství
obcím v našem obvodu obce s rozšířenou působností.
V roce 2019 byla také činnost městského úřadu zkontrolována Ministerstvem vnitra při
kontrole samostatné působnosti a nebylo shledáno ani jedno pochybení. Zde je třeba
zmínit, že od r. 2012 uskutečnilo Ministerstvo vnitra 790 kontrol obcí a měst, bylo nalezeno
4 042 porušení zákonů a bez jediné chyby bylo za celou tuto dobu jen 9 měst, včetně
Dobrušky.
Za další úspěch v roce 2019 považuji výrazné zvýšení počtu absolvovaných školení, která
jsou povinná podle zákona o úřednících a zároveň ale díky zapojení do projektu vzdělávání
úředníků Svazu měst a obcí jsme na těchto školeních výrazně ušetřili. Přestože se počet
dnů povinného vzdělávání zvýšil o 54% a úředníci tak v roce splnili povinné vzdělávání,
náklady na 1 den školení se snížily o 30%.
Výroční zpráva obsahuje mnoho zajímavých dat o činnosti jednotlivých odborů, klíčové
údaje jsou porovnány s rokem 2018, věřím, že čtenářům přiblíží náročnou práci našich
úředníků. Kolegyním a kolegům děkuji za výbornou spolupráci v roce 2019.

JUDr. Jan Šťastný, MPA
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ÚŘADU v r. 2019

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
Ing. Adéla Brandová, vedoucí odboru
_____________________________________________________________________________




sekretariát starosty
krizové řízení
právník

ČINNOST RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Vedoucí kanceláře tajemníka ve spolupráci s tajemníkem organizačně zajišťuje přípravu
schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města.
Rada města Dobrušky má 5 členů, schůze se konají pravidelně jednou za čtrnáct dní.
Zastupitelstvo města Dobrušky je složeno z 15 členů a je svoláváno dle potřeby, nejméně
jednou za tři měsíce.
Rada města Dobrušky
počet schůzí
počet přijatých usnesení

rok 2018
52
786

rok 2019
42
752

rok 2018
6

rok 2019
6

Zastupitelstvo města Dobrušky
počet zasedání
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počet přijatých usnesení

113

98

REGISTR SMLUV
Pracovnice sekretariátu starosty zajišťují zveřejňování smluv uzavřených městem
Dobruškou v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
rok 2018
210

počet zveřejněných
dokumentů

rok 2019
190

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE INFZ
Město Dobruška jako povinný subjekt vyřizuje žádosti o informace vztahující se k jeho
působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Jednotlivé žádosti vyřizuje v souladu s InfZ vedoucí
odboru města, jehož činnosti se svým obsahem žádost týká, ten také zabezpečuje
zveřejňování informací na elektronické úřední desce města (§ 5 odst. 3 InfZ) a zabezpečuje
jejich evidování.

ŽÁDOSTI PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.
rok 2019

POČET PODANÝCH
ŽÁDOSTÍ O INFORMACE
DLE INFZ

POČET VYDANÝCH
ROZHODNUTÍ O
ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI

POČET PODANÝCH
ODVOLÁNÍ PROTI
ROZHODNUTÍ

1

0

1

7

10

17

25

54

rok 2018

POČET STÍŽNOSTÍ
PODANÝCH PODLE §
16A INFZ

Většina žádostí v tomto roce byla podána jedním žadatelem, ten také podal všechny
stížnosti a odvolání. V roce 2019 nebyl vydán žádný rozsudek soudu ve věci přezkoumání
zákonnosti rozhodnutí města Dobrušky jako povinného subjektu o odmítnutí žádosti o
poskytnutí informace ani nebylo město Dobruška účastníkem žádného soudního řízení o
právech a povinnostech podle InfZ.
V roce 2019 nebyly poskytnuty žádné výhradní licence.
Stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace, které město Dobruška jako povinný
subjekt v roce 2019 obdrželo, byly podány z důvodů podle ustanovení § 16a odst. 1 písm.
b) a písm. c) InfZ. Stížnosti byly vyřízeny tak, že ve dvou případech povinný subjekt
stížnosti sám zcela vyhověl (poskytl požadovanou informaci a vydal rozhodnutí o
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odmítnutí žádosti), v ostatních případech předložil stížnost spolu se spisovým materiálem
nadřízenému orgánu.

DOTACE POSKYTOVANÉ Z ROZPOČTU MĚSTA DOBRUŠKY
Odbor kancelář tajemníka vede agendu poskytování dotací z rozpočtu města Dobrušky.
Zajišťuje evidenci žádostí o poskytnutí dotace na sociální, sportovní, kulturní činnost,
volnočasové aktivity, cestovní ruch, činnost sborů dobrovolných hasičů i další činnost
jednotlivým právnickým a fyzickým osobám. Na základě rozhodnutí rady města a
zastupitelstva města vypracovává smlouvy o poskytnutí těchto dotací a následně
kontroluje jejich využití. V roce 2019 bylo evidováno celkem 102 žádostí o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Dobrušky, poskytnuto bylo celkem 98 dotací v celkové výši
2.721.148 Kč, z toho 12 dotací v celkové výši 276.000 Kč formou vyrovnávací platby na
služby obecného hospodářského zájmu. Zároveň bylo provedeno 11 záznamů do registru
podpor de minimis.
Rok 2018
Oblast

Počet
žádostí

Kč

Rok 2019
Počet
žádostí

Kč

Schváleno radou města
Sociální oblast

15

186 000

16

203 000

Sport

29

538 000

30

602 000

6

85 000

9

143 000

14

186 998

16

246 148

1

50 000

0

0

1

20 000

1

20 000

Hasiči

13

170 000

11

152 000

Celkem schváleno radou města

79

1 235 998

83

1 366 148

Sociální oblast

3

130 000

4

215 000

Sport

9

8 658 000

8

580 000

Kultura

2

300 000

1

150 000

Kultura
Volnočasové aktivity
Činnost

církví

a

náboženských

organizací
Cestovní ruch

Schváleno zastupitelstvem města
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Volnočasové aktivity

1

50 000

0

0

Hasiči

1

400 000

1

350 000

Obnova kulturních památek

1

111 096

0

0

Vnitřní obchod

0

0

1

60 000

17

9 649 096

15

1 355 000

96

10 885 094

98

2 721 148

Celkem schváleno zastupitelstvem
města
Schváleno úhrnem

Dotace v roce 2019
vnitřní obchod;
60000; 2%

Sociální oblast;
318000; 12%

Hasiči ; 552000; 21%
Sociální oblast
sport
kultura

Cestovní ruch; 20000;
1%

volnočasové aktivity
Cestovní ruch

volnočasové aktivity;
246148; 10%

Hasiči
vnitřní obchod
sport; 1182000; 46%

kultura; 193000; 8%

VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA U PŘÍJEMCŮ DOTACÍ
Odbor kancelář tajemníka provádí veřejnosprávní kontrolu u příjemců dotací v souvislosti
s poskytováním dotací z rozpočtu města Dobrušky. Kontrola je zajišťována ve spolupráci
s odborem finančním a školským podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s
Kontrolním řádem města Dobrušky.
V roce 2019 byla provedena předběžná veřejnosprávní kontrola, která prověřila podklady
předložené žadateli v žádostech o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dobrušky a všechny
náležitosti žádostí před rozhodnutím rady a zastupitelstva města o poskytnutí dotací a
uzavřením smluv, a to celkem u 102 žádostí. Žádné větší chyby a nedostatky zjištěny
nebyly. Drobné nedostatky, na které byli žadatelé kontrolou upozorněni, odstranili.
Dále byla provedena následná veřejnosprávní kontrola, která spočívala v kontrole všech
dokladů, které se váží k vynaložení prostředků z rozpočtu města včetně vyloučení jejich
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duplicitního použití u jiného poskytovatele veřejné finanční podpory, a dále ověření, zda
veřejná finanční podpora splnila svůj účel a prostředky byly vynaloženy účelně,
hospodárně, efektivně a v souladu s uzavřenými smlouvami a právními předpisy. Tato
kontrola prověřila vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu města Dobrušky, která
předložili jejich příjemci za rok 2019 celkem v počtu 97 (z celkového počtu dotací 98, které
byly v roce 2019 poskytnuty, byl u jedné smlouvy na základě žádosti příjemce a rozhodnutí
rady města prodloužen termín vyúčtování dotace do 15. 12. 2020). Rovněž u těchto kontrol
nebyly zjištěny žádné větší chyby a nedostatky a příjemci drobné nedostatky, na které byly
upozorněni, odstranili.
Veřejnosprávní kontrola na místě, která kromě shora označených skutečností ověřila i
fyzicky existenci majetku pořízeného z poskytnuté dotace, byla provedena u jednoho
příjemce dotace. Touto kontrolou nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

VZDĚLÁVÁNÍ
Odbor kancelář tajemníka vede agendu vzdělávání zaměstnanců města Dobrušky. Rozvoj
a vzdělávání pracovníků tvoří spolu s hodnocením a s odměňováním základ motivačního
systému. Tyto tři složky se vzájemně ovlivňují a doplňují a podporují tak kvalifikovanost,
motivovanost a výkonnost zaměstnanců. Odbor zajišťuje úředníkům prohlubování
kvalifikace podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve
znění pozdějších předpisů. Postupuje při tom podle plánu vzdělávání, který obsahuje
časový rozvrh prohlubování kvalifikace úředníka v rozsahu 18 pracovních dnů po dobu
každých tří let. Odbor vypracovává plán vzdělávání s platností od zahájení pracovního
poměru zaměstnance, průběžně (a to nejméně jedenkrát za tři roky) plnění tohoto plánu
ve spolupráci s vedoucími jednotlivých odborů hodnotí a podle výsledků hodnocení provádí
jeho aktualizaci. Neúředníci, tj. ostatní zaměstnanci zařazení do městského úřadu, kteří
nemají statut úředníka (s výjimkou uklízeček), si prohlubují či zvyšují svou kvalifikaci
v obecném režimu stanoveném zákoníkem práce (zpravidla v rozsahu 9 pracovních dnů po
dobu každých tří let). Jedná se o ucelený systém, který tvoří vstupní vzdělávání,
vzdělávání vedoucích úředníků, zvláštní odborná způsobilost a průběžné vzdělávání a
který provází každého zaměstnance úřadu od jeho vstupu do veřejné správy po celou dobu
jeho kariérního růstu. Nad rámec zvyšování pracovních schopností (kvalifikace) mají
zaměstnanci úřadu dále možnost růstu na úrovni formování sociálních vlastností a
osobnosti prostřednictvím seminářů soft skills. Kromě vyjmenovaných vzdělávacích
aktivit jsou součástí vzdělávání každého zaměstnance také tzv. školení ze zákona, tj.
zejména školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (pro zaměstnance jednou
za dva roky a pro vedoucí zaměstnance jednou za tři roky), v oblasti požární ochrany a
každoročně pro řidiče referentských vozidel (proškolení tohoto typu zajišťuje referent pro
krizové řízení).
V roce 2019 se město Dobruška zapojilo do vzdělávacího programu pro průběžné
vzdělávání Svazu měst a obcí ČR v rámci projektu „Efektivní řízení rozvoje obcí jako
základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb
z úrovně obcí“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15-019/0010159, jehož cílem je dosažení vyšší
odborné kvalifikace zastupitelů a zaměstnanců územně samosprávných celků a
zaměstnanců dobrovolných svazků obcí ČR, a předpokládá, že bude účastníkem programu
i v následujícím roce.
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počet dnů povinného vzdělávání na referenta
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2018

2019
6 dnů podle zákona o úřednících

počet dnů na referenta

náklady na školení za 1 den vzdělávání a počet dnů školení
v roce 2018 a 2019
1311
915
524
341

cena za 1 den školení

2018
1311

2019
915

počet dnů vzdělávání

341

524

cena za 1 den školení

počet dnů vzdělávání

Lineární (cena za 1 den školení)

Lineární (počet dnů vzdělávání)

Rok
2018

2019

Celkové náklady na vzdělávání za rok

448 024 Kč

479 592 Kč

z toho: průběžné odborné vzdělávání

348 011 Kč

300 726 Kč
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soft skills

18 653 Kč

49 932 Kč

vstupní vzdělávání

15 750 Kč

13 500 Kč

zvláštní odborná způsobilost

57 620 Kč

99 160 Kč

7 990 Kč

16 274 Kč

odborného

74

71

Počet dnů průběžného odborného vzdělávání

341,5

524,5

referentská vozidla, BOZP a PO
Počet

účastníků

průběžného

vzdělávání

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
Mezi hlavní činnosti prováděné v rámci agendy patří:
-

-

-

zajišťování připravenosti obce s rozšířenou působností (ORP) na řešení
mimořádných událostí a krizových stavů, vypracování a aktualizace krizových
plánů včetně koordinace činnosti bezpečnostní rady a krizového štábu ORP;
analýza prostředků k zajištění hospodářských opatření pro krizové stavy,
navrhování příslušných plánů a opatření, výběr a posuzování subjektů na
utváření státních hmotných rezerv;
zabezpečení agendy na úseku BOZP a PO včetně proškolení zaměstnanců a
pracovní lékařské péče, evidence a vyřizování úrazů zaměstnanců
zajištění činnosti dvou jednotek Sboru dobrovolných hasičů - Dobruška a Domašín

Pracovník krizového řízení zajišťuje přípravu Dne bezpečnostních složek IZS, přičemž
v roce 5. června 2020 se uskuteční již 11. ročník této přehlídky. Program bude přizpůsoben
Mezinárodnímu dni dětí a jubilejního výročí 700 let od první písemné zmínky o Dobrušce.
V roce 2020 došlo k personální změně na pozici referenta krizového řízení, přičemž rok
2020 bude zaměřen na navázání potřebných kontaktů v oblasti krizového řízení, složek
IZS, orgánů obcí ORP apod. s tím, že bude kladen důraz na udržení dosavadní vysoké
úrovně činnosti.

AUTOPROVOZ
Městský úřad Dobruška disponuje celkem 9 automobily, z nichž 5 vozidel spadá pod
Kancelář tajemníka, 2 vozidla pod Odbor výstavby a životního prostředí a po 1 vozidle má
Odbor rozvoje města a Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Z důvodu vytíženosti jsou
vozidla půjčována mezi jednotlivými odbory tak, aby byla zajištěna jejich vytíženost.
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vozidlo

Suzuki Vitara
Suzuki Baleno
Škoda Octavia
Škoda Octavia
Škoda Octavia
Škoda YETI
Škoda Fabia
Škoda Fabia
Hyundai
Tucson

rok
výroby

ujeté kilometry a průměrná spotřeba
rok 2018
rok 2019
ujeté kilometry ø spotřeba
ujeté kilometry

2017
2017
2016
2010
2006
2009
2008
2003

13482
9809
20942
13127
17849
7995
5371
5485

7,66
5,5
7,07
6,76
7,33
8,69
6,68
7,21

8897
10005
17147
14615
16512
5219
4132
5100

ø
spotřeba
7,13
5,06
7,02
6,66
7,29
8,63
6,55
7,47

2008

2794

10,7

3064

10,11

PRÁVNÍK
Přehled činnosti za rok 2019.








180 posouzených, resp. připravených smluvních dokumentů – objednávky,
smlouvy, dodatky atd. (do počtu jsou však zahrnuty i opakovaná posouzení a
opakované úpravy stejných smluvních dokumentů v návaznosti na vývoj
v řešených záležitostech)
675 interních konzultací (vč. posouzení podkladů pro jednání orgánů města) a
následného řešení z nich plynoucích požadavků (úpravy podkladů, příprava jiných
než smluvních dokumentů, jednání s protistranou, právní podpora pracovníkům
vykonávajícím za město Dobrušku funkci opatrovníka osob omezených ve
svéprávnosti, řešení záležitostí Centrálního zdroje tepla Dobruška a.s. atd.)
0 podaných žalob
0 soudních sporů, v nichž město Dobruška vystupovalo jako účastník řízení
1 soudní spor, v němž město Dobruška vystupovalo jako opatrovník osoby
omezené ve svéprávnosti

ODDĚLENÍ INFORMATIKY
Ing. Martin Kanta, vedoucí oddělení
_____________________________________________________________________________
Oddělení informatiky ukončilo dvouletý projekt „Rozvoj a modernizace technologického
centra města Dobrušky“ spolufinancovaný z prostředků Evropské unie. Pořídil se nový
informační systém Helpdesk (vč. pořízení nového mail serveru Exchange), jako nástroj pro
správu, evidenci a kontrolu uživatelských požadavků (SW, HW). Jeho využití je primárně
určeno pro pracovníky IT a slouží jako centrální evidence požadavků a poruch uživatelů,
tj. pracovníků úřadu. V rámci tohoto projektu se také pořídily 2 nové servery, nové diskové
pole a zálohovací storage. Byl také modernizován stávající systém IS GINIS za účelem
zajištění správy elektronických dokumentů a jejich předávání Národnímu digitálnímu
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archivu a s tím souvisejícího umožnění plnohodnotného využívání modulu elektronické
spisové služby.
Mezi hlavní agenty tohoto oddělení patřilo:
- zajišťování správy ucelených agend, aplikací a databází a jejich kompletní
administrace, včetně evidence a správy SW licencí (přidělení přístupových práv,
přidělení elektronických podpisů apod.);
- tvorba, rozvoj, správa a zajištění funkčnosti informačního systému a počítačové sítě
MěÚ a organizačních složek, včetně připravenosti pro komunikaci s jinými IS
(např. centrální registry) a zajištění příslušného HW a SW;
- technická podpora na úseku IT pro různé akce a aktivity města (ZM, školení, volby,
některé kulturní akce apod.).
- zajišťování bezpečnosti, ochrany a integrity dat v informačních systémech;
- běžná každoroční obměnu výpočetní techniky a obměna zastaralého softwarového
vybavení uživatelů;
- pro organizační složky poskytuje konzultativní činnost a technickou podporu
v oboru IT
- aktualizace internetových stránek města Dobrušky, městské policie, kultury a
sportu
- technická a poradenská konzultace s uživateli v rámci ORP
Z významnějších akcí a opatření provedených v roce 2019 v rámci oddělení informatiky lze
uvést:
- modernizace vzhledu internetových stránek města
- bezdrátové propojení budovy Hotelu Dobruška s počítačovou sítí městského úřadu
- zahájení budování počítačové sítě na Hotelu Dobruška
- spolupráce při pořízení radarového systému a jeho napojení na IS GINIS
- příprava realizace nového kamerového systému pro městskou policii
- výběr nového informačního systému pro městskou knihovnu a příprava podkladů
za účelem získání dotace od Ministerstva kultury
V roce 2019 disponovalo oddělení informatiky rozpočtem v hodnotě cca. 1,761 mil. Kč,
z toho největší podíl byl čerpán v oblasti služeb k počítačovým programům, např.
aktualizace aj. (téměř 708 tis. Kč), služby elektronických komunikací (157 tis. Kč), na
nákup a obnovu DHM v oblasti IT (224 tis. Kč). V roce 2019 se pořídily např. 3 nové
notebooky, 7 stolních počítačů, 5 tiskáren a 1 nové multifunkční kopírovací zařízení od
společnosti Konica Minolta.

ODBOR FINANČNÍ A ŠKOLSKÝ
Ing. Věra Hrnčířová, vedoucí odboru
____________________________________________________________________________
Odbor finanční a školský od ledna 2019 nově zajišťuje rozpočtování a účtování příjmů a
výdajů nového zřízeného odboru správy budov. Jeho činností je správa a provoz nových
budov čp. 777 (bývalá budova univerzity) a 99 (budova polikliniky). S činností tohoto
odboru souvisí i zavedení plateb přes platební terminál.
Od 1. července 2019 byl rozhodnutím rady změněn organizační řád. Agenda mzdové
účtárny z odboru kanceláře tajemníka byla přesunuta na odbor finanční a školský. Počet
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zaměstnanců odboru byl navýšen na celkový počet 10. Agendu odboru zajišťuje 1 vedoucí,
která je současně správcem rozpočtu a 9 referentů. Z toho jsou 2 referenti na úseku
místních poplatků, správy hřbitovů, válečných hrobů a vymáhání pohledávek za poplatky
a pokuty, 1 mzdová účetní, 1 pokladní s fakturací, 1 referent školství, 3 účetní, 1 účetní s
archivací.

ROZPOČET
Návrh rozpočtu města Dobrušky zpracovaný odborem finančním a školským byl schválen
Zastupitelstvem města Dobrušky dne 17. prosince 2018. Během roku 2019 byl rozpočet
celkem 20x upravován, a to 1x zastupitelstvem a 19x radou města v souladu s pověřením
od zastupitelstva.
Informace o plnění rozpočtu za rok 2019 s porovnáním skutečnosti za rok 2018 (v Kč):
Text
1. Daňové příjmy
2. Nedaňové příjmy
3. Kapitálové
příjmy
4. Přijaté dotace
Součet příjmů
5. Běžné výdaje
6. Kapitálové
výdaje
Součet výdajů
Saldo = příjmy
mínus výdaje
8. Financování
Text
1. Daňové příjmy
2. Nedaňové příjmy
3. Kapitálové
příjmy
4. Přijaté dotace
Součet příjmů
5. Běžné výdaje
6. Kapitálové
výdaje
Součet výdajů
Saldo = příjmy
mínus výdaje
8. Financování

Schvál. rozpočet
2019
118 119 000
27 240 000
0

Upr. rozpočet
2019 (UR)
114 873 000
28 538 871
5 000 000

Skutečnost
2019 (S)
120 086 962
36 474 032
7 303 123

Skutečnost
2018 (S)
120 698 536
30 352 765
2 569 480

22 763 243
168 122 243
147 298 000
84 912 000

33 780 364
182 192 235
156 901 631
96 798 361

33 755 288
197 619 405
136 627 101
42 479 479

25 860 674
179 481 455
134 488 598
78 264 888

232 210 000
-64 087 757

253 699 992
-71 507 757

179 106 580
18 512 825

212 753 486
- 33 272 031

64 087 757

71 507 757

-18 512 825

33 272 031

% plnění
S/UR 2019
104,54
127,80
146,06

% plnění
S 2019/S 2018
99,49
120,17
284,23

99,93
107,47
87,08
43,88

130,53
110,11
101,59
54,28

70,60
x

84,18
x

x

x

Podrobné informace o hospodaření města jsou zveřejněny na webu města v závěrečném
účtu za rok 2019
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Skutečnost příjmů rok 2018 a 2019
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0
Daňové příjmy
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2018

Kapitálové příjmy

Přijaté dotace
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Skutečnost výdajů rok 2018 a 2019
160000
140000
120000

tis. Kč

100000
80000
60000
40000
20000
0
Běžné výdaje

Kapitálové výdaje

Název osy
2018

2019

Rozpočtové hospodaření města skončilo v roce 2019 s přebytkem ve výši 18.512.825 Kč.
Realizace některých investičních akcí byla závislá na dotacích, které v roce 2019 město
neobdrželo. Proto nebyly v roce 2019 realizovány. Např. výstavba 17 bytových jednotek,
výstavba sportovní haly apod.

Činnost odboru finančního a školského v číslech
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Město Dobruška je plátcem DPH. Odbor finanční a školský podal v roce 2019 celkem 6
dodatečných přiznání k DPH za roky 2016 a 2017 a 6 následných kontrolních hlášení
v celkové výši 2.219.245 Kč.
Přehledy za odbor v číslech:
Činnost
rok 2018 rok 2019
Rozpočtová opatření
25
20
Smlouvy
306
277
Objednávky
386
277
Daňová přiznání a kontrolní hlášení
26
32
Pojistné události nové
5
12
Bankovní účty
9
9
Úvěry
0
0
Příjmové pokladny
18
19
Výdajové pokladny
8
9
Pokladny opatrovanců
5
6
Evidované doklady:
Rozpočtové doklady
Bankovní výpisy
Došlé faktury
Došlé faktury PDP
Poukazy
Vystavené faktury
Pokladní doklady */
- odbor dopravy
- odbor správy a vnitř.věcí
- OFŠ – místní poplatky
- OFŠ – správa výdaje
- ostatní
Evidované doklady celkem

34
1181
3433
131
331
685
11965

27
1312
3543
129
347
783
11387

5749
2263
1692
1084
1177

5257
2137
1178
1074
1741

17760

17528

Účetní doklady:
Pohyb majetku, odpisy
99
109
Ostatní pohledávky
512
587
Opravné zápisy, pohyb zboží aj.
249
437
Pokladny
11100
9984
Účetní doklady-banka
5672
6071
Předpis došlých faktur
3303
3316
Předpis vydaných faktur
632
757
Předpis poukazů
105
104
Účetní doklady celkem
21672
21635
/* Položka pokladní doklady nezahrnuje příjmové pokladní doklady v příjmových
pokladních knihách, protože mají jiné číslování (dle čísel v blocích příjmových dokladů) –
dohledání údajů by bylo pracné, dále nejsou uvedeny pokladní doklady z pokladních knih
opatrovanců.
V roce 2018 byl v pokladnách dopravy, odboru správy vnitřních věcí a místních poplatků
vyšší počet pokladních dokladů z důvodu vyššího počtu plateb správních poplatků a plateb
v hotovosti za místní poplatky.
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V roce 2019 narostl počet dokladů hlavně vlivem činnosti odboru správy budov
(poliklinika, hotel čp. 777). Jedná se cca o 1.100 dokladů.

Počty účetních dokladů rok 2018 - 2019
12000
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4000

2000

0

2018

2019

POHŘEBNICTVÍ
Pohřebnictví v sobě zahrnuje spravování hřbitovů v Dobrušce (městský vesnický, Pulice)
a řídí se především:

-

zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákon.

Hlavní náplní této agendy je vedení evidence hrobových míst – sepisování smluv a dodatků
k hrobovému místu, dohod o převodu práv a povinností. Smlouvy se uzavírají na 5 až 15
let a nájemce upozorňujeme na konec nájmu. Evidujeme také náklady vynaložené na
provoz hřbitovů, na základě kterých pak vypočítáváme cenu za služby poskytované
s nájmem. Vytváříme řád pohřebiště, kterým se upravují práva a povinnosti návštěvníků,
nájemců, správce hřbitova a osob, které vykonávají na hřbitovech podnikatelskou činnost
ohledně pohřbívání. Dále vydáváme povolení k vykopání hrobů a otevření hrobek,
přidělujeme hrobová místa a vyměřujeme místa na vsypové loučce. Evidujeme také
zemřelé, kteří jsou uloženi na našich hřbitovech.
Výroční zpráva Městského úřadu Dobruška za rok 2019
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Smlouvy za hrobová místa v letech 2017 - 2019
Nové smlouvy a dodatky
Rok

Upozornění
na konec nájmu

celkový počet

úhrada za
nájem a služby
s nájmem
spojené (v Kč)

Celkový počet
pronajatých
hrobových míst
(bez vsypové
loučky)

2017

193

205

177 848

1 129

2018

166

171

146 318

1 135

2019

137

160

144 795

1 139

Počet vydaných povolení a vyměřených vsypů v letech 2017 - 2019

Počet vydaných povolení a vyměřených vsypů
v letech 2017 - 2019
35
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Počet
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Rok
Vydaná povolení k vykopání hrobu/otevření hrobky

Vyměřování vsypů

Válečné hroby
Vést evidenci válečných hrobů je zákonná povinnost každé obce s rozšířenou působností
(ORP) a řídí se hlavně:

-

zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech
zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví.

Na území ORP se nachází 26 obcí, v nichž evidujeme přes 40 válečných hrobů (hroby
s ostatky, pietní místa – pomníky, desky, …). Naším úkolem je vyhledávání nových
válečných hrobů, shromažďování informací o nich a také jejich fyzická kontrola. Výsledky
těchto kontrol zasíláme každoročně na Krajský úřad. Ve spolupráci s obcemi zjišťujeme
údaje o obětech válek, jež jsou spjaty s daným válečným hrobem – do jaké armády patřili,
Výroční zpráva Městského úřadu Dobruška za rok 2019
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jejich národnost, data narození a úmrtí včetně místa, událost, se kterou jsou spjati, atd.
Tyto údaje včetně aktuálních fotografií následně vkládáme na centrální evidence
válečných hrobů (CEVH) na stránkách www.evidencevh.army.cz.
Počet válečných hrobů a jejich financování v letech 2017 - 2019

Počet
válečných
hrobů

Rok

Vynaložené finanční prostředky na zřízení a
údržbu
(v Kč)
z rozpočtu
z rozpočtu
z rozpočtu
Ministerstva
obcí
krajů
obrany ČR

2017

41

89 960

0

0

2018

43

390 465

19 883

117 777

2019

údaje nejsou dosud dostupné

MÍSTNÍ POPLATKY
Agenda místních poplatků zahrnuje:

-

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen místní
poplatek za TKO)
Místní poplatek ze psů
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

-

zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád
obecně závaznými vyhláškami

-

a řídí se především:

V rámci naší práce máme za úkol vést aktuální seznam poplatníků a výši jejich poplatkové
povinnosti. Informace o obyvatelích s trvalým pobytem ve městě získáváme z evidence
obyvatel, majitele nemovitostí vyhledáváme v katastru nemovitostí a informace o cizincích
s přechodným pobytem ve městě zjišťujeme od cizinecké policie. Dále evidujeme a
zpracováváme žádosti o osvobození nebo úlevu od poplatku. Každoročně zasíláme vždy na
jaře a na podzim přes 5,5 tisíc složenek jakožto vyrozumění o výši nedoplatku. Dále řešíme
přijaté platby za tyto poplatky, kontrolujeme jejich provázání na konkrétního člověka a
vracíme případné přeplatky. Také se podílíme na tvorbě obecně závazných vyhlášek, na
jejichž základě jsou tyto poplatky vybírány.

Žádosti o vrácení přeplatku v letech 2015 - 2019
Rok

2015

2016

2017

2018
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Počet žádostí
Celkem vráceno (v
Kč)

21

14

19

19

16

5 209

4 062

7 078

5 134

5 169

Na místním poplatku za TKO je každoročně evidováno přes 7 tisíc poplatníků a vybráno
na poplatku téměř 3 miliony korun. Bohužel je každoročně přes 500 poplatníků, kteří mají
evidovaný nedoplatek. Jejich dlužná částka dosahuje až 500 000 Kč.

Počet poplatníků a výše vybraného poplatku za TKO
Počet poplatníků
Rok

Výše pohledávky (v Kč)

celkem

s
nedoplatkem

uhrazeno

neuhrazeno

2015

7 339

508

2 900 299,44

478 890,50

2016

7 297

541

2 795 256,92

499 448,58

2017

7 257

550

2 855 509,88

525 042,70

2018

7 269

587

2 852 121,30

521 628,05

2019

7 300

551

2 868 594,62

454 687,45

U místního poplatku ze psů máme evidováno kolem 680 držitelů psů. V rámci tohoto
poplatku zpracováváme přihlášky a odhlášky psů, změny v majitelích a sazbách a žádosti
na osvobození nebo úlevu. Držitelé mají možnost si vyzvednout zdarma sáčky na psí
exkrementy, kterých městský úřad každoročně objedná 22 500 kusů v hodnotě 13 500 Kč.
Na tomto poplatku je každoročně vybráno necelých 150 000 Kč. I v tomto případě se najdou
lidé, kteří neplní svou poplatkovou povinnost – z celkového počtu držitelů máme
evidovaných kolem 30 poplatníků s nedoplatkem, jejichž celkový nedoplatek se nám
v posledním roce podařilo snížit na 22 000 Kč.
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Počet poplatníků a výše vybraného poplatku ze psů
Počet poplatníků
Rok

Výše pohledávky (v Kč)

celkem

s
nedoplatkem

uhrazeno

neuhrazeno

2015

661

27

142 783,13

32 680,51

2016

668

23

147 046,56

34 661,95

2017

682

30

144 446,98

37 610,97

2018

682

30

146 414,34

34 848,44

2019

673

32

148 146,96

21 908,48

Počet přihlášených a odhlášených psů v letech 2015 - 2019

Počet přihlášených a odhlášených psů v letech 2015 - 2019
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Počet vykázaných nedoplatků a jejich výše je trochu zkreslený, neboť se jedná o údaje
k 31. 12. daného roku, avšak najde se velké množství opozdilců, kteří uhradí nedoplatek
až v lednu následujícího roku. Pokud poplatník nezaplatí poplatek za daný rok, vyměříme
mu jeho nedoplatek platebním výměrem až tři roky zpětně. Těch jsme v loňském roce
vydali přes 100. Na základě těchto výměrů pak neuhrazený poplatek vymáháme.

Počet vydaných platebních výměrů v letech 2015 - 2019
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Počet vydaných platebních výměrů v letech 2015 - 2019

Počet platebných výměrů
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Místní poplatek za užívání veřejného prostranství zahrnuje poplatek za reklamní poutače,
předzahrádky restaurací a kaváren a zábor veřejného prostranství během úterních trhů.
Evidujeme poplatníky, jakým způsobem užívají veřejné prostranství, u prodejců
evidujeme také druh prodávaného zboží. Samozřejmě zajišťujeme výběr poplatku.

Částka vybraná na místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle druhu v letech
2017 - 2019
Rok

vybráno (v Kč)

Reklamní
poutače
(v Kč)

Předzahrádky
(v Kč)

Trhy dle tržního řádu
počet prodejců

2017

1 016

395 400

11 740

21 150

2018

902

370 780

19 200

21 150

2019

975

409 130

12 190

21 150
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Blokové pokuty na místě nezaplacené uložené Městskou policií
Blokové pokuty na místě nezaplacené uložené Městskou policí se předají odboru
finančnímu a školskému k evidenci. Naším úkolem je pokutu vybrat popř. ji vymáhat.

Blokové pokuty předané Městskou policí v letech 2017 - 2019
Výše pokut (v Kč)

Počet
bloků

celkem

uhrazeno

2017

70

51 800

44 200

2018

137

99 500

88 510

2019

108

79 400

57 000

Rok

Vymáhání
Pokud nebudou pohledávky uhrazeny včas a na vyrozumění o výši nedoplatku nebylo
zareagováno, přistupujeme k vymáhání. To se řídí:

-

zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád
zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Zajišťujeme vymáhání pohledávek u místních poplatků, blokových pokut městské policie
a rozhodnutí, které nám předaly jiné odbory městského úřadu. Vymáhání se dělí na část
vyhledávací a na samotné získávání finančních prostředků. Nedoplatky se mohou
vymáhat až 20 let od splatnosti, proto je to častokrát běh na dlouhou trať.
V rámci vyhledávací činnosti provádíme šetření, zasíláme výzvy k součinnosti nebo
podáváme žádosti na finanční úřady. Dále vyhledáváme v insolvenčním rejstříku, zda se
dlužníci nepřihlásili do insolvence.

Průměrný počet dlužníků a počty výzev a žádostí v letech 2017 - 2019
Průměrný počet
vymáhaných
dlužníků

Výzvy
k součinnosti

Žádosti
na finanční
úřady

2017

446

134

25

2018

449

118

33

2019

393

108

57

Rok
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Počet rozhodnutí a vymáhání v letech 2017 - 2019

Rok

Počet
předaných
rozhodnutí

Počet
zaslaných
upomínek

2017

61

2018
2019

Vymáhaná částka (v Kč)
celkem

dosud
vymoženo

58

464 900

326 480

72

81

755 700

456 789

58

73

638 800

59 500

Samotné vymáhání je nejčastěji formou exekuce na mzdu, na účet nebo na jinou
pohledávku. Počet exekucí však klesá, neboť není na co je dávat – dlužníci nikde oficiálně
nepracují, nemají bankovní účty. Další možností vymáhání je přihlásit nedoplatek do
dědického nebo insolvenčního řízení a dále žádat FÚ.

Počty vydaných exekucí a přihlášek do řízení v letech 2017 - 2019
Přihlášky

Rok

Vydané
exekuce

do dědictví

do insolvence

2017

102

3

8

2018

92

1

2

2019

85

3

2

ŠKOLSTVÍ
Výkon státní správy
Městský úřad Dobruška má ve svém správním obvodu jako obec s rozšířenou působností
celkem 23 příspěvkových organizací zřizovaných obcemi:
- 9 mateřských škol, z nichž jedna má 2 pracoviště
- 4 základní školy 1. stupně sloučené v mateřskou školou
- 1 základní školu 1. stupně
- 5 základních škol 1. a 2. stupně
- 1 základní školu 1. a 2. stupně sloučenou s mateřskou školou
- 2 základní umělecké školy
- 1 středisko volného času – dům dětí a mládeže.
Pro tyto školy a školská zařízení zajišťuje rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
(přímých neinvestičních výdajů), který byl do konce roku 2019 prováděn na základě tzv.
výkonů, tj. počtu dětí, žáků a stravovaných, a za použití krajských normativů
(normativních komponent). Podklady se získávají z výkonových výkazů a školních matrik
v rámci statistického zjišťování.
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Přehled dětí MŠ a žáků ZŠ a ZUŠ – porovnání školního roku 2018/2019 a 2019/2020
Škola

Mateřská Mateřská
škola
škola
2018/2019 2019/2020

Základní
škola
2018/201
9

Základní
škola
2019/202
0

MŠ Bačetín

23

25

MŠ České
Meziříčí
MŠ Dobré

77

78

62

64

MŠ
Dobruška,
MŠ
Komenského
Dobruška,
MŠ
Za Opočno
Univerzitou
MŠ Pohoří

86

84

128

132

121

125

27

28

MŠ
Rohenice
MŠ
Houdkovice
MŠ Val

25

25

32

35

28

26

ZŠ a MŠ
Ohnišov
ZŠ a MŠ
Olešnice
ZŠ
a h.
v Orl.
Montessori
ZŠ
MŠPohoří
Podbřezí

24

26

27

26

9

16

19

15

25

25

44

44

40

34

ZŠ a MŠ
Přepychy
ZŠ České
Meziříčí
ZŠ a MŠ
Deštné
ZŠ
Dobré
v Orl.
h.

24

40

35

262

257

60

60

116

102

478

475

249

254

328

318

ZŠ Fr.
Kupky,
ZŠ
Dobruška
Dobruška,
ZŠ
Opočno
Pulická
ZUŠ
Dobruška
ZUŠ Opočno

20

25

22

ZUŠ
2018/201
9

ZUŠ
2019/202
0

443

447

352

350
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Celkem

711

736

1663

1620

795

797

Z celkového počtu žáků v základních školách bylo ve školním roce 2018/2019 celkem 214
integrovaných žáků, tzn. žáků se zdravotním postižením diagnostikovaným školským
poradenským zařízením, ve školním roce 2019/2020 bylo těchto žáků 217.

Srovnání počtu dětí, žáků a stravovaných ve školním roce 2018/2019 a 2019/2020
Školní jídelna
při

Děti
a žáci

Ostatní
stravovaní

Děti
a žáci

Ostatní
stravovaní

5

Strávníci
celkem
2018/2019
28

25

7

Strávníci
celkem
2019/2020
32

MŠ Bačetín

23

MŠ České
Meziříčí
MŠ Dobré

50

9

59

50

9

59

173

46

219

162

48

210

MŠ Dobruška,
Komenského
MŠ Dobruška,
Za Univerzitou
MŠ Opočno

86

11

97

84

12

96

128

17

145

133

21

154

122

18

140

125

19

144

MŠ Pohoří

65

13

78

60

13

73

MŠ Rohenice

25

4

29

25

5

30

MŠ Houdkovice

32

5

37

35

5

40

MŠ Val

28

5

33

26

5

31

ZŠ a MŠ
Ohnišov
ZŠ a MŠ
Olešnice v Orl.
ZŠ
h. a Montessori
MŠ Podbřezí
ZŠ a MŠ
Přepychy
ZŠ České
Meziříčí
ZŠ a MŠ Deštné
v Orl. h.
ZŠ Opočno

50

34

84

52

34

86

28

9

37

30

12

42

64

10

74

63

10

73

63

32

95

58

31

89

216

61

277

218

69

287

79

64

143

82

60

142

300

117

417

300

124

424

1532

460

1992

1528

484

2012

Celkem

V počtech dětí a žáků jsou uváděné děti MŠ a žáci ZŠ. V ostatních stravovaných se
vykazují zaměstnanci škol a cizí strávníci, pro které školní jídelny vyvařují v doplňkové
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činnosti. Ve školní jídelně v Ohnišově a v Přepychách jsou v ostatních strávnících
vykázáni i žáci základní školy, pro které jsou připravované svačiny.
ZŠ Františka Kupky, Dobruška a ZŠ Dobruška, Pulická nemají své vlastní školní jídelny,
první z nich stravování dětí a zaměstnanců zajišťuje Školní jídelna Sodexo, druhé školní
jídelna při Gymnáziu Dobruška.
Na pokrytí přímých neinvestičních výdajů (NIV) bylo 23 příspěvkovým organizacím ORP
Dobruška normativně rozepsáno:
2018

2019

112.877,609

131.741,652

Ostatní osobní náklady (OON)

1.088,000

1.079,700

Zákonné odvody

38.748,307

45.159,259

FKSP

2.257,553

2.634,835

Ostatní neinvestiční výdaje (ONIV)

2.209,276

2.257,356

Neinvestiční výdaje celkem (NIV)

157.180,745

182.872,802

Limit počtu zaměstnanců - úvazky

336,890

347,630

Platy zaměstnanců

Pozn.: Částky jsou uvedeny v tis. Kč

Součástí přímých NIV jsou i finanční prostředky na podpůrná opatření, na platy bylo
v roce 2018 poskytnuto 7.437,246 tis. Kč, v roce 2019 to bylo 10.636,430 tis. Kč. Na ostatní
neinvestiční výdaje (ONIV – na nákup speciálních pomůcek) v roce 2018 150,021 tis. Kč a
v roce 2019 142,600 Kč.
V roce 2019 byl normativní rozpočet přímých neinvestičních výdajů (finanční prostředky
s účelovým znakem – ÚZ 33353) stanoven k 01.03.2019 v celkové výši 175.902,683 tis. Kč.
Z důvodu úprav v podpůrných opatřeních, přesunů mezi platy a OON a navyšování
rozpočtu rozdělováním rezervy kraje došlo během roku k dalším osmi úpravám závazných
ukazatelů rozpočtu přímých NIV a výsledná výše přímých NIV k 02.12.2019 dosáhla
182.872,802 tis. Kč – viz tabulka Porovnání roku 2018 a 2019.
Ostatní dotace
Příspěvkové organizace získaly v průběhu roku 2019 od MŠMT prostřednictvím kraje i
další účelové prostředky. Jejich použití bylo samostatně vymezeno (včetně účelového
znaku – ÚZ).
Rozvojové programy
ÚZ

Název rozvojového programu

33065

Excelence základních škol 2019 – Hodnocení žáků a škol podle
výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019

33070 Podpora výuky plavání v základních školách v r. 2019
33074

Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů
se zohledněním provozu mateřských škol
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Poskytnuto
4,480
103,496
1.519,881
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33075 Podpora vzdělávání cizinců ve školách
Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování
pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoří a ŠD v roce
2019
Podpora financování ZŠ a SŠ při zavádění změny systému
33077
financování regionálního školství
Pozn.: Částky jsou uvedeny v tis. Kč
33076

27,839
2.745,348
28,128

Finanční vypořádání dotací a plnění závazných ukazatelů
Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům
přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv v roce 2019 bylo provedeno
v lednu 2020. Příspěvkovým organizacím v působnosti ORP Dobruška bylo celkem
poskytnuto 187.301.973,82 Kč, skutečně použito bylo 186.863.537,13 Kč, předepsaná výše
vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání činila
438.436,69 Kč.

Zpracovávané výkazy v roce 2019 za ORP Dobruška
Název výkazu

Počet

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním
školství
P 1-04
Výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství P 1c-01

92
23

Výkaz o mateřské škole S 1-01

15

Výkaz o školní družině – školním klubu Z 2-01

12

Výkaz o ředitelství škol R 13-01

20

Výkaz o činnosti střediska volného času Z 15-01

1

Výkaz o činnosti zařízení školního stravování Z 17-01

19

Výkaz o základní umělecké škole S 24-01

2

Výkaz o zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole S 51-01

15

Výkaz o zahájení povinné školní docházky v základní škole S 53-01

11

Výkaz o základní škole M 3a

11

Výkaz o základní škole M 3

11

Dle údajů z výkazu S 51-01 se pro školní rok 2018/2019 zúčastnilo zápisu do mateřských
škol za ORP Dobruška 205 dětí, zapsaných bylo 191, pro školní rok 2019/2020 bylo
zapisovaných dětí 220 a zapsaných 185.
Dle údajů z výkazu S 53-01 se pro školní rok 2018/2019 zúčastnilo zápisu k povinné školní
docházce do základních škol za ORP Dobruška 205 dětí, zapsaných bylo 170 a pro 33 dětí
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zákonní zástupci předložili žádost o odklad, pro školní rok 2019/2020 bylo zapisovaných
dětí 210, zapsaných 164 a pro 45 dětí požádali zákonní zástupci o odklad povinné školní
docházky.

Výkon samosprávy
V oblasti školství jsme zajišťovali:
 plnění povinností obce vyplývající ze zákona o obcích, školského zákona a dalších
obecně právních předpisů týkajících se příspěvkových organizací zřizovaných
městem Dobruška
 metodické řízení škol a školského zařízení
 vedení personální agendy ředitelů
 zpracovávání podkladů pro výplatu příspěvků na provoz
 kontrola a odesílání účetních závěrek příspěvkových organizací, 4x ročně, vždy po
ukončení čtvrtletí
 příprava podkladů pro jednání rady města za oblast školství
 společně s kanceláří tajemníka jsme provedli veřejnosprávní kontrolu ve 4
příspěvkových organizacích, v žádné nebyly zjištěny závažné nedostatky nebo
porušení rozpočtové kázně.

Město Dobruška zřizuje:
 1 mateřskou školu se 2 pracovišti
 2 základní školy s 1. a 2. stupněm
 1 základní uměleckou školu
 1 školské zařízení pro zájmové vzdělávání (středisko volného času – dům dětí a
mládeže)
Všechny uvedené subjekty mají právní formu příspěvkové organizace a jsou zařazeny
v rejstříku škol a školských zařízení.
Příspěvkové organizace sestavují rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje
jejich zřizovatel. Hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a
s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. Dále hospodaří
s prostředky svých fondů, s peněžitými dary, které mohou přijímat pouze se souhlasem
svého zřizovatele a s dotací na úhradu provozních výdajů z rozpočtu Evropské unie, včetně
stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů. Přímé neinvestiční
výdaje, tj. finanční prostředky na platy, ostatní osobní náklady, zákonné odvody a ostatní
neinvestiční výdaje získávají ze státního rozpočtu – viz oblast státní správy.

Provozní příspěvky na provoz z rozpočtu města
Škola,
školské
zařízení
MŠ J. A. Kom.,
Dobruška
ZŠ Fr. Kupky,
Dobruška
ZŠ Dobruška,

Rozpočet
2018
1.797,000

Upravený
rozpočet 2018
1.797,000

Rozpočet
2019
1.850,000

Upravený
rozpočet 2019
1.850,000

4.154,000

4.634,000

3.982,000

4.072,000

2.073,000

2.193,000

1.834,000

1.850,000
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Pulická
ZUŠ Dobruška

100,000

100,000

10,000

10,000

DDM Dobruška

300,000

300,000

318,000

318,000

8.424,000

9.024,000

7.994,000

8.100,000

Celkem

Pozn.: výše příspěvku uvedena v tis. Kč

Některé příspěvkové organizace si požádaly o dotaci v rámci Výzvy č. 02_18_063 Rovný
přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání v prioritní
ose 3 OP VVV. Projekty jsou financované z 85 % z ESF a z 15 % ze státního rozpočtu.
Realizace těchto projektů probíhá v rámci dvou let.

Dotace na projekty – zálohy vyplacené od 11/2018 do 12/2019
Škola, školské zařízení

Výše 1. zálohy

Datum realizace projektu

MŠ J. A. Kom., Dobruška

850.000

31.12.2020

ZŠ Fr. Kupky, Dobruška

1.862,512

31.08.2021

ZŠ Dobruška, Pulická

1.285,365

31.01.2021

699,370

31.08.2021

DDM Dobruška
Pozn.: výše dotace uvedena v tis. Kč

ÚSEK PERSONÁLNÍ A MZDOVÝ
Výroční zpráva o personálních a mzdových ukazatelích za rok 2019

Pracovní poměry za město Dobruška

rok 2019

rok 2018

Fyzický počet zaměstnanců k 1.1.

147

146

Fyzický počet zaměstnanců k 31.12.

154

147

z toho počet žen

94

83

z toho počet mužů

60

64

Počet žen na MD

2

5

Počet žen na RD

8

7

Nástup do PP v průběhu roku

37

31

Ukončení PP v průběhu roku

30

30

Průměrný přepočtený evidenční počet
zaměstnanců

147

143

Pracovní poměry za Městský úřad
Dobruška
Fyzický počet zaměstnanců k 1.1.

rok 2019

rok 2018

67

58
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Fyzický počet zaměstnanců k 31.12.

83

67

z toho počet žen

59

47

z toho počet mužů

24

20

Počet žen na MD

2

4

Počet žen na RD

7

6

Nástup do PP v průběhu roku

20

9

Ukončení PP v průběhu roku

4

10

Průměrný přepočtený evidenční počet
zaměstnanců

81

66

rok 2019

rok 2018

84

69

Nástup v průběhu roku

57

42

Ukončení v průběhu roku

42

50

Dohody o pracovní činnosti

45

36

Nástup v průběhu roku

26

17

Ukončení v průběhu roku

17

19

rok 2019

rok 2018

Pracovní poměry uzavřené na základě
DPP a DPČ za město Dobruška
Dohody o provedení práce

Počet členů volebních komisí
Volby do Evropského parlamentu

73

Volby prezidenta ČR

72

Volby do zastupitelstev obcí

81

Průměrná hrubá mzda na pozici referenta Městského úřadu v Dobrušce v roce 2019 činila 28.710 Kč,
v roce 2018 byla průměrná hrubá mzda 27.995 Kč.
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Přehled o vývoji pracovních poměrů v letech 2016 -2019 město Dobruška
180
160
140

154

147

145

141

120
100
80
60

84

69

40

45

68
36

20

60
33

27

0
rok 2019

rok 2018

pracovní poměry

rok 2017

dohody o provedení práce

Struktura zaměstnanců podle věku za
město Dobruška
Počet zaměstnanců do 30 let
Počet zaměstnanců ve věku 31-50 let
Počet zaměstnanců ve věku 51-60 let
Počet zaměstnanců nad 60 let

rok 2016

dohody o pracovní činnosti

rok 2019

rok 2018

13
72
51
18

14
65
45
23

Struktura zaměstnanců podle věku za město Dobruška

do 30 let
31 - 50 let
51 - 60 let
nad 60 let

Struktura zaměstnanců podle věku za
Městský úřad Dobruška
Počet zaměstnanců do 30 let

rok 2019

rok 2018

6

5
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Počet zaměstnanců ve věku 31-50 let
Počet zaměstnanců ve věku 51-60 let
Počet zaměstnanců nad 60 let

44
27
6

36
20
6

Struktura zaměstnanců podle věku za Městský úřad Dobruška

do 30 let
31 - 50 let
51 - 60 let
nad 60 let

Struktura zaměstnanců podle vzdělání
za město Dobruška
Nižší vzdělání
Střední odborné vzdělání bez maturity
Úplné střední odborné vzdělání s maturit.
Vyšší odborné vzdělání
Vysokoškolské vzdělání

rok 2019

rok 2018

6
35
65
4
44

18
26
57
2
44

Struktura zaměstnanců podle vzdělání za město Dobruška

nižší vzdělání
střední odbr.vzděl. bez maturity
úplné střední odbor.s maturitou
vyšší odborné vzdělání
vysokoškolské vzdělání
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Struktura zaměstnanců podle vzdělání
rok 2019
za Městský úřad Dobruška
Nižší vzdělání
3
Střední odborné vzdělání bez maturity
7
Úplné střední odborné vzdělání s maturit.
33
Vyšší odborné vzdělání
4
Vysokoškolské vzdělání
36
*pod městský úřad jsou zařazeni nejen úředníci, ale i pracovníci úklidu a hotelu

rok 2018
1
5
25
2
34

Struktura zaměstnanců podle vzdělání za Městský úřad Dobruška

nižší vzdělání
střední odbor.bez maturity
úplné střední odbor.s maturitou
vyšší odborné vzdělání
vysokoškolské vzdělání

ODBOR ROZVOJE MĚSTA
Ing. Ivan Ešpandr, vedoucí odboru
_____________________________________________________________________________
Odbor rozvoje města Dobrušky je členěn na úseky investic, územního plánování a
památkové péče. Součástí odboru je i oddělení majetku města.
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., zákon o obcích vykonává přenesenou působnost na
úsecích Územního plánování a Památkové péče.

ÚSEK INVESTIC
Vykonává činnosti související s přípravou a realizací investiční výstavby, drobných staveb
a rozsáhlejších rekonstrukcí a oprav. Zadává vypracování předprojektové dokumentace
a zajišťuje její posouzení a schválení, zajišťuje vypracování projektové dokumentace
investiční výstavby a podle potřeby též u rozsáhlejších rekonstrukcí nebo oprav.
Zadává realizaci staveb, zajišťuje realizaci staveb, vykonává všechny funkce investora
u všech staveb, jejichž investorem je město, a to v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách.
Provádí stavební dozor, případně zajišťuje výkon technického dozoru u dodavatelských
firem, organizuje kolaudaci dokončených staveb, zajišťuje vydání kolaudačních souhlasů.
Kontroluje obsah smluv a jejich dodatků s dodavateli všech prací, které souvisejí
se zajištěním přípravy a realizace staveb; kontroluje jejich soulad se schváleným
rozpočtem, odpovídá za dodržování rozpočtované ceny jednotlivých investičních akcí,
podněcuje řešení nežádoucích rozdílů v ceně.
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Kontroluje faktury na dodávky prací, tzn. předkládá podklady k účetnímu převedení
dokončených staveb a strojů (dodávky investiční a neinvestiční) a předává je uživatelům.
Připravuje ve spolupráci s vedením města prognózy rozvoje města, navrhuje pořadí
přípravy a realizace investic z pohledu potřeb města, navrhuje úpravy rozpočtu města
a předkládá je městským orgánům ke schválení. Připravuje přehled potřeb drobných
staveb a nezbytných stavebních úprav staveb, inženýrských sítí a technické vybavenosti
města.
Úzce spolupracuje s oddělením správy majetku města, dále s odborem výstavby,
regenerační komisí rady města a technickými službami města. Spolupracuje se správci
inženýrských sítí na území města z hlediska provozně-technického i z hlediska rozvoje
těchto sítí a zajišťuje jejich koordinaci.
Spolupracuje s vedením města při získávání dotací a grantů v rámci kraje, ČR a EU.
V souladu se zákonem č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek a organizační směrnicí
Města Dobrušky připravuje a organizuje zadávání veřejných zakázek.
Při své činnosti se řídí platnou legislativou, především zákonem o obcích, schváleným
územním plánem města, usneseními orgánů města Zastupuje město při řízeních týkajících
se jejich činnosti a hájí jeho zájmy.
Přehled uskutečněných akcí v roce 2019:
Název investiční akce
Pořízení strategického plánu Města Dobrušky
Nákup plošiny pro technické služby
Požární technika pro JSDH JPO III
Nákup kontejnerů pro technické služby
Výstavba dětského hřiště na sídlišti Mírová
Přechody pro chodce u ZŠ Fr. Kupky, rekonstrukce
vodovodu
Výstavba chodníku v Pulicích
Rekonstrukce lávky v Pulicích
Oprava vrtu u bazénu
Rekonstrukce budovy ZUŠ
Rekonstrukce ulice Podskalí
Výstavba okružní křižovatky I/14 - chodníky, veřejné
osvětlení, rekonstrukce vodovodu

Termín
dokončení
červen 2019
červenec 2019
srpen 2019
červen 2019
červenec 2019

Náklady
375 tis.
3 117 tis.
290 tis.
262 tis.
910 tis.

srpen 2019
prosinec 2019
červenec 2019
prosinec 2019
prosinec 2019
září 2019

5 000 tis.
895 tis.
1 697 tis.
710 tis.
2 326 tis.
1 994 tis.

září 2019

9 652 tis.

Přehled připravovaných akcí v roce 2019:
Název připravované investiční akce
Příprava projektu revitalizace areálu staré teplárny
Dobruška
Příprava projektové dokumentace na rekonstrukci
bazénu
Příprava projektové dokumentace na rekonstrukci
restaurace u bazénu

Termín
realizace

Náklady
v
roce
2019

v 2020
478 tis.
po
roce
2020
1 137 tis.
po
roce
322 tis.
2020
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Příprava výstavby bytového domu (17 bytových jednotek) v 2020

785 tis.

Přehled získaných dotací v roce 2019:
Poskytovatel
dotace
Výše dotace
ŠKODA AUTO, a.s. 910 tis.

Název připravované investiční akce
Výstavba dětského hřiště na sídlišti Mírová
Přehled žádostí o dotace podaných v roce 2019:

Poskytovatel
dotace
Královéhradecký
kraj

Název připravované investiční akce
Oprava příjezdové komunikace v Křovicích
Nákup dopravního
Dobruška

automobilu

pro

Požadovaná
výše dotace
500 tis.

HZS

ÚSEK ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Odbor rozvoje města jako orgán územního plánování (dále jen „úřad územního plánování“)
v přenesené působnosti pořizuje územní plány a jejich změny pro území města Dobrušky
a pro území 24 obcí ve svém právním obvodu (obec Deštné v Orlických horách si územní
plán pořizuje sama), pořizuje územní studie, územně analytické podklady, na žádost obcí
vymezuje zastavěné území, podává návrhy na vložení dat do evidence územně plánovací
činnosti (www.uur.cz/ilas). Dále poskytuje územně plánovací informace o podmínkách
využívání území a změn jeho využití, vydává závazná stanoviska v oblasti územního
plánování, tj. posuzování staveb na celém správním území obce s rozšířenou působností
Dobruška z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s platnou územně plánovací
dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování, vyjadřuje se k záměrům města, podává
stavebníkům předběžné informace o souladu záměrů s územně plánovací dokumentací.
Pracovnice úřadu územního plánování při výkonu státní správy vyplývající ze stavebního
zákona v roce 2019 vydaly 5 územně plánovacích informací, v rámci žádostí o vydání
závazného stanoviska 126 závazných stanovisek a 33 sdělení a 93 ostatních vyjádření.
V roce 2019 nebyla pořizována žádná územní studie, byly zpracovány zprávy o
uplatňování územního plánu obcí Val a Přepychy.
Územně plánovací dokumentace
V roce 2019 byla pořizována tato územně plánovací dokumentace:
 Územní plán Bystré (zpracovatel: REGIO s.r.o., Hradec Králové): v březnu
proběhlo společné jednání, v říjnu veřejné projednání;
 Územní plán České Meziříčí (zpracovatel: Ing. arch. Karel Novotný): územní plán
byl v březnu vydán;
 Územní plán Janov (zpracovatel: REGIO s.r.o., Hradec Králové): v říjnu proběhlo
společné jednání;
 Územní plán Kounov (zpracovatel: ATELIÉR KROK s.r.o., Kladno): pokračovalo
projednávání územního plánu po společném jednání;
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Územní plán Králova Lhota (zpracovatel: REGIO s.r.o., Hradec Králové): v lednu
proběhlo společné jednání, v červnu veřejné projednání, v listopadu opakované
veřejné projednání;
Územní plán Očelice (zpracovatel: REGIO s.r.o., Hradec Králové): v lednu bylo
schváleno zadání územního plánu;
Územní plán Ohnišov (zpracovatel: REGIO s.r.o., Hradec Králové): pokračovalo
projednávání územního plánu po společném jednání;
Územní plán Olešnice v Orlických horách (zpracovatel: SURPMO a.s, Hradec
Králové): v lednu proběhlo veřejné projednání, v květnu opakované veřejné
projednání, v září byl územní plán vydán;
Územní plán Opočno (zpracovatel: REGIO s.r.o., Hradec Králové): v listopadu
proběhlo veřejné projednání;
Územní plán Pohoří (zpracovatel: Ing. arch. Karel Novotný): v dubnu proběhlo
společné jednání, v říjnu veřejné projednání;
Územní plán Sněžné (zpracovatel: REGIO s.r.o., Hradec Králové): v srpnu bylo
schváleno zadání územního plánu;
Územní plán Trnov (zpracovatel: REGIO s.r.o., Hradec Králové): v červnu proběhlo
veřejné projednání;
Změna č. 3 Územního plánu Dobruška (zpracovatel: SURPMO a.s, Hradec
Králové): v březnu bylo schváleno zadání změny územního plánu;
Změna č. 4 Územního plánu Dobruška (zpracovatel: SURPMO a.s, Hradec
Králové): v září bylo schváleno pořízení změny územního plánu;
Změna č. 1 Územního plánu Dobřany (zpracovatel: REGIO s.r.o., Hradec Králové):
v září proběhlo veřejné projednání;
Změna č. 1 Územního plánu Chlístov (zpracovatel: REGIO s.r.o., Hradec Králové):
v říjnu proběhlo veřejné projednání
Změna č. 1a Územního plánu Podbřezí (zpracovatel: REGIO s.r.o., Hradec Králové):
v lednu proběhlo veřejné projednání, v září byla změna územního plánu vydána.
Vymezení zastavěného území obce Sněžné v místní části Polůmka (zpracovatel:
úřad územního plánování Dobruška): v červnu vydáno
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Územní plány nebo změny územních plánů, které jsou pořizovány podle zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, tj. po 1. 1. 2007,
jsou
zveřejněny
na
internetových
stránkách
města
Dobrušky
(www.mestodobruska.cz/urad/uzemni-planovani/uzemne-planovaci-dokumentace), starší
územní plány jsou uveřejněny v omezené míře (viz obrázek níže).
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Územně analytické podklady
Územně analytické podklady (ÚAP) jsou podle stavebního zákona nástrojem územního
plánování, jehož cílem je průběžně monitorovat stav a vývoj území a slouží jako odklad
k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace a pro rozhodování
v území. ÚAP obsahují především zjištění a vyhodnocení hodnot v území, omezení změn
v území z důvodu ochrany veřejných zájmů vyplývajících z právních předpisů nebo
vyplývajících z vlastností území (tzv. limity využití území) a záměry na provedení změn
v území. Součástí ÚAP je zjišťování a vyhodnocování udržitelnosti rozvoje území, tj.
vyhodnocení vyváženosti územních podmínek udržitelného rozvoje území, využití
potenciálů, vývoj, trendy a určení problémů k řešení územně plánovací dokumentací. ÚAP
pro ORP Dobruška jsou zveřejněny na internetových stránkách města Dobrušky
(www.mestodobruska.cz/urad/uzemni-planovani/uzemne-analyticke-podklady).
Na obrázku níže je ukázka problémového výkresu (aktualizace 2016), který tvoří grafickou
přílohu Rozboru udržitelného rozvoje území. Součástí ÚAP jsou ještě Podklady pro rozbor
udržitelného rozvoje území, grafickou přílohu tvoří výkres hodnot území, výkres limitů
využití území a výkres záměrů změn v území.
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V roce 2019 úřad územního plánování zabezpečoval průběžnou aktualizaci územně
analytických podkladů na základě nových údajů o území a průzkumu území. Tzv. úplná
aktualizace (pátá), včetně rozboru udržitelného rozvoje území, bude probíhat v roce 2020.
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ÚSEK PAMÁTKOVÉ PÉČE
V roce 2019 úsek památkové péče odboru rozvoje města v rámci státní správy vykonával
činnost v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona o státní
památkové péči č. 20/1987 Sb. v platném znění. Evidovány a dokumentovány byly kulturní
památky a objekty v památkovém zájmu, což jsou objekty, které nejsou prohlášeny za
kulturní památku, ale jsou hodnotné a tvoří součást měst a obcí. Vydávána byla závazná
stanoviska k obnově kulturních památek a k obnově domů, které nejsou památkami, ale
nacházejí se na území městských památkových zón Dobruška a Opočno a na území
ochranných pásem zámku Skalka v Podbřezí a zámku Opočno. V návaznosti na povolené
stavební akce byly uskutečňovány kontrolní dny v rámci státního stavebního dohledu při
obnově těchto objektů a to nejen u těch památek, které byly podpořeny finančním
příspěvkem od státu. Při výkonu samosprávy zajišťoval péči o kulturní památky a
památky místního významu na území města ve spolupráci s městským muzeem a
konzervátorem památkové péče. Vyjadřoval se k novostavbám objektů – archeologické
požadavky a s žadateli konzultoval jednotlivé záměry na obnovu domů v památkových
zónách či při obnově kulturních památek. Konzultace nabízel také těm žadatelům, kteří
nevlastní kulturní památku, ani nemají dům v památkové zóně, ale mají např. zajímavou
stavbu určenou k opravě. Spolupracoval s Národním památkovým ústavem, územním
odborným pracovištěm v Josefově i ústředním pracovištěm v Praze, s restaurátory,
s Biskupstvím královéhradeckým, římskokatolickými farnostmi a jejich techniky, se
Společností ochránců památek ve východních Čechách, s městskými úřady, okolními
obcemi, ministerstvem kultury ČR, krajským úřadem a dalšími institucemi zaměřenými
památkově, kulturně a stavebně. Je zprostředkovatelem jednání mezi vlastníky a
Národním památkovým ústavem, který zajišťuje pro vlastníky kulturních památek i
zájmovou veřejnost odbornou pomoc, poradenské a informační služby k obnovám památek
a to bezplatně. Hlavními body památkové péče není jen péče o kulturní památky, ale také
snaha o obnovu objektů v městských památkových zónách. Další zaměřením bylo a
následně pokračuje evidence a péče o pamětní kříže a sochy, tedy umělecká díla
prohlášená za kulturní památky nebo objekty památkového zájmu. Podle zásad dotačních
programů informuje vlastníky kulturních památek, farnosti a okolní obce, které patří do
působnosti Dobrušky o nejrůznějších dotačních programech a možnostech financování.
Úsek památkové péče i v roce 2019 publikoval články a příspěvky o opravách památek, o
významných stavbách či tvůrcích na poli architektury či umění v Dobrušském zpravodaji
články o opravách památek a regionálních sbornících, např. Dobrušském almanachu
(arch. Jan Kotěra, arch. Jindřich Freiwald) či Panoramě a každoročně poskytuje příspěvky
o provedených opravách památek v Dobrušce do kroniky města. V roce 2018 poskytl
příspěvek do publikace Dobruška – příběh města o revitalizaci historického jádra města.
V roce 2019 bylo celkem vydáno 15 závazných stanovisek a 9 rozhodnutí, 1 vyjádření
k návrhu na prohlášení věci za kulturní památku a 21 vyjádření ke stavebním akcím.
Jedná se o tyto stavební akce: novostavba RD v Pulické ul. v Dobrušce, výměna výkladce
čp. 9 Dobruška, odstranění stavby čp. 255 v Dobrušce, podřezání čp. 57 v Dobrušce a
výměna střešní krytiny čp. 239 v Dobrušce. V městské památkové zóně Opočno pak tyto
akce: obnova oplocení u čp. 24 v Opočně, výměna oken čp. 121 v Opočně, rekonstrukce
chodníků v Nádražní ul. v Opočně, instalace zábradlí k čp. 11 v Opočně, modernizace
strojovny a zdroje tepla v ZŠ čp. 11 v Opočně, restaurování nástěnných maleb márnice
(kostnice) v areálu kostela Panny Marie v Opočně, obnova okenních výplní čp. 247 v
Opočně, obnova stavebních prvků márnice v Opočně, úpravy v objektu ZUŠ čp. 10
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v Opočně, st. úpravy ul. Hradební v Opočně, zvony ve zvonici kostela Panny Marie v
Opočně, vodovodní přípojka pro kostel Narození Páně v Opočně a obnova vrat čp. 134 v
Opočně. Mimo území památkových zón byla vedena tato řízení: odvodnění, podlahy a
střešní okna kostela sv. Matouše v Deštném v Orlických horách - Jedlové, nový zvon 320
kg pro kostel sv. Zikmunda v Králově Lhotě a stavební úpravy u budovy ZŠ čp. 3
v Podbřezí.
Na území mimo městské památkové zóny v Dobrušce a Opočně byla k opravám kulturních
památek vydána 2 závazná stanoviska a restaurování památek 1 rozhodnutí.
Na území městské památkové zóny Opočno bylo k opravám nemovitostí vydáno 6
závazných stanovisek, k opravám včetně restaurování kulturních památek v památkové
zóně pak 8. Na území městské památkové zóny Dobruška bylo vydáno k opravám
nemovitostí vydáno 7 závazných stanovisek.
V roce 2018 bylo celkem vydáno 34 závazných stanovisek a 10 rozhodnutí, z nichž dvě se
týkala poskytnutí finančního příspěvku na opravy kulturních památek v programu
regenerace MPZ Dobruška (objekt čp. 14 a čp. 185 v Dobrušce). Vydáno bylo 1 vyjádření
k návrhu na prohlášení věci za kulturní památku a 71 vyjádření. Na území mimo městské
památkové zóny v Dobrušce a Opočně bylo k opravám kulturních památek vydáno 7
závazných stanovisek a k restaurování památek 3 rozhodnutí. Na území městské
památkové zóny Opočno bylo k opravám nemovitostí vydáno 7 závazných stanovisek,
k opravám kulturních památek v památkové zóně pak 3. Na území městské památkové
zóny Dobruška bylo vydáno k opravám nemovitostí vydáno 20 závazných stanovisek,
k opravám kulturních památek v památkové zóně pak 2.
V roce 2019 byly uskutečněny další opravy památek místního významu, tj. objektů
v památkovém zájmu, které patří městu Dobruška. Pozornost byla zaměřena na obnovu
pomníků padlým v 1. světové válce včetně obnovy kovaného zábradlí a Žižkova kamene
v Archlebových sadech. Zároveň byl restaurován pomník padlým v 1. světové válce
v Pulicích.
V roce 2018 byly restaurovány objekty místního významu – kamenný kříž na Belvederu a
podstavec se sochou sv. Vavřince v Pulické ulici v Dobrušce. Kolem sochy bylo provedeno
nové kované zábradlí.
Úsek památkové péče administruje v rámci samosprávy agendu dotačního programu
„Program regenerace Městské památkové zóny Dobruška“. Od roku 2004 je na městě
Dobruška v činnosti regenerační komise a pro vlastníky kulturních památek, jejichž
nemovitosti se nacházejí v městské památkové zóně Dobruška, je zajišťována možnost
žádat o státní finanční příspěvek z Ministerstva kultury ČR na jednotlivé opravy
památkového fondu. Tento Program je součástí specializovaných programů a slouží
k obnově kulturních památek v nejcennějších částech zón a rezervací. Komise zajišťuje na
jednotlivá období zpracování městského elaborátu k Programu regenerace. V roce 2019
úsek památkové péče zpracovával pro Program regenerace MPZ Dobruška aktualizaci
městského elaborátu 2014-2018 a to na další období 2020-2025, následně byl dokument
odsouhlasen Zastupitelstvem města.
V roce 2019 byla v tomto programu v rámci MPZ Opočno realizována oprava objektu
márnice v areálu kostela Panny Marie v Opočně ve výši 500 tis. Kč. V roce 2018 byly
v tomto programu v rámci MPZ Dobruška a MPZ Opočno podpořeny opravy tří kulturních
památek v celkové výši podpory 740 tis. Kč.
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Úsek památkové péče administruje také celou agendu spojenou s dalším dotačním
programem Ministerstva kultury ČR. Jedná se o program „Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozš. působností“ (zkráceně program ORP) a je zaměřen
na poskytnutí finanční podpory vlastníkům kulturních památek, jejichž nemovitosti se
nacházejí ve venkovském prostředí, mimo památkově chráněná území městských
památkových zón, rezervací či ochranných pásem. V tomto programu byly v roce 2019
poskytnuty finanční příspěvky pro obnovu nátěrů vnějších dřevěných částí bývalého
mlýna čp. 254 v Deštném v Orlických horách – Jedlové ve výši 60 tis. Kč a pro opravy a
stabilizace vnitřních omítek kostela sv. Matouše v Deštném v Orlických horách – Jedlové
ve výši 292 tis. Kč.
V roce 2018 bylo v témže programu celkem pro 8 kulturních památek poskytnuto 517
tis. Kč.

ODDĚLENÍ MAJETKU MĚSTA
Ing. Zdeňka Hanousková, vedoucí oddělení
_____________________________________________________________________________
Oddělení majetku města (OMM) zabezpečuje evidenci a hospodaření s majetkem města
v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Tato činnost mimo jiné zahrnuje přípravu podkladů pro jednání rady a zastupitelstva
města týkající se majetku města a plnění úkolů vyplývajících z usnesení těchto orgánů,
které se týkají majetku města.

Rok

2018

2019

226

214

doporučení zastupitelstvu města

13

16

zveřejnění záměru

32

23

Počet podkladů pro schůze rady města za celé OMM
– z toho:

OMM vede evidenci veškerého majetku města Dobrušky. Dále zajišťuje inventarizaci
majetku a závazků města Dobrušky a připravuje podklady pro její řádné provedení a pro
všechny úkony s tím spojené. OMM provádí zařazování pořizovaného majetku do evidence
majetku a připravuje podklady pro vyřazení majetku z evidence, zajišťuje jeho vyřazení
různými způsoby a navrhuje a zajišťuje způsoby likvidace majetku.
Rok 2018:
Hodnota majetku v evidenci města Dobrušky k 31. 12. 2018
Počet položek majetku v evidenci města Dobrušky k 31. 12. 2018
Majetek pořízený v roce 2018 v celkové pořizovací ceně
Počet položek nově evidovaného majetku v roce 2018
Majetek vyřazený v roce 2018 v celkové pořizovací ceně
Počet položek majetku vyřazeného z evidence v roce 2018

1.086.468.067,46 Kč
13.181 kusů
22.913.119,40 Kč
522 kusů
4.637.742,00 Kč
144 kusů

2019:
Hodnota majetku v evidenci města Dobrušky k 31. 12. 2019

1.149.482.691,92 Kč
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Počet položek majetku v evidenci města Dobrušky k 31. 12. 2019
Majetek pořízený v roce 2019 v celkové pořizovací ceně
Počet položek nově evidovaného majetku v roce 2019
Majetek vyřazený v roce 2019 v celkové pořizovací ceně
Počet položek majetku vyřazeného z evidence v roce 2019

15.098 kusů
55.822.863,46 Kč
1.897 kusů
7.996.936,00 Kč
1.106 kusů

OMM vede evidenci žádostí o koupi, prodej, pronájem, výpůjčku a darování movitého
a nemovitého majetku města, připravuje a zajišťuje podklady pro vyhotovení
majetkoprávních smluv města, vede evidenci těchto majetkoprávních smluv a zajišťuje
kontrolu jejich dodržování.
Nemalou část majetku města tvoří pozemky. OMM se zabývá evidencí a vyřizováním
žádostí o pronájem, výpůjčku, prodej a směny pozemků, sepisuje a eviduje smlouvy
nájemní, kupní, směnné, darovací, o právu stavby a o právu provést stavbu, zajišťuje
zveřejňování záměrů města při nakládání s majetkem, zřizuje smlouvy o věcných
břemenech, kontroluje evidenci pozemků v katastru nemovitostí a ohlašuje změny
v katastru nemovitostí (změny druhu pozemku, způsobu využití a ochrany pozemků),
zajišťuje podklady z katastru nemovitostí a pozemkových knih a zápisy do katastru
nemovitostí týkající se majetku města, provádí fyzickou kontrolu pozemků v terénu a
spolupracuje s odborem výstavby (silniční hospodářství) při vydávání stanovisek k
vyhrazeným parkovacím stáním na pozemcích města a zařazování komunikací
do kategorií.
2018

2019

Žádosti o nájem nebo dodatek k nájemní smlouvě na pozemek

17

11

– zveřejnění záměru

10

10

– nájemní smlouva nebo dodatek ke stávající nájemní smlouvě

12

8

– nájemní smlouva krátkodobé

5

3

– dohoda o skončení nájmu

2

1

Žádosti o výpůjčku pozemku

18

8

– zveřejnění záměru

15

5

– smlouva o výpůjčce

15

5

– smlouva o výpůjčce pro město

1

0

– výpůjčka krátkodobá

2

3

– dohoda o skončení výpůjčky

1

0

18

12

– zveřejnění záměru

7

7

– smlouva o prodeji pozemku

3

6

Žádosti o prodej/koupi/směnu/dar pozemku
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– smlouva o koupi pozemku

1

1

– smlouva směnné

3

2

– smlouva budoucí kupní

1

0

– smlouva darovací (dar města)

1

0

– smlouva darovací (dar městu)

4

2

– dohoda o zrušení smlouvy o zřízení práva stavby

1

0

– smlouva LIDL

3

1

Smlouvy o zřízení věcného břemene/budoucí smlouvy

17

21

– smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti

12

12

– smlouva o zřízení věcného břemene

5

9

Smlouvy jiné

2

0

– finanční dar

1

0

– právo provést stavbu

1

0

35

62

– podané žádosti/jednání

3

6

– různé

2

9

– seznámení se stavem

3

1

25

42

2 (22+1)

2 (22+1)

0

2

Různé informace radě města

– různé souhlasy/nesouhlasy
– souhlas s navýšením ceny o inflaci/ERÚ
– výzvy

OMM dále zajišťuje přijímání a vyřizování žádostí o vyjádření města jako majitele
sousedních pozemků a vede agendu spojenou s vydáváním a evidencí parkovacích
permanentek.
Počet úkonů
Žádosti – souhlas vlastníka sousední nemovitosti
Žádosti – parkovací karty

2018

2019

10

13

2

2

Další část majetku města Dobrušky tvoří byty a nebytové prostory. OMM zabezpečuje
vybírání nájemného a vyúčtování záloh od nájemníků bytů a nebytových prostor či prostor
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sloužících podnikání na základě nájemních smluv. S tím souvisí i upomínání neplatičů
před zahájením soudního vymáhání a příprava podkladů pro vymáhání pohledávek.
Městské byty
Počet bytů ve vlastnictví města
Počet podaných žádostí o pronájem městského bytu za rok
Počet žádostí o pronájem bytu k 31. 12.
Počet prodaných bytů
Počet uzavřených smluv o nájmu bytu
Počet dodatků uzavřených ke smlouvám o nájmu bytu

2018

2019

113
47
128
0
9
67

111
42
81
2
8
66

Město Dobruška nemá stanovená pravidla pro obsazování městských bytů nájemci.
Žadatel o pronájem městského bytu doručí městu řádně vyplněnou Žádost o zařazení do
Seznamu žadatelů o pronájem městského bytu. Tato žádost je zařazena do Seznamu
žadatelů o pronájem městského bytu. Po ukončení nájmu některého z městských bytů
vybírá z tohoto seznamu na svém jednání bytová a sociální komise jako poradní orgán
Rady města Dobrušky žadatele, které navrhne Radě města Dobrušky jako budoucí
nájemce městského bytu. Rada města poté na své schůzi nájem schválí.
Během roku 2019 bylo ukončeno 9 nájmů městských bytů. K 31. 12. 2019 byly 3 byty
neobsazené (z toho 2 byty v Orlické ulici v Dobrušce byly určeny k prodeji). V průběhu
roku 2019 byly 2 byty v Orlické ulici prodány.
Byty ve vlastnictví města jsou převážně standardní kategorie. Výše měsíčního nájemného
je v převážné většině bytů stanovena ve výši 44,79 Kč za 1 m2 plochy bytu. U bytů, kde je
dohodnuto oprávnění města k navyšování nájmu o inflaci, je podle rozhodnutí rady města
nájem o inflaci navyšován. Naposledy bylo schváleno radou města navýšení v roce 2019, k
navýšení ceny za 1 m2 došlo od 1. 7. 2019.
V roce 2019 byly provedeny opravy v bytech v celkové výši 355.467 Kč. Největší podíl
na opravách představují vodoinstalatérské a topenářské práce – výměny vodovodních
baterií, výměny stoupacího potrubí v bytových domech v ulici Na Příčnici, řešení havárií
apod.
Prostory sloužící podnikání
Pronajaté prostory sloužící podnikání
Pronajaté nebytové prostory
Vypůjčené nebytové prostory

2018

2019

31
2
3

31
2
3

čp.
57
26
11
629
978
890
350
1
1049

Počet
1
2
1
1
1
4
1
1
1
1

Prostory sloužící podnikání + nebytové prostory
Ulice
Solnická
nám. F. L. Věka
nám. F. L. Věka
Komenského
Orlická
Mírová
Fr. Kupky
Pulice
Svatodušská
Mělčanská – stánek na stadionu
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Komenského
Pulická
Pulická – nebytový prostor (bývalá střelnice)
Pulice – nebytový prostor

70
99
1

1
18
1
1

K 31. 12. 2019 bylo ve vlastnictví města 33 prostor sloužících podnikání, z nichž 31 bylo
užíváno na základě nájemních smluv a 2 nebyly užívány, a 2 nebytové prostory, které byly
užívány na základě nájemních smluv.
Nebytové prostory ve výpůjčce
Ulice
Pulice (celá budova kromě bytu)
Mírová
Komenského

čp.
105
890
70

Počet
1
1
1

K 31. 12. 2019 byly ve vlastnictví města celkem 3 nebytové prostory, které byly ve
výpůjčce.
Kromě výše uvedených činnosti spravuje OMM budovy městského úřadu, tj. čp. 1, 11, 26,
32, 57, 629 a 643, tzn. zajišťuje provoz, údržbu (objednává revize výtahů, revize EZS, revize
elektro, hasicích přístrojů apod.) a běžné opravy budov úřadu a v nich umístěného nábytku
na základě písemných požadavků jednotlivých odborů a ostatních jednotek města, sleduje
odběr vody, plynu, elektřiny. OMM dále vede evidenci klíčů od jednotlivých budov a
evidenci týkající se zabezpečení budov v systému elektrické zabezpečovací signalizace.

ODBOR DOPRAVY A SPRÁVY VNITŘNÍCH VĚCÍ
Ing. Blanka Coufalová, vedoucí odboru
___________________________________________________________________________
Odbor dopravy a správy vnitřních věcí (ODSVV) je největším odborem úřadu. Má celkem 21
zaměstnanců, rozmístěných ve dvou budovách a dvanácti kancelářích.
Členění odboru:
Budova Komenského 629, Dobruška
 Vedoucí odboru ODSVV – 1 zaměstnanec;
 Matrika a spisovna – 2 zaměstnanci;
 Přestupky na úseku zbraní a střeliva, veřejného pořádku, občanského soužití a ve
věcech majetkových a další přestupky, které nevykonává jiný odbor MÚ – 1
zaměstnanec (je zastupován pracovníkem z úseku přestupků v dopravě);
 Přestupky v dopravě - 3 zaměstnanci;
 Zkušební komisař – 2 zaměstnanci;
 Registr řidičů, pokladna – 1 zaměstnanec (je zastupován zkušebním komisařem a
registrem vozidel);
 Registr vozidel, taxislužba, parkovací průkazy – 3 zaměstnanci.

Výroční zpráva Městského úřadu Dobruška za rok 2019

46

Budova nám. F. L. Věka 32, Dobruška
 Občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, pokladna – 4 zaměstnanci;
 Podatelna – 1 zaměstnanec (je zastupován pracovníkem z úseku přestupků
v dopravě);
 Úklid MÚ – 3 zaměstnanci.
Odbor jako svou hlavní náplň zajišťuje výše zmíněné agendy, a to zejména na úseku
přenesené působnosti – státní správy, částečně pak i samosprávní činnosti a dále se podílí
na servisním a organizačním zabezpečení chodu úřadu.
Kromě standardních, pravidelných agend vykonávaných průběžně, odbor zajišťuje i
další agendy a činnosti v přenesené i samostatné působnosti na úseku:
 voleb do všech zastupitelských orgánů a voleb prezidenta;
 práva shromažďovacího;
 veřejných sbírek;
 místního referenda;
 práva petičního;
 státních symbolů;
 vítání občánků města Dobruška;
 vedení evidence Sbírky zákonů a předpisů Královéhradeckého kraje uveřejněných
ve Věstníku Královéhradeckého kraje.
Dále ODSVV vykonává i činností související s vnitřním chodem úřadu:
 organizace úklidu úřadu a úklid úřadu;
 objednávání, distribuce úklidových potřeb;
 objednávání, distribuce a evidence razítek.

V oblasti práva shromažďovacího byla v roce 2018 ohlášena, a ze strany MÚ vzata na
vědomí, 4 veřejná shromáždění, v roce 2019 bylo ohlášeno, a ze strany MÚ, vzato na
vědomí 5 veřejných shromáždění.
V oblasti práva petičního a místního referenda nebyly zaznamenány žádné události.
V oblasti státních symbolů bylo na všech pěti budovách MÚ zajišťováno vyvěšování státní
vlajky u příležitosti státních svátků a jednou vlajek smutečních. Dále byla zpracována
prezentace „Užívání státních symbolů v praxi obce“, která byla přednesena na setkání
starostů obcí ze správného obvodu.

MATRIKA
Hlavním úkolem úseku matriky je vykonávání státní evidence narození, manželství a
úmrtí. Tato evidence spočívá nejen ve vedení rukopisně psaných matričních knih a
souběžného vedení knih za pomoci výpočetní techniky, ale i mnoha dalších činností a
povinností s tím souvisejících.
Matrika v Dobrušce zajišťuje tuto agendu nejen pro město Dobruška, ale i pro obce, které
nejsou pověřeny výkonem matriční agendy a spadají do tzv. matričního obvodu, což jsou
Bačetín, Bohdašín, Bystré, Dobré, Chlístov, Janov, Kounov, Podbřezí, Pohoří, Ohnišov,
Val.
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Matrika v Dobrušce, jakožto matrika obce s rozšířenou působností, vykonává odborné
poradenství, metodické vedení a pravidelnou kontrolní činnost pro matriční úřady v jeho
správním obvodu, kterými jsou Opočno, České Meziříčí a Sedloňov.
Dále vykonává metodickou pomoc a odborné poradenství na úseku vidimace a legalizace,
včetně ověřování způsobilosti pro provádění vidimace a legalizace u pracovníků obecních
úřadů ve svém správním obvodu, kterými jsou Bačetín, Bohdašín, České Meziříčí, Deštné
v Orlických horách, Dobré, Dobřany, Janov, Kounov, Králova Lhota, Mokré, Očelice,
Ohnišov, Olešnice v Orlických horách, Opočno, Podbřezí, Pohoří, Přepychy, Sedloňov,
Semechnice, Trnov a Val.
Mezi rozhodující činnosti prováděné v rámci této agendy patří:
 výkon státní správy na úseku matrik, jména a příjmení v souladu se zákonem č.
301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů, vedení
matričních knih a sbírek listin, včetně vystavování příslušných matričních
dokladů, potvrzení, výpisů, doslovných výpisů z matričních knih, vydávání
druhopisů matričních dokladů, dodatečných záznamů do matričních knih a vedení
matričních tiskopisů;
 výkon státní správy na úseku nabývání a pozbývání státního občanství ČR
v souladu se zákonem č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR;
 zajišťování agendy na úseku určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů,
prohlášení osvojitelů o zvolení jména osvojence, zvolení druhého jména, změny
jména a příjmení;
 dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o
ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, ověřování listin (vidimaci) a podpisů (legalizaci), včetně proškolování a
ověřování odborné způsobilosti pro provádění vidimace a legalizace u pracovníků
obecních úřadů ve svém správním obvodu;
 archivace knih vidimací a legalizací;
 správní řízení ve věci změny jména a příjmení, návrat k příjmení po rozvodu,
prohlášení o volbě příjmení, druhého jména apod.;
 vedení a aktualizace sbírky listin pro matriční úřady ve svém správním obvodu;
 vyřizování žádostí pro genealogickou činnost;
 přidělování rodných čísel (při narození, osvojení, změně pohlaví);
 metodická a kontrolní činnost pro matriční úřady ve správním obvodu;
 vyhotovuje Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství;
 vydává Osvědčení k církevnímu sňatku, a to v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 zajišťování kompletní agendy svatebních obřadů;
 vyřizování žádostí o zápis matriční události do Zvláštní matriky v Brně (narození,
uzavření manželství, úmrtí, popř. dodatečné zápisy občanů ČR, k nimž došlo na
území jiného státu);
 vyšší ověření matričních dokladů pro cizinu;
 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července
2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání
některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení Evropského
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parlamentu a Rady (EU č. 1024/2012 (dále jen „nařízení“) - vydávání vícejazyčných
formulářů k matričním dokladům, které mají být použity ve státech Evropské unie;
zadávání matričních událostí do AISEO;
zápis a změny údajů v základních registrech prostřednictví AISEO;
plní ohlašovací povinnost (ČSÚ, ČSSZ, OS, Cizinecká policie atd.);
v souladu se zákonem č. 215/2016 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
řeší přestupky, jichž se občan dopustí porušením povinností vyplývajících ze
zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení, ve znění pozdějších
předpisů;
zajišťuje v rámci samosprávy slavnostní vítání občánků města, jubilejní svatební
obřady, zasílá blahopřání starosty města občanům, kteří slaví své životní jubileum
a zajištuje jejich zveřejnění v Dobrušském zpravodaji;
vede spisovnu;
plní povinnosti uvedené ve Spisovém a skartačním řádu MÚ.

Úkony

2018

2019

Počet zápisů v knize narození – počet narození

1

0

Počet zápisů v knize manželství – počet sňatků

29

22

Počet zápisů v knize úmrtí – počet úmrtí

18

41

Zápisy o určení otcovství

65

47

16

12

3

1

2

5

9

4

Vystavení Osvědčení k církevnímu sňatku

9

7

Žádosti o zápis do zvláštní matriky

5

3

Doslovné výpisy z matričních knih a potvrzení ze
sbírky listin

9

13

Dodatečné záznamy do matričních knih

7

17

48

43

1

1

Oznámení o užívání příjmení – mužský tvar

0

1

Správní řízení ve věci změny jména a příjmení

6

4

Počet vyhotovených druhopisů matričních
dokladů
Vystavení Vysvědčení o právní způsobilosti k
uzavření manželství
Prominutí předložení vysvědčení o právní
způsobilosti k uzavření manželství – správní
řízení
Vyšší ověření matričního dokladu pro použití v
cizině

Žádosti o nahlédnutí do matričních knih a sbírek
listin
Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po
rozvodu manželství
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Konverze dokumentů pro vnitřní potřebu –
registr vozidel
Příprava a přezkoušení úředníků – vidimace a
legalizace
Kontroly matriční agendy úřadů ve správním
obvodu
Opočno, České Meziříčí, Sedloňov
Aktualizace sbírek listin matričních úřadů v
územním obvodu

639

445

1

3

3

3

46

52

30

17

Vidimace a legalizace

835

610

Správní poplatky na úseku matriky

2018

2019

Správní poplatky ve věci změny jména a příjmení

6 100

4 000

1 500

1 000

Výpis z rejstříku trestů – CzechPoint

Správní poplatky za vydání duplikátu matričních
dokladů
Správní poplatky za vydání doslovného výpisu,
potvrzení a nahlédnutí (MK, SL)
Správní poplatky za svatební obřady (jiné
vhodné
místo, jiný než je stanovený den, jeden nebo oba
snoubenci nemají TP v ČR)
Správní poplatky za vydání Vysvědčení o právní
způsobilosti k uzavření manželství
Správní poplatky za vydání výpisu z Rejstříku
trestů

1 115

1 280

13 000

17 000

1 000

500

3 000

1 800

Správní poplatky na úseku vidimace a legalizace

23 960

18 940

Správní poplatky v Kč - celkem

49 675

44 520

Samospráva na úseku matriky

2018

2019

Zlaté a diamantové svatby

0

6

Vítané děti na obřadu

27

64

135

193

385

397

2018

2019

Uzavření manželství mimo obřadní síň

7

5

Uzavření manželství v obřadní síni

13

10

Životní jubilea – zaslání blahopřání starosty
města
Životní jubilea – zaslání souhlasu s uveřejněním
v
Dobrušském zpravodaji
Sňatky
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Církevní sňatky

9

7

2018

2019

Ověřování podpisů – legalizace (počet úkonů)

603

492

Ověřování listin – vidimace (počet úkonů)

230

118

Ověřování

CENTRÁLNÍ SPISOVNA ÚŘADU
Činnost na úseku archivnictví a spisové služby je vykonávána podle zákona
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou
Ministerstva vnitra ČR č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu se spisovým a skartačním řádem Města Dobruška OS/04,
platným od 21.01.2019, v souladu s Národním standardem pro elektronické systémy
spisové služby (NSESS).
Úsek spisovny úřadu je součástí spisové služby, spravován je pověřenými pracovníky
ODSVV - úsek matriky.
Úsek spisovny zabezpečuje správu a další nakládání s uzavřenými dokumenty a spisy,
včetně skartačního řízení, prostřednictvím spisové evidence či spisové manipulace (SSL) v
ISVS - programu GORDIC, evidenčním systému GINIS, modulu GSASPI verze 4.82.
Samotný prostor spisovny tvoří skladovací zařízení pro uložené dokumenty a spisy. Tato
spisovna Městského úřadu Dobruška se nachází v Komenského ulici č.p. 261. Slouží
k ukládání spisů a dokumentů v písemné, obrazové, zvukové a jiné záznamové podobě,
vzešlých z činnosti organizace nebo do organizace došlé, všech odborů městského úřadu.
Ukládají se v pojízdných kovových regálech, označených evidenčními čísly. Pro každý
odbor je vyčleněn jeden pojízdný regál o celkové nosnosti 2 100 kg po dobu archivace. Pro
vyřazené spisy a dokumenty, určené k fyzické likvidaci, jsou vyčleněny tři zbylé regály.
Celková kapacita skladovací plochy činí 369,6 bm při rovnoměrném zatížení. Součástí je i
digitální úložiště metadat.

EVIDENCE PROCESŮ SKARTACE A ARCHIVACE
V roce 2019 bylo uloženo celkem 5,0 bm písemností všech třech skartačních režimů, tedy
spisy a dokumenty typu „A“, „S“, i „V“ s uplynulou skartační lhůtou od 5 do 30 let. Jednalo
se předně o typy analogových dokumentů původce, vzniklých před zavedením elektronické
spisové služby a dále příslušné části dokumentů původce vzniklých po 30.06.2004, tedy
dokumentů evidovaných v elektronické spisové službě GINIS i dokumentů v samostatných
evidencích zabezpečených prvotním identifikátorem dokumentu (PID). Úkony spisové
služby tak nebyly vykonávány automatizovaně, ale manuálně.
Posledním krokem v rámci životního cyklu správy dokumentu je skartační řízení. V roce
2019 bylo provedeno celkem dvakrát. Dokumenty byly do skartačního řízení zařazeny
podle přidělených skartačních znaků a lhůt.
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Státní okresní archiv převzal část dokumentů trvalé hodnoty (označení „A“ – archiválie)
do své správy v archivním fondu a zbytek dokumentů (označených „S“ – skartace), byl na
základě archivem vydaného souhlasu určen ke skartaci a bude zlikvidován v následujícím
roce. Rozsah a výčet obou skupin dokumentů je součástí skartačních protokolů a zápisů
schválených okresním archivem (archiv převzal 1,50 bm dokumentace; skartováno bylo 0
t dokumentace).

Úkony

2018

2019

Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou po
schválení převzal

0 bm

1,5 bm

Z odborů MěÚ uloženo celkem
písemností

0 bm

5 bm

0

2

Skartační řízení

SPRÁVA VNITŘNÍCH VĚCÍ
V rámci samostatné působnosti plní správa vnitřních věcí tyto úkoly:
 umožňuje nahlížení do Sbírky zákonů a Věstníku Královéhradeckého kraje;
 vede evidenci názvů částí obce, ulic a jiných veřejných prostranství v rámci území
města;
 připravuje ve spolupráci s odborem rozvoje města a s odborem výstavby a životního
prostředí zastupitelstvu města podklady pro rozhodování dle ust. § 28 odst. 1 zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a plní oznamovací povinnost
dle ust. § 28 odst. 2 téhož zákona;
 rozhoduje o přidělování čísel popisných, orientačních a evidenčních dle ust. § 31
odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vede evidenci
přidělených čísel popisných, orientačních a evidenčních;
 vede evidenci razítek užívaných zaměstnanci MÚ a dále razítek používaných
dalšími orgány města Dobruška a zajišťuje vyhotovování nových razítek na základě
písemných požadavků vedoucích odborů MÚ;
 zajišťuje úklid budov čp. 1, 11, 26, 32, 629 a 643, v nichž působí odbory MÚ, dále
úklid budov, vlastivědného muzea, synagogy a knihovny, kde má pracoviště KZMD,
včetně nákupu úklidových a hygienických prostředků k zajištění této činnosti;
 zajišťuje dodržování platné právní úpravy o užívání státních symbolů orgány města
včetně vyvěšování státní vlajky na budovách, v nichž působí městský úřad.
V přenesené působnosti správa vnitřních věcí vykonává státní správu v rozsahu:
 svěřeném obecnímu úřadu (jako ohlašovně) a obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností na úseku evidence obyvatel dle zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 svěřeném obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na úseku občanských
průkazů dle zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších
předpisů;
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 svěřeném obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na úseku cestovních
dokladů dle zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších
předpisů;
 svěřeném obecnímu úřadu a pověřenému obecnímu úřadu na úseku veřejných
sbírek dle zák. č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů;
 svěřeném obecnímu úřadu a pověřenému obecnímu úřadu na úseku voleb dle zák.
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 130/2000 Sb., o
volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zák. č.
62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů,
 svěřeném obecnímu úřadu na úseku konání místního referenda dle zák. č. 22/2004
Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
připravuje podklady pro výkon přenesené působnosti svěřené zastupitelstvu obce a
starostovi dle téhož zákona.

OBČANSKÉ PRŮKAZY
Úsek vede evidenci občanských průkazů, vyřizuje žádosti o vydání nových občanských
průkazů a předává vyhotovené (na pracovišti nebo v rámci off-line zpracování žádosti
přímo u imobilních občanů), vydává potvrzení o občanských průkazech, rozhoduje o
skončení platnosti občanských průkazů, provádí skartační řízení u neplatných občanských
průkazů (zápis skartace v IS, kontrola dle skartační sestavy a následná fyzická skartace),
poskytuje údaje vedené v AISEOP, je v prvním stupni příslušný k řízení o přestupcích na
úseku občanských průkazů.
Přehled úkonů na úseku občanských průkazů

2018

2019

Zpracovaných žádostí

2 566

1 901

Předaných dokladů

2 517

1 913

Skartovaných občanských průkazů

2 340

1 687

Projednání přestupkového jednání

256

242

68 900

86 000

Příjmy na úseku občanských průkazů v Kč
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Přehled úkonů na úseku občanských průkazů
3 000

2 566

2 500

2 517

2 000

2 340
1 913

1 901

1 687

1 500
1 000
256

500

242

0
Zpracovaných žádostí

Předaných dokladů

2018

Skartovaných občanských
průkazů

Projednání přestupkového jednání

2019

V roce 2019 bylo z celkového zpracovaného počtu žádostí 1 901 pořízeno 40 žádostí
v režimu off-line, tedy přímo u imobilních klientů, 434 žádostí se zpracovalo pro klienty
mladší 15 let.
CESTOVNÍ DOKLADY
Úsek vede spisovou dokumentaci žádostí a dalších písemností náležejících ke správnímu
řízení na úseku cestovních dokladů, vyřizuje žádosti o vydání nových cestovních pasů a
dalších cestovních dokladů na základě mezinárodní smlouvy, zpracovává žádosti o vydání
cestovních pasů podané u zastupitelských úřadů, předává cestovní doklady, rozhoduje o
skončení platnosti cestovních pasů, provádí skartační řízení u neplatných cestovních
dokladů (zápis skartace v IS, kontrola dle skartační sestavy a následná fyzická skartace),
poskytuje údaje vedené v AISECD, je v prvním stupni příslušný k řízení o přestupcích na
úseku cestovních dokladů.

Přehled úkonů na úseku cestovních dokladů

2018

2019

Zpracovaných žádostí

1 129

914

Skartovaných cestovních dokladů

965

753

Projednání přestupkového jednání

4

1

561 000

459 100

Příjmy na úseku cestovních dokladů v Kč

Přehled úkonů na úseku cestovních dokladů
1 200
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965
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800
600
400
200

4

1

0
Zpracovaných žádostí

Skartovaných cestovních dokladů
2018

Projednání přestupkového jednání

2019

V roce 2019 bylo z celkového zpracovaného počtu žádostí 914 pořízeno 319 žádostí pro
klienty mladší 15 let.
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EVIDENCE OBYVATEL
Úsek vede agendu evidence obyvatel, přihlašuje k trvalému pobytu ve městě Dobruška,
zapisuje do agendového informačního systému evidence obyvatel (AISEO) údaj o adrese
místa trvalého pobytu a adrese pro doručování písemností podle zvláštního právního
předpisu, rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, poskytuje údaje z AISEO a
ROBu, přijímá žádosti o zprostředkování kontaktu, plní ohlašovací povinnost vůči
vlastníkům objektů, do nichž se občané přihlašují k trvalému pobytu,u chybných osobních
údajů občanů patřících do správního obvodu OÚORP MÚ Dobruška provádí zjišťování
správnosti údajů a jejich následnou opravu v AISEO, je příslušný k řízení o přestupcích
na úseku evidence obyvatel, spolupracuje s Mateřskými a Základními školami a v souladu
s ust. zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, poskytuje údaje pro tato zařízení o počtu
přihlášených dětí na území naší obce, kterých se týká povinná školní docházka a o počtu
dětí, kterých se týká povinná docházka v předškolním věku.
Přehled úkonů na úseku evidence obyvatel

2018

2019

změny trvalého pobytu

426

403

z toho

149

136

116

129

161

138

Počet narozených obyvatel

47

81

Počet zemřelých obyvatel

60

83

Správní řízení - zrušení údaje o trvalém pobytu

23

44

Výdej údajů z AISEO

32

23

Žádost o zavedení doručovací adresy

3

3

Přidělení čísla popisného na žádost

5

8

Veřejné sbírky – pečetění pokladniček

6

2

Sdělení vlastníkovi nemovitosti podle § 10 odst. 7

34

40

12 300

12 850

- přihlášení z jiných obcí

- změna trvalého pobytu v rámci
Dobrušky
- odstěhování

Příjmy na úseku evidence obyvatel (změny a
zrušení TP) v Kč

Občané, kterým byl ve správním řízení zrušen údaj o místu trvalého pobytu na konkrétní
adrese v Dobrušce, jsou následně evidováni k trvalému pobytu na adrese ohlašovny, tedy
na adrese Dobruška, nám. F. L. Věka čp. 11. Na této adrese bylo ke dni 31.12.2019
evidováno celkem 211 občanů.
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VOLBY
Na organizačně technickém zajištění průběhu voleb se podílí všichni čtyři zaměstnanci
správy vnitřních věcí (všichni mají osvědčení podle příslušných právních předpisů).
Připravují podklady pro výkon přenesené působnosti svěřené starostovi dle jednotlivých
volebních zákonů, podílí se na přípravě schůze členů okrskových volebních komisí,
zajišťují vybavení dvanácti volebních místností volebními materiály, ve dnech voleb
koordinují činnost okrskových volebních komisí, které mají v průměru celkem 83 členů.
V roce 2018 se konala volba prezidenta republiky ve dnech 12. a 13. ledna a volby do
zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. října.
V roce 2019 se konaly ve dnech 24. a 25. května volby do Evropského parlamentu.
PODATELNA
Mezi rozhodující činnosti prováděné v rámci této agendy patří:
 zajišťování komplexního chodu podatelny a výpravny úřadu, včetně příslušné
agendy na úseku spisové služby a evidence pošty osob s trvalým pobytem na
ohlašovně;
 zajišťování souhrnné agendy kontaktního místa veřejné správy
CzechPoint a zajišťování výpisů z veřejných i neveřejných rejstříků,
autorizované konverze dokumentů, zřizování datových schránek apod.;
 komplexní zajišťování agendy ztrát a nálezů;
 komplexní vedení analogové a elektronické úřední desky;
 evidenci literatury;
 obsluhu telefonní ústředny;
 zajišťování informačního servisu pro občany.
Úřední deska

2018

2019

Zveřejněno dokumentů na úřední desce *)
326
290
*) Včetně povinně zveřejňovaných dokumentů jiných orgánů veřejné správy, např. finančních
úřadů, celních úřadů, exekutorských úřadů a soudů.
Zabývá se činností spojenou s příjmem, tříděním, evidencí, označováním, oběhem,
vyřizováním a odesíláním dokumentů, písemných i elektronických, které jsou vedeny v
elektronickém systému spisové služby, včetně agendy pošty týkající se občanů, kteří mají
evidenční trvalý pobyt v sídle ohlašovny MěÚ.
Zpracování písemností a elektronických zásilek

2018

2019

Elektronické datové zprávy přijaté

5 645

6 090

Elektronické datové zprávy odeslané

6 779

7 294

E-podatelna, e-mail přijaté

5 351

3 804

Pošta, osobně, doručovací služba - přijaté

5 098

4 797

Pošta, kurýr, doručovací služba - odeslané

8 285

8 082
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Dokumenty přijaté celkem

16 094

14 691

Dokumenty odeslané celkem

15 064

15 376

Poštovné v Kč

503 362

485 214

Zpracování písemností a elektronických zásilek
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0

5 351
3 804

Elektronické datové
zprávy přijaté

Elektronické datové
zprávy odeslané

15 06415 376

Dokumenty přijaté
celkem

Dokumenty odeslané
celkem

8 285 8 082

6 779 7 294

5 645 6 090

16 094
14 691

E-podatelna, e-mail
přijaté

5 098 4 797

Pošta, osobně,
doručovací služba
přijaté
2018

Pošta, kurýr,
doručovací služba
odeslané

2019

Celkový počet odeslaných zásilek je ve výsledku daleko vyšší, neboť zásilky, u kterých se
nevyžaduje potvrzení o doručení, se neevidují v informačním systému městského úřadu.
Např. odbor finanční zasílá složenky za komunální odpad, psy, apod.
Dále zajišťuje i ověřování pravosti podpisu a shody opisu nebo kopie s listinou (legalizace
a vidimace) podle zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o
ověřování pravosti podpisu.
Ověřování

2018

2019

Ověřování podpisů – legalizace (počet úkonů)

402

471

Ověřování listin – vidimace (počet úkonů)

112

88

Celkem

514

559

Dále vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy (ISVS) podle zák. č.
365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (Czech POINT – např. Rejstřík
trestů fyzických nebo právnických osob, výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního
rejstříku, živnostenského rejstříku, výpis z bodového hodnocení řidiče), potažmo zajišťuje
i agendy Informačního systému datových schránek (např. zřízení datové schránky,
zneplatnění přístupových údajů k datové schránce a vydání nových přístupových údajů) a
provádí autorizovanou konverzi dokumentů na žádost nebo z moci úřední (Czech POINT,
Czech POINT@office). Celkem bylo na podatelně v roce 2018 vydáno 320 výpisů a v roce
2019 vydáno 268 výpisů. Na správních poplatcích bylo v roce 2018 vybráno 40 325 Kč a
v roce 2019 vybráno 34 530 Kč.
Úkon

2018

2019

Rejstřík trestů

130

132
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Konverze (z digitální do analogové podoby)

166

25

Konverze (z analogové do digitální podoby)

26

33

Rejstříky (obchodní, živnostenský, …)

46

41

Katastr nemovitostí

134

82

Zprostředkovaná identifikace (ztotožnění osoby)

7

6

Výpis z bodového hodnocení řidiče

3

7

Zřízení datové schránky

18

3

Vydání nových přístupových údajů

11

6

Úkony provedené pomocí Czech POINTU
166

180
160
140

134

130 132

120
100

82

80
46

60
25

40

26

33

41
7

20

6

3

18

7

3

11

6

0
Rejstřík trestů

Konverze (z
Konverze (z
Rejstříky
digitální do
analogové do
(obchodní,
analogové podoby) digitální podoby) živnostenský, …)

Katastr
nemovitostí

2018

Zprostředkovaná Výpis z bodového
identifikace
hodnocení řidiče
(ztotožnění osoby)

Zřízení datové
Vydání nových
schránky
přístupových údajů

2019

V rámci agendy ztrát a nálezů bylo v r. 2018 zaevidováno celkem 29 nálezů a v roce 2019
taktéž 29 nálezů.
Do podatelny si přijde vyřídit své záležitosti v průměru 30 osob denně.
Přehled příjmů správy vnitřních věcí v Kč
(EO, OP, CD, podatelna)
Příjmy na úseku evidence obyvatel (změny a
zrušení TP)

2018

2019

12 300

12 850

Příjmy na úseku občanských průkazů

68 900

86 000

Příjmy na úseku cestovních dokladů

561 000

459 100

Služba Czech POINT (ověřování, výpisy,
konverze, datové schránky)

58 720

54 423

Celkem

700 920

612 573

Správní poplatky jsou vybírány ve výši stanovené zák. č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích. Příjem jednotlivých úseků tedy odpovídá počtu vyřízených zpoplatněných
úkonů.
Např. z celkového počtu zpracovaných žádostí o vydání nového občanského průkazu v roce
2019 bylo 64 % žádostí vyřízeno bez správního poplatku. Je-li důvodem pro podání žádosti
skončení platnosti nebo změna údajů uvedených v občanském průkazu, správní poplatek
se nevybírá.
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PŘESTUPKY NA ÚSEKU OBČANSKÉHO SOUŽITÍ, MAJETKU A VEŘEJNÉ SPRÁVY
Odbor dopravy a správy vnitřních věcí zajišťuje výkon státní správy na úseku přestupků
v územním obvodu města, k jejichž projednání je příslušný Městský úřad Dobruška, pokud
k jejich projednání není příslušný jiný odbor městského úřadu. Jde mj. o přestupky proti
státní správě, proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku,
přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti občanskému soužití, přestupky dle
zákona o zbraních, přestupky na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky
návykových látek a střet zájmů.
Mezi další činnosti prováděné v rámci této agendy patří vyhotovování a podávání zpráv o
občanech pro příslušné orgány státní správy a soudní moci, vyúčtovávání smluvních
poplatků v rámci výkonu agendy na základě uzavřených veřejnoprávních smluv,
zpracování výkazu o přestupcích, zapisování vybraných přestupků do Centrálního registru
přestupků.
Současně na základě uzavřených veřejnoprávních smluv zajišťuje Odbor dopravy a správy
vnitřních věcí výkon této agendy pro 18 následujících obcí: Bačetín, Bohdašín, Bystré,
České Meziříčí, Deštné v Orlických horách, Dobré, Dobřany, Chlístov, Janov, Kounov,
Ohnišov, Olešnice v Orlických horách, Podbřezí, Pohoří, Sedloňov, Semechnice, Sněžné a
Val.
Od 01.05.2019 do 31.12.2019 byla uzavřena s obcí Mokré veřejnoprávní smlouva, o výkonu
části přenesené působnosti na úseku přestupků.
Agendu těchto přestupků na našem úřadu vykonává jeden referent.
Oznámení o přestupcích (dle způsobu vyřízení)

2018

2019

Počet všech přestupků ke zpracování
(dle skutkových podstat)

108

115

Postoupeno

4

4

Odloženo

45

40

Vyřízeno příkazem na místě

21

14

V příkazním řízení

4

1

Ve správním řízení

34

56

Oznámení o přestupcích (dle způsobu vyřízení)
60
50
40
30
20
10
0

45

56
40

34
21

4

4

Postoupeno

Odloženo

14

Vyřízeno příkazem na
místě
2018

4

1

V příkazním řízení

Ve správním řízení

2019
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V roce 2018 byla proti rozhodnutí o přestupku podána 2 odvolání, kdy obě rozhodnutí
správního orgánu 1. stupně byla potvrzena a v roce 2019 nebylo proti rozhodnutí o
přestupku podáno žádné odvolání.
Přehled uložených správních trestů v řízení o
přestupcích (dle druhu uložených správních
trestů)

2018

2019

Napomenutí

4

3

Pokuta

34

35

Zákaz činnosti

0

0

Propadnutí věci

0

0

Zveřejnění rozhodnutí o přestupku

0

0

Za rok 2018 a 2019 nebylo uloženo žádné ochranné opatření.

Přestupky v Kč (dle vybraných pokut, poplatků)

2018

2019

Poplatky z pokut

97 300

67 300

Náklady řízení

8 500

35 000

Poplatky za přestupky na základě VPS

35 000

33 000

Uloženo celkem

140 800

135 300

2018

2019

Přestupky proti veřejnému pořádku

7

5

Přestupky proti občanskému soužití

64

68

Přestupky proti majetku

10

12

Přestupky proti státní správě

1

1

Přestupky proti samosprávě

3

2

Ostatní přestupky dle zákona o některých
přestupcích

0

2

Přestupky dle zákona o zbraních

5

2

Přestupky na úseku ochrany zdraví před
škodlivými účinky návykových látek

1

0

Střet zájmů

17

23

Přestupky (dle chráněného zájmu)
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Přestupky (dle chráněného zájmu)
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Přestupky proti
Přestupky proti
veřejnému pořádku
občanskému
soužití

Přestupky proti
majetku

1

Přestupky proti
státní správě

3

2

Přestupky proti
samosprávě

2018

0

2

5

2

1

23

0

Ostatní přestupky
Přestupky dle
Přestupky na
dle zákona o
zákona o zbraních úseku ochrany
některých
zdraví před
přestupcích
škodlivými účinky
návykových látek

Střet zájmů

2019

Zprávy o občanech

2018

2019

Podaných zpráv o občanech z evidence přestupků
pro soudy, PČR, ….

145

153

Podaných zpráv ve věci žádosti o zbrojní průkaz

91

42

REGISTR ŘIDIČŮ
Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů:
- uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění
nebo omezení řidičského oprávnění,
- nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění,
- nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění,
- vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává duplikáty
řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů,
- vyměňuje řidičské průkazy Evropských společenství, řidičské průkazy vydané cizím
státem podle § 116,
- zapisuje do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem skutečnosti podle
§ 107 a oznamuje je orgánu cizího státu, který tento mezinárodní řidičský průkaz vydal,
- vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů dle §121,
- spolupracuje na pořádání krajské soutěže mladých cyklistů v rámci prevence v oblasti
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,
- provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení
a o odečtu bodů,
- projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů
v bodovém hodnocení,
- vydává a odebírá Paměťovou kartu řidiče,
- vydává profesní průkazy řidičů a zapisuje profesní způsobilost řidiče do řidičského
průkazu,
- zapisuje výsledky dopravně psychologického vyšetření do CRŘ podle § 87a,
- informuje orgán činný v trestním řízení podle § 124 odst. 5 písm. n).
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Podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a
o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z
provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb:
- objednává u ministerstva dopravy paměťové karty podniku a paměťové karty dílny,
- vydává a odebírá paměťovou kartu podniku a paměťovou kartu dílny,
- předává ministerstvu údaje pro vedení centrálního seznamu paměťových karet podniku
a paměťových karet dílny.
Registr řidičů

2018

2019

Počet operací v registru

24 397

24 446

Vydáno řidičských průkazů

2 257

1 456

Vydané mezinárodní řidičské průkazy

96

100

Udělená řidičská oprávnění (ŘO)

670

743

Odňaté a pozbyté ŘO

86

101

Vrácené ŘO

68

52

Odnětí ŘO zdravotní způsobilost

16

14

Nové ZŘMV

67

88

Spáchané přestupky / trestné činy

890

2 112

1 643

929

Karty do digitálního tachografu

182

86

Výpis z evidenční karty řidiče

349

298

Přijaté případy do EKŘ

834

991

Zaevidované dopravně psychologické vyšetření

93

72

Nově zaevidovaná Profesní způsobilost řidiče

738

118

1 087

730

4

8

315 350 Kč

211 440 Kč

Spáchané přestupky / trestné činy se záznamem
bodů

Vložení nového profesního školení
Školení bezpečné jízdy
Vybrané poplatky
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Evidence řidičských průkazů za rok 2018 a 2019
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EVIDENCE VOZIDEL – REGISTR VOZIDEL
Podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a
o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z
provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb:
- rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů
zapisovaných v registru,
- vyzývá nesoučinného dosavadního či nového vlastníka k součinnosti,
- přiděluje silničním vozidlům registrační značku a vydává tabulky s registrační značkou,
- přiděluje silničním vozidlům registrační značku na přání a vydává tabulky s registrační
značkou na přání,
- přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku elektrického vozidla a
vydává tabulky s registrační značkou elektrického vozidla,
- vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické
osvědčení a výpis technického osvědčení zvláštního nebo silničního vozidla,
- rozhoduje o vyřazení silničního vozidla z provozu,
- rozhoduje o ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu,
- rozhoduje o zápisu zániku silničního vozidla,
- rozhoduje o vývozu vozidla do jiného státu, přiděluje tomuto vozidlu registrační značku
s omezenou platností a vydává tabulky s touto přidělenou registrační značkou,
- povoluje výrobu jednotlivého silničního vozidla,
- schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního
vozidla,
- schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla,
- provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla,
- vydává a odnímá povolení k provozování stanice měření emisí,
- provádí nejméně jednou za 3 roky kontrolu u provozovatele stanice měření emisí
zaměřenou na plnění povinností stanovených zákonem,
- objednává, skladuje a eviduje tabulky s registračními značkami, registrační doklady,
kontrolní nálepky a tiskopisy,
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- odnímá při registraci osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo
přípojného vozidla a technický průkaz silničního motorového vozidla, nebo přípojného
vozidla, pokud byl vydán, jedná-li se o vozidlo registrované v jiném členském státě
Evropské unie,
- podle § 5 poskytuje na žádost údaje z registru silničních vozidel.
Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů vybírá poplatky
na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků při registraci
vozidla.
Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, jako
dopravní úřad
- vede evidenci vozidel Taxislužby,
- stanovuje evidenční číslo vozidlům Taxislužby,
- vydává a odnímá průkazy řidičů vozidel Taxislužby,
- vydává stanoviska pro vydání koncese pro formu dopravy Taxislužba,
- projednává přestupky dle § 34e.
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celkem 2019

I/2019 místně
nepříslušní

IV/2018 místně
nepříslušní

IV/2018 místně
příslušní

III/2018 místně
nepříslušní

III/2018 místně
příslušní

II/2018 místně
nepříslušní

II/2018 místně
příslušní

I/2019 místně
příslušní

Indikace na
vozidle
Lustrace
provozovatele
cizina
Odeslání
vozidla

celkem 2018

Dědictví

I/2018 místně
nepříslušní

Úkony
provedené v
registru
vozidel
(porovnání
let 2018 a
2019)

I/2018 místně
příslušní

Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů:
- vydává speciální označení vozidel podle § 67 osobám, kterým byly přiznány mimořádné
výhody druhého nebo třetího stupně podle zvláštního předpisu.
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0

0

0

0

0

0

0
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Celkem
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Úkony provedené v registru vozidel v roce 2019
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AGENDA TAXISLUŽBY, PARKOVACÍ PRŮKAZY
Úkon

2018

2019

Žádost o vydání průkazu řidiče TAXI

3

4

Žádost o zápis vozidla do evidence TAXI

0

1

Žádost o vyřazení vozidla z evidence TAXI

2

2

Žádost o změně taxametru

0

0

2018

2019

88

103

Úkon
Vydání parkovací karty (O1)

ZKUŠEBNÍ KOMISAŘI
Činnost zkušebního komisaře řidičů je upravena zejména zákonem č. 247/2000 Sb., o
získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Výkon agendy zkušebního komisaře
spočívá především v posuzování a ověřování odborné způsobilosti k řízení silničních
motorových vozidel tzn., provádí zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění a zajišťuje
přezkušování řidičů motorových vozidel pro všechny skupiny vozidel.
Dále zajišťuje též zkoušky z profesní způsobilosti řidičů. Mimo to provádí výkon státního
dozoru v místně příslušných autoškolách a rozhoduje o vydání, změnách nebo odnětí
registrace k provozování těchto autoškol.
Nejdůležitější údaje z činnosti zkušebních komisařů řidičů jsou uvedeny v připojené
tabulce, ze které mimo jiné vyplývá, že v oblasti zkoušek z odborné způsobilosti došlo
k meziročnímu nárůstu počtu těchto zkoušek v absolutním vyjádření o 198, což
v procentuálním vyjádření činí 37,6 %. Tento nárůst se též přiměřeně projevil i ve
vybraných správních poplatcích za provedení těchto zkoušek (viz. další tabulka).
Podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů, zkušební komisař:
- rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí,
- schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání,
- zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto
zkoušky,
- zařazuje žadatele ke zkouškám z profesní způsobilosti a provádí zkoušky z profesní
způsobilosti řidiče,
- vykonává státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel,
- provádí přezkoušení řidičů z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,
- vede evidenci seznamů žadatelů o řidičská oprávnění zařazených do výuky a výcviku
v místně příslušných autoškolách,
- projednává v prvním stupni přestupky v rozsahu své působnosti.
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Zkušební komisaři řidičů

2018

2019

7

7

527

725

55,87 %

49,47 %

Počet přezkoušení z odborné způsobilosti řidičů
motorových vozidel

49

40

Počet zkoušek z profesní způsobilosti řidičů
motorových vozidel

10

11

Registrace k provozování autoškoly (vydávání,
změny, odnímání) - počet

9

6

Počet registrovaných autoškol
Počet zkoušek z odborné způsobilosti – získávání
nebo rozšiřování řidičského oprávnění
Úspěšnost u zkoušek z odborné způsobilosti

Zkušební komisaři řidičů
800

725

700
600

527

500
400
300
200
100

7

49

7

40

10

11

9

6

0
Počet registrovaných autoškol

Počet přezkoušení z odborné
Počet zkoušek z profesní
Počet zkoušek z odborné
způsobilosti – získávání nebo způsobilosti řidičů motorových způsobilosti řidičů motorových
vozidel
vozidel
rozšiřování řidičského oprávnění
2018

Registrace k provozování
autoškoly (vydávání, změny,
odnímání) - počet

2019

Správní poplatky celkem vybrané na všech úsecích dopravních agend a matrice za rok
2018 a 2019
Správní poplatky vybrané za úkony v Kč

2018

2019

Registr vozidel

1 703 440

1 838 470

Registr řidičů

315 350

211 440

Zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění

305 300

361 000

Matrika

49 675

44 520

EKO poplatky

335 000

310 000

2 708 765

2 765 430

Celkem

PŘESTUPKY NA ÚSEKU DOPRAVY
Agenda přestupkového řízení na úseku dopravy:
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- projednává přestupky dle ust. § 60 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění (v návaznosti na zák. č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích, v platném znění),
- projednává přestupky dle zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- v souvislosti s přestupky dle zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zadržuje řidičská oprávnění,
- v souvislosti s přestupky řidičů dle zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provádí
agendu výzev provozovateli vozidla k uhrazení určené částky,
- v souvislosti s přestupky dle zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje o upuštění od
výkonu zbytku správního trestu zákazu činnosti podle § 47 zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění,
- projednává přestupky dle zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních
komunikacích a o změně zák. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů,
- projednává přestupky dle zák. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
- projednává přestupky dle ust. § 42a odst. 4 písm. c) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a přestupky dle ust. § 42b odst. 1 písm. s), t),
u), v) téhož zákona,
- projednává přestupky, k jejichž projednání je Městský úřad Dobruška věcně příslušný
dle ust. § 60 odst. 1 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
v platném znění, pokud nejsou výslovně svěřeny jiným organizačním útvarům,
- projednává i další přestupky podle zvláštních zákonů, jejichž projednání je příslušný
Městský úřad Dobruška, pokud nejsou výslovně svěřeny jiným organizačním útvarům,
- projednává přestupky dle zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek, v platném znění,
- projednává přestupky dle zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění,
- projednává přestupky dle zák. č. 119/2002 Sb., o zbraních, v platném znění.
Dalším správním řízením prováděným na tomto úseku je řízení o upuštění od zbytku
výkonu správního trestu zákazu řízení motorových vozidel. Těchto řízení bylo v roce 2018
a 2019 provedeno celkem 37.
V roce 2018 a 2019 bylo správním orgánem uloženo k vypracování celkem 13 znaleckých
posudků. Znaleckých posudků k posouzení příčiny dopravních nehod celkem 4, znaleckých
posudků z oboru zdravotnictví – toxikologie celkem 9. Cena za vypracování znaleckého
posudku v oboru posuzování příčin dopravních nehod činí cca 15 000 Kč, vypracování
znaleckého posudku v odvětví zdravotnictví – toxikologie činí cca 4 000 Kč.
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Oznámení o přestupcích (dle způsobu vyřízení)

2018

2019

Počet všech přestupků ke zpracování (dle skutkových
podstat)

319

477

Postoupeno

8

8

Odloženo

20

54

Vyřízeno příkazem na místě

13

41

V příkazním řízení (včetně společných rozhodnutí)

82

118

Ve správním řízení (včetně společných rozhodnutí)

46

51

Výzva provozovateli - uhrazené

124

164

Oznámení o přestupcích + zadržení řidičského průkazu
600
477

500
400

319

300
164

200
100

8

8

20

82

54
13

124

118
46

41

51

0
Počet všech přestupků
ke zpracování (dle
skutkových podstat)

Postoupeno

Odloženo

Vyřízeno příkazem na
místě

2018

V příkazním řízení
(včetně společných
rozhodnutí)

Ve správním řízení
(včetně společných
rozhodnutí)

Výzva provozovateli uhrazené

2019

V roce 2018 byla proti rozhodnutí o přestupku podána 4 odvolání, kdy 3 rozhodnutí
správního orgánu 1. stupně byla potvrzena a jedno vráceno k novému projednání. V roce
2019 bylo proti rozhodnutí o přestupku podáno 5 odvolání, kdy 2 rozhodnutí správního
orgánu 1. stupně byla potvrzena a 3 vrácena k novému projednání.
Přehled uložených správních trestů v řízení o
přestupcích (dle druhu uložených správních trestů)

2018

2019

0

0

Pokuta (včetně uložených výzev)

253

348

Zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových
vozidel

46

51

Propadnutí věci

0

0

Zveřejnění rozhodnutí o přestupku

0

0

2018

2019

1 461 450 Kč

1 584 000 Kč

Napomenutí

Přestupky (dle vybraných pokut, poplatků)
Příjmy z pokut + výzvy provozovatelům
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Náklady řízení

66 000 Kč (95
000)

64 500 Kč

Celkem

1 556 450 Kč

1 643 500 Kč

2018

2019

Přestupky dle zákona č. 361/2000 Sb. – dopravní
nehody

36

29

Přestupky dle zákona č. 361/2000 Sb. – alkohol, drogy

22

17

Přestupky dle zákona č. 361/2000 Sb. – bez řidičského
oprávnění

10

19

Přestupky dle zákona č. 361/2000 Sb. – ostatní
skutkové podstaty

85

158

Přestupky dle zákona č. 361/2000 Sb. – výzvy
provozovatelům

124

164

Zadržení řidičského průkazu dle zákona č. 361/2000
Sb.

30

24

Přestupky dle zákona č. 56/2001 Sb.

21

30

Přestupky dle zákona č. 168/1999 Sb.

7

11

Přestupky dle zákona č. 13/1997 Sb.

8

39

Přestupky dle zákona č. 111/1994 Sb.

0

0

Přestupky (dle zákonných norem)

Přestupky + zadržení řidičského průkazu
2018
180

2019

164

158
160
140

124

120
100

85

80
60
40
20

36

39
29

22

30
17

19

24

30
21

10

7

11

8

0

0

0
Zadržení
Přestupky dle Přestupky dle Přestupky dle Přestupky dle Přestupky dle
řidičského
zákona č.
zákona č.
zákona č.
zákona č.
zákona č.
361/2000 Sb. – 361/2000 Sb. – 361/2000 Sb. – 361/2000 Sb. – 361/2000 Sb. – průkazu dle
zákona č.
dopravní
alkohol, drogy bez řidičského ostatní skutkové
výzvy
nehody
oprávnění
podstaty
provozovatelům 361/2000 Sb.

Přestupky dle
zákona č.
56/2001 Sb.

Přestupky dle
zákona č.
168/1999 Sb.

Přestupky dle
zákona č.
13/1997 Sb.
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ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Bc. Bohuslava Tupcová, DiS, vedoucí odboru
_____________________________________________________________________________
Odbor se skládá z:
 stavebního úřadu
 silničního správního úřadu, speciálního stavebního úřadu a úřadu obce s rozšířenou
působností pro stanovení dopravního značení a
Součástí odboru je oddělení životního prostředí.

STAVEBNÍ ÚŘAD
Stavební úřad příslušný dle ust. § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“) a v souladu s organizačním řádem, vykonával v roce 2019 státní správu
(přenesená působnost) v rozsahu obecného úřadu s rozšířenou působností jako obecný
stavební úřad pro obce Bačetín, Bohdašín, Bystré, Deštné v Orlických horách, Dobré,
Dobřany, Dobruška, Janov, Kounov, Sedloňov, Sněžné, Ohnišov, Olešnice v Orlických
horách, Podbřezí, Pohoří, Val a dle ust. § 13 odst. 8 stavebního zákona u staveb
podléhajících posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
pro katastrální území, která jsou dle ust. § 13 odst. 1 písm. d) stavebního zákona v
kompetenci Městského úřadu Opočno, stavebního úřadu.
Stavební úřad vydává územní rozhodnutí, územní souhlasy, společná povolení, společné
územní souhlasy a ohlášení, souhlas s ohlášením staveb, stavební povolení, kolaudační
souhlas, povolení k odstranění staveb, nařízení odstranění staveb, atd., uzavírá
veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby,
souhlasy pro speciální stavební úřady, koordinovaná závazné stanoviska atd. Dále
poskytuje informace a vydává vyjádření a sdělení pro správní orgány, vkládá data do
registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN), sestavuje hlášení o dokončení
budovy nebo dokončení bytu a měsíční statistická hlášení o stavebních ohlášeních,
povoleních, budovách a bytech. Stavební úřad projednává přestupky při porušení stavební
kázně.
Obecný stavební úřad v roce 2019 vykonávali čtyři pracovníci: Bc. Bohuslava Tupcová,
DiS., Bc. Monika Lukášková, obě dvě s plným pracovním úvazkem, Alexandr Retzer s
pracovním úvazkem 0,75 a Dana Dušánková, DiS. od. 1. 11. 2019 s pracovním úvazkem
0,75, jinak do té doby na základě
dohody o pracovní činnosti.
K významnějším stavbám, jejichž povolení stavební úřad v roce 2019 řešil, patří LIDL
Dobruška (územní řízení) a rekonstrukce hotelu Alfa Resort v Deštném v Orlických
horách (společné povolení). V roce 2019 stavební úřad vydal povolení k výstavbě 24
rodinných domů, což je nárůst o 50% oproti roku 2018, kdy bylo vydáno 12 povolení pro
výstavbu rodinných domů.
V podzimních měsících roku 2019 se pracovníci stavebního úřadu podíleli na došetřování
technických atributů stavebních objektů v rámci územní přípravy sčítání lidu, domů a
bytů v roce 2021.
O činnosti stavebního úřadu vypovídají následující statistická data
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VYDANÁ POVOLENÍ
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SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD, SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD A ÚŘAD OBCE
S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PRO STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
Silniční správní úřad jako obecní úřad obce s rozšířenou působností pověřený dle ust. § 40
odst. 1 a odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), vykonává působnost
silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových
komunikací., ve správním území obce s rozšířenou působností a dle ust. § 40 odst. 5 písm.
b) zákona o pozemních komunikacích ve věcech místních komunikací ve správním území
obce Dobruška.
Speciální stavební úřad jako obecní úřad obce s rozšířenou působností a věcně příslušný
silniční správní úřad dle ust. § 40 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, pověřený
dle ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, v souladu s
ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") vykonává
působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních
komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním území obce s
rozšířenou působností.
Úřad obce s rozšířenou působností pro stanovení dopravního značení jako věcně příslušný
obecní úřad obce s rozšířenou působností pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu
a užití zařízení pro provozní informace na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích
a veřejně přístupných účelových komunikacích dle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), jako místně příslušný
obecní úřad obce s rozšířenou působností dle ust. § 124 odst. 6 zákona o silničním provozu,
vydává rozhodnutí pro stanovení dopravního značení.
Do činnosti silničního správního úřadu, speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II.
a III. tř, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a úřadu obce
s rozšířenou působností pro stanovení dopravního značení patří např. povolení sjezdů,
zvláštních užívání a uzavírek komunikací, pověřování osob pro zastavování vozidel,
povolování vyhrazeného parkování, vydávání společných povolení, stavebních povolení,
kolaudačních souhlasů, stanovení místní a přechodné úpravy provozu, vydávání
rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací a o
vyřazení těchto komunikací z této kategorie, projednávání přestupků.
Silniční správní úřad, speciální stavební úřad a úřad obce s rozšířenou působností pro
stanovení dopravního značení v roce 2019 vykonávali dva pracovníci: Ing. Lucie Novotná
s pracovním úvazkem 0,75 a Ing. František Siegl s plným pracovním úvazkem.
K významnějším stavbám, jejichž povolení speciální stavební úřad v roce 2019 řešil, patří
obchvat Opočna – I. etapa, průtah městem Opočno, mimoúrovňové křížení cyklostezky
s obchvatem Opočno a kruhová křižovatka Dobruška.
O činnosti silničního správního úřadu, speciálního stavebního úřadu a úřadu obce
s rozšířenou působností pro stanovení dopravního značení stavebního úřadu vypovídají
následující statistická data:
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VYDANÁ POVOLENÍ
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ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Ing. Tomáš Seidl, vedoucí oddělení
_____________________________________________________________________________

Oddělení životního prostředí
Vodní
hospodářství

Odpadové
hospodářství a
ochrana ovzduší

Ochrana přírody
a krajiny,
ochrana ZPF

Státní správa
lesů, myslivosti
a rybářství

Personální rozložení oddělení
Odbor životního prostředí
Vedoucí
Ing. Tomáš Seidl
Vodní
Ing. Tomáš Seidl
hospodářství
Vodní
Ing. David Baše
hospodářství
Odpady a ovzduší
Ing. David
Moravec
Ochrana přírody a
Ing. Romana
krajiny, ochrana
Bartošová
ZPF
Státní správa lesů,
Ing. Jiří Snoza
myslivost a
rybářství

Tel.:
494 629 563
494 629 563

e-mail:
t.seidl@mestodobruska.cz
t.seidl@mestodobruska.cz

494 629 560

d.base@mestodobruska.cz

494 629 561

d.moravec@mestodobruska.
cz
r.bartosova@mestodobruska
.cz

494 629 562
494 629 564

j.snoza@mestodobruska.cz

Rozsah jednotlivých agend
Agendu vodního hospodářství vykonávají dva referenti se vzájemnou zastupitelností. Pan
Ing. Tomáš Seidl se specializuje na povolování studní, vodovodních řadů, povolování
odběrů podzemních a povrchových vod, stavby vodních nádrží a stavby v korytech vodních
toků. Dále schvaluje havarijní plány a manipulační řády vodních děl. Současně plní pozici
vedoucího oddělení životního prostředí. Pan Ing. David Baše se specializuje na povolování
čistíren odpadních vod, kanalizačních řadů, povolování vypouštění odpadních vod do vod
povrchových a podzemních. Dále schvaluje kanalizační řády, vede majetkovou a provozní
evidenci vodovodů a kanalizací a vypracovává koordinovaná závazná stanoviska.

Výroční zpráva Městského úřadu Dobruška za rok 2019

75

Agendu odpadů a ovzduší vykonává pan Ing. David Moravec. V rámci agendy státní
správy odpadového hospodářství vydává vyjádření a závazná stanoviska ke stavením
záměrům, souhlasy k nakládání s nebezpečnými odpady, souhlasy k upuštění od třídění,
vede evidenci hlášení o odpadech, kontroluje a zpracovává hlášení původců odpadů.
V rámci samosprávní činnosti na úseku odpadového hospodářství koordinuje svoz
komunálního odpadu z území města (včetně kontroly dodržování obecně závazné
vyhlášky, komunikace s občany a provozovatelem skládky, zajišťování dostatečného počtu
sběrných nádob i jejich umístění apod.), kontroluje a koordinuje činnost separačního
dvora, řeší černé skládky na pozemcích města ve spolupráci s technickými službami.
V rámci agendy ochrany ovzduší vydává závazná stanoviska k umístění, provedení a
užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší,
vykonává kontrolní činnost při dodržování emisních limitů. Dále zpracovává podklady pro
vydání souhrnného vyjádření oddělení životního prostředí.
Agendu ochrany přírody a krajiny a ochrana ZPF vykonávala do poloviny února roku 2020
paní Ing. Romana Bartošová, která je v současné době na mateřské dovolené. Nyní její
agendu vykonává paní Mgr. Kateřina Geržová. V rámci agendy ochrany přírody a krajiny
je povolováno kácení dřevin rostoucích mimo les, povolováno záměrné rozšiřování křížence
druhů rostlin či živočichů do krajiny, povolováno záměrné šíření geograficky nepůvodního
druhu rostliny či živočicha do krajiny, jsou vydávány souhlasy k umísťování a povolování
staveb a jiných činností, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz a dále jsou
vydávána závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků. Agenda
ochrany ZPF obnáší zejména vydávání souhlasů k odnětí půdy ze zemědělského půdního
fondu při výměře do 1 ha, předepisování finančních odvodů a dále kvalitativní ochranu
půdy.
Agendu státní správy lesů, myslivosti a rybářství vykonává pan Ing. Jiří Snoza. Tato
agenda představuje zejména ochranu lesního půdního fondu a z toho plynoucí rozhodování
o prohlášení pozemků za pozemky určené k plnění funkcí lesa (případně rozhodnutí
v pochybnostech u těchto pozemků) nebo o jejich vynětí z pozemků určených k plnění
funkcí lesa a vydávání stanovisek k případnému dotčení lesních pozemků a jejich
ochranného pásma, vydávání souhlasů s těžbou v lese (včetně výjimek v případě porostů
mladších 80 let), kde hospodaří vlastník bez protokolem převzaté lesní hospodářské
osnovy, vydávání licencí v lesním hospodářství a zajištění financování odborných lesních
hospodářů, zajištění zpracování lesní hospodářské osnovy, povolování výjimek ze
zákonných lhůt stanovených lesním zákonem, vydávání rozhodnutí k nápravě zjištěných
nedostatků ve stavu lesa a dozor nad dodržováním lesního zákona. Výkon státní správy
na úseku myslivosti spočívá zejména v uznávání honiteb a stanovování jakostních tříd pro
jednotlivé druhy zvěře, jmenování a odvolání mysliveckých hospodářů a myslivecké stráže
(včetně
jejich
přezkušování)
rozhodování
o
snížení
stavů
zvěře
a povolování lovu v mimořádných případech, vydávání a odebírání loveckých lístků a
dozorová činnost.
Výkon státní správy rybářství spočívá ve vydávání a odebírání rybářských lístků,
jmenování a odvolání rybářské stráže a řešení přestupku.
Nezanedbatelnou součástí všech uvedených referátů je sběr statistických dat.
Další působnost oddělení životního prostředí
- vydává souhrnná vyjádření pro stavební záměry,
- spolupracuje a zajišťuje činnosti v rámci protipovodňové ochrany,
- řeší závažné ekologické havárie,
- kontroluje provádění monitoringu skládky v Křovicích,

Výroční zpráva Městského úřadu Dobruška za rok 2019

76

-

ve spolupráci s odborem rozvoje města připravuje a realizuje výběrové řízení na
zajišťování sběru a svozu odpadu,
vykonává státní správu na úseku rostlinolékařské péče,
vykonává státní správy ve věcech veterinární péče,
vykonává státní správu v ochraně zvířat,
poskytuje informace občanům a organizacím dle zákona o svobodném přístupu k
informacím, v rozsahu své působnosti a v duchu zákona o ochraně osobních údajů,
zpřístupňuje informace o stavu životního prostředí dle zákona o právu na informace
o životním prostředí,
provádí kontrolní činnost na všech úsecích životního prostředí.

Současné personální obsazení odboru umožňuje chod oddělení, problémy nastávají při
dovolených nebo dlouhodobých absencích některých referentů.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Výkon státní správy na úseku vodního hospodářství je vykonáván v rozsahu obecního
úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a zákona č. 274/2001
Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích), v platném znění. Dále je vodoprávní úřad současně i
speciálním stavebním úřadem podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
Zákon o vodovodech a kanalizacích
Podle tohoto zákona vydal za rok 2019 vodoprávní úřad 2 rozhodnutí.
Na základě požadavků vyplývajících z tohoto zákona a jeho prováděcí vyhlášky č. 428/2001
Sb., předává vlastník vodovodů a kanalizací příslušnému vodoprávnímu úřadu vybrané
údaje majetkové a provozní evidence. V roce 2019 to bylo v 19 případech. Tato hlášení byla
vodoprávním úřadem zpracována a odesláno na Ministerstvo zemědělství.
Zákon o vodách
Za rok 2019 bylo vodoprávním úřadem vydáno 143 opatření týkajících se především
povolení k odběru podzemních a povrchových vod, povolení k vypouštění odpadních vod do
povrchových a podzemních, souhlasů vodoprávního úřadu dle ust. § 17 vodního zákona a
schválení havarijního plánu.
Graf. č. 1: Celkový počet vydaných opatření vodoprávním úřadem dle vodního zákona za roky 2018
a 2019.

Výroční zpráva Městského úřadu Dobruška za rok 2019

77

C e l ko v ý p o č e t o p a t ře n í vo d o p ráv n í h o
ú řa d u d l e vo d n í h o z á ko n a
160
140
120

Počet

100
80
60
40
20
0
2018

2019
Rok

Graf č. 2: Přehled vodoprávním úřadem vydaných opatření dle vodního zákona podle druhu.
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Z tohoto grafu lze vyčíst, že v roce 2019 došlo k nárůstu vydaných povolení k odběru
podzemních vod, což lez přisuzovat většímu zájmu o zbudování nových studní s ohledem
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na vývoj klimatu ve vztahu k výskytu suchých období. Tento vývoj koresponduje i
s nárůstem počtu vydaných stavebních povolení pro studny (viz graf č. 4). Současně došlo
vysokému nárůstu počtu vydaných souhlasů vodoprávního úřadu, které souvisí s novelou
vodního zákona v tom smyslu, že nově vodoprávní úřad schvaluje formou rozhodnutí,
oproti původnímu ohlášení, provádění geologických prací za účelem vybudování nové
studny. Také lze z tohoto grafu a grafu č. 4 zaznamenat nárůst počtu vydaných opatření
souvisejících s výstavbou nových domovních čistíren.
Stavební zákon
Za rok 2019 bylo vodoprávním úřadem vydáno 173 opatření týkajících se především
povolení staveb domovních čistíren odpadních vod, studen a ostatních vodních děl
(vodovody, kanalizace, stavby v korytech vodních toků, malé vodní nádrže) a kolaudačních
souhlasů.
Graf č. 3: Celkový počet vydaných opatření vodoprávním úřadem dle stavebního zákona za roky
2018 a 2019.
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Graf č. 4: Přehled vodoprávním úřadem vydaných opatření dle stavebního zákona podle druhu.
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Graf č. 5: Přehled procentuálního podílu agend vodoprávního úřadu dle jednotlivých zákonů za
rok 2019.
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Vodoprávní úřad v roce 2019 mimo jiné řešil havarijní situaci vzniklou v důsledku pádu
sloupu s transformátorem a úniku transformátorového oleje u objektu Chata Eva v obci
Deštné v Orlických horách. V květnu roku 2019 prováděl vlastník dřevin, které se
nacházely poblíž vrchního elektrického vedení, jejich kácení, přičemž jeden z kácených
stromů spadl přímo na elektrické vedení, čímž způsobil pád sloupu elektrického vedení,
na kterém byl umístěn transformátor. Při pádu transformátorového sloupu došlo
k poškození olejové nádrže transformátoru, ze které postupně vyteklo na rostlý terén
přibližně 150 l transformátorového oleje (olej bez PCB). Událost byla zprvu nahlášena
pracovníkům ČEZ Distribuce, a. s., jako běžná porucha vedení s minimálním únikem oleje
(cca 15 l). Posléze, následujícího dne, byly zahájeny sanační práce firmou spolupracující s
ČEZ Distribucí, a. s., na odstranění znečištění, přičemž bylo zjištěno, že došlo
k výraznějšímu úniku transformátorového oleje z nádrže než byl předpoklad. Sanační
práce na odstranění závadného stavu pak probíhaly až do července roku 2019.
Foto: archiv vodoprávního úřadu.
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A OCHRANA OVZDUŠÍ
Výkon státní správy a samosprávy na úseku odpadového hospodářství je vykonáván v
rozsahu obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Výkon
státní správy na úseku ochrany ovzduší je vykonáván v rozsahu obecního úřadu a obecního
úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v
platném znění
Zákon o odpadech
Původci odpadů mají při překročení zákonem stanoveného množství produkce odpadů
povinnost podávat hlášení o jejich produkci a nakládání s odpady za každou samostatnou
provozovnu.
Z porovnání počtu hlášení za rok 2017 a 2018 je patrné, že nedošlo k výraznému nárůstu
počtu hlášení (viz graf č. 6). Rok 2019 nelze posuzovat, jelikož údaje o počtu hlášení nejsou
ke dni zpracování této zprávy kompletní.
Graf č. 6: Přehled podaných hlášení od původců odpadů.
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V případě vydaných závazných stanovisek z hlediska nakládání s odpady, došlo v roce
2019 k mírnému zvýšení počtu vydaných závazných stanovisek oproti roku 2018 (viz graf
č. 7).
Graf č. 7: Počet vydaných závazných stanovisek dle zákona o odpadech.
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V rámci samosprávní činnosti zde, pro lepší představu vývoje produkce tříděných a
směsných komunálních odpadů, uvádíme množství vyprodukovaných odpadů v delším
časovém horizontu (viz grafy č. 9 a č. 10).
Graf č. 9: Množství vyprodukovaných tříděných komunálních odpadů občany města Dobrušky.
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Zákon o ochraně ovzduší
Za rok 2019 bylo vydáno celkem 91 závazných stanovisek k umístění, provedení a užívání
stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší. V porovnání
s rokem 2018 došlo k výraznému nárůstu vydaných závazných stanovisek (viz graf č. 8).
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Graf č. 8: Počet vydaných závazných stanovisek dle zákona o ochraně ovzduší.
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Graf č. 10: Množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu občany města Dobrušky.
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Graf č. 11: Procentuální podíl činností dle jednotlivých agend za rok 2019.
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V rámci propagace třídění komunálních odpadů a elektra byly v roce 2018 a 2019
realizovány dvě osvětové akce pro občany města Dobrušky. Jednalo se o akci s názvem
„Přelez, přeskoč a recykluj“ a také akci „Brána recyklace“.
Foto: archiv orgánu odpadového hospodářství.

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY, OCHRANA ZPF
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Výkon státní správy na úseku ochrany přírody je vykonáván v rozsahu obecního úřadu a
obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění. Na úseku ochrany zemědělského půdního fondu
probíhá výkon státní správy dle zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, v platném znění. Dále má oddělení životního prostředí
v kompetenci i úsek ochrany zvířat proti týrání (dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, v platném znění), a částečně rostlinolékařskou péči dle zákona č.
326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném znění.
Zákon o ochraně přírody a krajiny
V roce 2019 vydal orgán ochrany přírody a krajiny především 23 rozhodnutí ve věci kácení
dřevin rostoucích mimo les, a to na území města Dobrušky a přilehlých městských částí.
Graf č. 12: Počet vydaných opatření orgánu ochrany přírody a krajiny dle druhu.
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Mezi další činnosti patří i vyhlašování památných stromů. V současné době je na
pověřeném území (od Sedloňova až po Pohoří) vyhlášeno celkem 15 památných stromů, u
kterých každoročně probíhá kontrola (správné označení tabulí se státním znakem, nutnost
ošetření, zamezení poškození).

Foto: Hrušeň polnička v Běstvinách a lípa republiky u nádraží (archiv orgánu ochrany
přírody a krajiny).
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Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
Od poloviny roku 2016 došlo ke schválení novely zákona, která přinesla výrazné zvýšení
administrativy při odnětí půdy za rodinné domy v zastavěném území a s tím související
rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Mezi další činnosti
patří například i kontrola erozního ohrožení zemědělské půdy v důsledku špatné
zemědělské praxe.
V roce 2019 bylo vydáno 65 souhlasů s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu,
přičemž počet vydaných rozhodnutí ve věci odvodů za odnětí se v roce 2019 vyšplhal na
počet 42 (což je skoro dvojnásobek oproti roku 2018, kdy jich bylo vydáno 23).
Graf č. 13: Počet vydaných opatření orgánem ochrany ZPF dle druhu.
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Graf č. 14: Procentuální podíl činností dle jednotlivých agend za rok 2019.
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STÁTNÍ SPRÁVA LESŮ, MYSLIVOSTI A RYBÁŘSTVÍ
Výkon státní správy na úseku lesního hospodářství je vykonáván v rozsahu obecního
úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností na základě zákona č. 289/1995 Sb.,
o lesích, v platném znění (lesní zákon). Na úseku myslivosti probíhá výkon státní správy
v rozsahu zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti (zákon o myslivosti) v platném znění. A na
úseku
rybářství
v rozsahu
zákona
č.
99/2004
Sb.,
o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných
zdrojů, v platném znění (zákon o rybářství).
Lesní zákon
V rámci kompetence lesního zákona bylo v roce 2019 vydáno celkem 29 správních
rozhodnutí a 66 závazných stanovisek.
Graf č. 15: Počet vydaných opatření orgánem státní správy lesů podle druhu.

Výroční zpráva Městského úřadu Dobruška za rok 2019

89

Opatření dle lesního zákona
2018

2019

70
60

Počty

50
40
30
20
10
0
Rozhodnutí v
pochybnostech

Dělení PUPFL

Odnětí PUPFL

Závazná stanoviska ochranné pásmo lesa

Rok 2019 byl v lesnictví obecně dalším rokem řešení nepříznivé situace způsobené dopady
sucha, polomů a následné kůrovcové kalamity. Nastalá situace je dlouhodobou zátěží
zejména pro vlastníky lesa, kdy je věcná součinnost se státní správou a její vstřícnost ve
vztahu k zachování lesa vice než žádoucí.
Zákon o myslivosti
V rámci kompetence zákona o myslivosti bylo v roce 2019 vydáno celkem 12 správních
rozhodnutí
a 5 vyjádření týkajících se snížení stavu zvěře. Bylo rozhodnuto o vydání 190 loveckých
lístků a byly ustanoveny dvě myslivecké stráže.
Problémem tohoto referátu je neurčitost některých ustanovení zákona o myslivosti (jakož
i množství protichůdným výkladů), která je, v případě interních problémů v honebních
společenstvech nebo mysliveckých spolcích čí v případě absence dohody mezi držiteli a
uživateli honiteb, mnohdy využívaná k průtahům ve správním řízení nebo k iniciaci
bezpředmětných řízení!
Graf č. 16: Počet vydaných loveckých lístků orgánem státní správy myslivosti.
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Jednou za tři roky se stává město Dobruška místem konání okresní chovatelské přehlídky
trofejí zvěře ulovené v předcházejícím roce v honitbách okresu Rychnov nad Kněžnou.
V roce 2019 proběhla tato akce v kulturním domě města Dobruška ve dnech 20. až 26.
dubna a vystaveno bylo celkem 991 trofejí srnce obecného, jelena evropského (včetně siky
Dybowského), muflona a daňka evropského, včetně trofejí kňourů, lišek a jezevců.

Foto: Vystavy trofejí v kulturním domě města Dobruška (archiv orgánu státní správy
myslivosti).
Zákon o rybářství
V rámci kompetence zákona o rybářství bylo v roce 2019 vydáno celkem 77 rybářských
lístků pro české občany a řešen jeden přestupek.
Graf č. 17: Počet vydaných rybářských lístků orgánem státní správy na úseku rybářství.
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Graf č. 18: Procentuální podíl činností dle jednotlivých agend za rok 2019.
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DALŠÍ ČINNOSTI V RÁMCI ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Oddělení životního prostředí je dotčeným orgánem pro dva obecné stavební úřady a to
MěÚ Dobruška a MěÚ Opočno a dále oddělení životního prostředí vydává souhrnná
vyjádření, která slouží nejenom stavebníkům, ale i ostatním žadatelům jako základní
informace o vlivu jejich záměru na jednotlivé složky životního prostředí. Graf č. 19 ukazuje
počty vydaných souhrnných vyjádření oddělením životního prostředí, pro srovnání, v
letech 2017 až 2019.
Graf č. 19: Počty vydaných souhrnných vyjádření oddělením životního prostředí.
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VÝBĚR SPRÁVNÍCH POPLATKŮ ZA ROK 2019
Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. činily 98 290,- Kč, z toho:
Vodoprávní úřad dle položek 18 a 20 ………………………….. 47 700,- Kč
Lovecké lístky dle položky 13 ………………………………….
15 620,- Kč
Rybářské lístky dle položky 14 ………………………………… 33 950,- Kč
Licence OLH dle položky 87 …………………………………...
.. 1 000,- Kč
Graf. č. 20: Porovnání výše vybraných správních poplatků za roky 2018 a 2019.
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Výběr správních poplatků
oddělení ŽP (v Kč)
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Současné personální obsazení oddělení životního prostředí umožňuje chod oddělení,
problémy nastávají při dovolených nebo dlouhodobých absencích některých referentů.
Oddělení má však kolektiv vysokoškoláků na vysoké odborné úrovni a u většiny je znát
dlouholetá zkušenost z praxe, všichni jeho referenti plní zodpovědně svěřenou agendu a
úkoly.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
Ing. Mgr. Simona Dolková, vedoucí odboru

__________________________________________________
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZAJIŠŤUJE AGENDY

Sociálně-právní ochrana dětí

Sociální práce na obci

Veřejné opatrovnictví

Komunitní plánování sociálních služeb

Koordinace protidrogových aktivit

Zdravotnictví – vydávání receptů a žádanek na léčiva obsahující návykové látky

Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

Zabezpečení výkonu přenesené působnosti ve vztahu k dodržování ustanovení § 6
odst. 8 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o
změně některých zákonů, v platném znění
Personální zajištění odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ): 7 kvalifikovaných
úřednic včetně vedoucí pracovnice (5 pracovnic = výkon agendy sociálně-právní ochrany
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dětí, 2 pracovnice = výkon sociální práce na obci a ostatní agendy OSVZ), všechny
pracovnice splňují vysokoškolské vzdělání (jsou zastoupeny obory sociální práce, sociální
patologie, sociální pedagogika, charitativní práce)
Zdroje financování OSVZ:
dotace ze státního rozpočtu na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, dotace ze státního rozpočtu na výkon sociální práce
s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí, projekty, rozpočet města Dobrušky

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ
Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) poskytuje sociálně-právní ochranu dle
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění a dalších
souvisejících právních předpisů. OSPOD je povinen se při výkonu sociálně-právní ochrany
dětí (SPOD) řídit standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí. Prvotní verze
Standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Dobruška (dále jen standardy) byla
vydána 12. prosince 2014 s datem účinnosti 1. ledna 2015 a byla schválena Radou města
Dobruška dne 17. prosince 2014. Standardy jsou pravidelně revidovány a aktualizovány.
Agenda SPOD v sobě zahrnuje přímou práci s klienty spojenou s administrativními úkony
(vedení evidence a spisové dokumentace dětí a rodin, příprava různých zpráv, záznamy ze
šetření, jednání, podávání návrhů, záznamy z vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny,
zpracování individuálních plánů ochrany dítěte atd.), terénní práci (sociální šetření
v rodinách a dalším prostředí, kde se nezletilé dítě zdržuje) a účast při jednáních na
různých institucích (soudy, policie aj.). Velký důraz je kladen na preventivní práci
v rodinách.
Realizace sociálně-právní ochrany dětí je spojena s vysokou neuropsychickou zátěží,
profesionální a časovou náročností. Pro profesní podporu, pro psychickou individuální
podporu zaměstnanců na úseku SPOD a předcházení syndromu vyhoření, musí být
zajištěna podpora nezávislého kvalifikovaného odborníka – supervizora. Pracovnice
OSPOD musí pravidelně absolvovat vzdělávací semináře akreditované MPSV a další
vzdělávání.
Pracovnice OSPOD drží pracovní pohotovost nad rámec stanovené pracovní doby. Výkon
nepřetržité pracovní pohotovosti pokrývá situace vážného ohrožení dítěte, situace, kdy je
nutné zabezpečit součinnost orgánům činným v trestním řízení.
Základní funkce OSPOD
1. Veřejnoprávní ochrana nepříznivého vývoje dítěte
Spojená s prací s dětmi - poskytování sociálně-právní ochrany dětem, které spadají do
kategorie ohroženého dítěte dle § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů.
Spočívá zejména:
 v sociální práci s ohroženým dítětem a jeho rodinou (sociální pomoc a podpora
ohroženým dětem, koordinace případu ohroženého dítěte, vyhodnocení situace
dítěte a jeho rodiny, tvorba individuálního plánu ochrany dítěte)
 ve výkonu dohledu nad ohroženým dítětem a jeho rodinou (k tomu právní řád
OSPOD svěřuje pravomoci autoritativním způsobem zasahovat do soukromí rodiny
(včetně obydlí), které jsou zakotvené v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů /ZSPOD/), př. donucovacích oprávnění
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OSPOD = provádět sociální šetření v rodině, předvolávat rodiče dítěte k jednání na
úřadu apod.
2. Veřejnoprávní opatrovnictví a veřejné poručenství dítěte
Jedná se o zastupování dítěte v soudním řízení, které nemá dostatečnou svéprávnost k
tomu, aby mohlo v určité záležitosti jednat samostatně (např. ve věci péče o dítě), a
současně zde není jiná osoba, která by měla oprávnění dítě zastoupit a mohla jej zastoupit
(při hmotněprávních jednáních, při procesních jednáních).
K naplnění obou výše uvedených funkcí vykonávají pracovnice OSPOD v rámci svých
agend aktivity zejména v níže uvedeném rozsahu.

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ
péče o dítě, rodinu
 Poskytování poradenství (např. při řešení rodinných, osobních a dalších aktuálních
krizových, nepříznivých situací, při řízení o úpravě výchovy a výživy nezletilých dětí,
zvýšení výživného, úpravy styku, určení a popření otcovství, změně příjmení
nezletilého dítěte, výkonu rozhodnutí – exekuce, v oblasti výchovy dětí, posilování
rodičovských kompetencí atd.).
 Zprostředkování pomoci odborných psychologických, zdravotnických a jiných
odborných zařízení
 Provádění sociální práce s rodinami, jednotlivci nebo skupinami v krizových situacích,
poskytování krizové intervence.
 Pravidelné vyhodnocování situace ohroženého dítěte a jeho rodiny, tvorba
individuálních plánů ochrany dítěte, organizace případových konferencí, rodinných
konferencí, podávání návrhů k soudu.
 Realizace komplexního sociálního šetření v rodinách s nezletilými dětmi včetně rodin
z vyloučených lokalit nebo obdobně ohroženého prostředí.
 Rozhodování a ukládání výchovných opatření (napomenutí, dohled nad dítětem apod.)
ve správním řízení a vykonávání dohledu nad jejich dodržováním, pravidelné návštěvy
nezletilých, sanace rodiny.
 Depistážní činnosti zaměřené na vyhledávání ohrožených dětí.
kolizní opatrovnictví
 OSPOD vystupuje v roli “advokáta” dítěte - zastupování dítěte v opatrovnickém řízení.
 Hájení zájmů nezletilého dítěte a podávání vyjádření při soudních jednáních ve
prospěch dítěte.
 Kolizní opatrovník (pokud to není v rozporu s nejlepšími zájmy dítěte a má se za to, že
dítě dostatečně chápe situaci) poskytuje, objasňuje dítěti příslušné informace, zjišťuje
jeho názory.
 Kolizní opatrovník může předkládat návrhy na doplnění dokazování (znalecké
posudky, zprávy odborníků, školy, listinné důkazy), má právo se odvolávat, v rámci
svých kompetencí spolupracuje se soudy.
 Informování rodičů o ustanovení OSPOD kolizním opatrovníkem.
 Kolizní opatrovník se účastní přestupkového řízení vedeného proti mladistvému,
trestního řízení proti mladistvému a řízení o činech jinak trestných u dětí mladších 15
let.
kuratela pro děti a mládež
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 Zabývá se výchovnými problémy a trestnou činností dětí do 18 let, mladistvými od 15
do 18 let, u nichž bylo zahájeno trestní stíhání, nebo se dopustili přestupku, dětmi a
mladistvými s opakovanými závažnými poruchami chování (např. záškoláctví, útěky
z domova, agresivita, alkoholismus, prostituce, drogy)
 Účast u výslechů, hlavních líčení, podávání návrhů k soudu.
 Poskytování odborného sociálního poradenství.
 Pravidelné vyhodnocování situace ohroženého dítěte a jeho rodiny, tvorba
individuálních plánů ochrany dítěte, organizace případových konferencí.
 Provádění komplexního sociálního šetření v rodinách s nezletilými dětmi včetně rodin
z vyloučených lokalit nebo obdobně ohroženého prostředí.
 Vykonávání depistážní činnosti zaměřené na vyhledávání ohrožených dětí.
 Realizace výchovných opatření (napomenutí, dohled nad výchovou nezletilých a
mladistvých apod.), pravidelné návštěvy nezletilých, výchovné pohovory, sledování
výkonu ústavní výchovy, ochranné výchovy.
 Spolupráce se školskými a dalšími institucemi – školami, soudy, Policií ČR, Probační
a mediační službou atd. při řešení např. záškoláctví, šikany, přestupků apod., prioritně
na žádost škol a školských zařízení se účastní výchovných komisí.
náhradní rodinná péče
 Poskytování poradenství pro osoby, které uvažují o osvojení dítěte, o pěstounské péči,
o pěstounské péči na přechodnou dobu, o péči jiné fyzické osoby.
 Provádění sociálního šetření ke zjištění poměrů osob vhodných stát se pěstouny,
pěstouny na přechodnou dobu, osvojiteli, zjišťování osobní a rodinné anamnézy
budoucích osvojitelů.
 Vyhledávání dětí „vhodných“ pro osvojení a pěstounskou péči, účast na soudních
řízeních o osvojení a pěstounské péči.
 Pravidelné vyhodnocování situace ohroženého dítěte a jeho rodiny, tvorba
individuálních plánů ochrany dítěte, pořádání případových konferencí, rodinných
konferencí, podávání návrhů k soudu.
 Sledování vývoje dětí, které byly svěřeny do výchovy jiné osobě odpovědné za výchovu
dítěte a vývoj dětí v předpěstounské péči, dodržování pravidelného režimu návštěv
rodiny, ve které dítě žije, popřípadě jiného prostředí, kde se dítě zdržuje.
 Přijímání žádostí žadatelů o náhradní rodinnou péči, kompletace spisu a jeho
postoupení krajskému úřadu, který je oprávněn ke zprostředkování náhradní rodinné
péče.
 Zajištění sociálně-právního poradenství a sociální práce s rodinami, jednotlivci a
skupinami, poskytování odborné pomoci s řešením jejich problémů v osobním či
sociálním vývoji.
 Spolupráce s osobami, které se staly pěstouny na přechodnou dobu, dlouhodobými
pěstouny nebo osvojiteli a zároveň s organizacemi, které uzavírají dohody o výkonu
pěstounské péče s pěstouny.
Každá pracovnice OSPOD se podílí na zajištění agendy syndromu CAN (týrané,
zneužívané a zanedbávané děti) ve svých přidělených obvodech (agendách):




zjišťuje a eviduje případy ohroženého nebo narušeného vývoje nebo výchovy u těchto
dětí a činí opatření směřující k ochraně dětí před tělesným nebo duševním násilím a
zanedbáváním (syndrom CAN), prošetřuje každé oznámení, provádí návštěvy
v rodinách, realizuje poradenskou činnost,
podává Policii ČR podněty na prošetření jednání osob, u kterých je podezření
z naplnění podstaty trestného činu.
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Počty případů evidovaných orgánem sociálně-právní ochrany dětí
Rejstřík

Počet případů Počet
zaevidovaných vyřazených
v roce 2018
spisů v roce
2018

Om*
Nom**
Podněty***

105
26
176

Počet případů Počet
zaevidovaných vyřazených
v roce 2019
spisů v roce
2019

195
0
0

131
18
105

114
0
0

Kuratela pro děti a mládež
Klienti kurátora pro děti a mládež
2018

2019

Počet evidovaných klientů

33

22

Trestná činnost

5

6

Přestupky

3

2

Výchovné problémy

25

14

Uložená trestní opatření

0

1

Uložená výchovná opatření mladistvým

1

0

Mladiství ve výkonu vazby nebo ve výkonu odnětí svobody

0

0

Opatření uložená dětem mladším 15 let

1

1

Náhradní rodinná péče
Umísťování dětí do náhradní rodinné péče a rozhodování o poručenství dětí
Počty dětí v roce:

Ve sledovaném roce bylo
svěřeno na základě
rozhodnutí do

2018

2019

péče před osvojením

2

0

osvojení

0

1

péče jiné osoby

0

3

předpěstounské péče

0

0

pěstounské péče

3

3

pěstounské péče na přechodnou
dobu

2

1
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Jmenování poručníka dítěti s osobní péčí poručníka ve
sledovaném roce

2

0

Pěstounská péče, osobní péče poručníka, péče jiné osoby
Počet dětí k 31. 12. 2018

Počet dětí k 31. 12. 2019

Pěstounská péče

13

14

Pěstounská péče na
přechodnou dobu

0

1

Poručenství s osobní péčí
poručníka

4

2

Svěření dítěte do péče jiné
osoby

3

4

Počet osob vykonávajících náhradní rodinnou péči
Vztah k dítěti
2018

celkem k 31. 12.
2018

prarodiče

jiný
příbuzný

cizí

Pěstounská péče

19

4

1

14

Pěstounská péče na
přechodnou dobu

6

0

0

6

Poručenství s osobní péčí
poručníka

4

0

1

3

Péče jiné osoby

5

5

0

0

Vztah k dítěti
2019

celkem k 31. 12.
2019

prarodiče

jiný
příbuzný

cizí

Pěstounská péče

20

6

1

13

Pěstounská péče na přechodnou
dobu

7

0

0

7

Poručenství s osobní péčí
poručníka

3

0

0

3

Péče jiné osoby

6

5

1

0
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Žadatelé o zprostředkování náhradní rodinné péče
Počet podaných žádostí o zprostředkování náhradní rodinné péče
Podaných za
rok 2018

Nevyřízených
k 31. 12. 2018

Podaných
za rok 2019

Nevyřízených
k 31. 12. 2019

Žadatelé o osvojení

0

0

0

0

Žadatelé o pěstounskou
péči

5

4

3

0

Žadatelé o zařazení do
evidence osob, které
mohou vykonávat
pěstounskou péči na
přechodnou dobu

3

2

1

Celkem

8

0
6

4

0

Děti umístěné v náhradní péči zařízení pro péči o děti
Počet dětí umístěných
k 31. 12. 2018

Počet dětí umístěných

Děti s nařízenou ÚV umístěné v
zařízení pro výkon ÚV (ústavní
výchova)

0

3

Děti s uloženou OV umístěné v
zařízení pro výkon OV (ochranná
výchova)

0

0

Děti s nařízeným výchovným
opatřením podle § 13a ZSPOD
umístěné v zařízení pro výkon ÚV
nebo ve středisku výchovné péče

0

2

Děti umístěné v zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc na
základě rozhodnutí soudu

0

0

Děti umístěné v zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc na
základě žádosti zákonného zástupce,
žádosti dítěte, žádosti OSPOD se
souhlasem rodiče

1

0

k 31. 12. 2019
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Počet
případů
v roce
2018

Evidenční údaje

Podané návrhy
(podněty) soudu na

Podané podněty
(oznámení) policii

Počet
případů
v roce
2019

zbavení rodičovské odpovědnosti

0

0

omezení rodičovské odpovědnosti

1

0

pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti

1

0

zbavení rodiče práva dát souhlas k osvojení

0

0

uložení výchovného opatření podle § 13 ZSPOD

1

0

nařízení výchovného opatření podle § 13a
ZSPOD

3

0

nařízení ústavní výchovy

0

2

zrušení ústavní výchovy

0

0

rozhodnutí, zda je třeba souhlasu rodiče k
osvojení

0

0

nařízení předběžného opatření podle § 924
Občanského zákoníku celkem

6

0

soudem vyhověno

6

0

soudem zamítnuto

0

0

prodloužení ústavní výchovy

1

1

svěření dítěte do péče zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc

0

0

svěření dítěte do pěstounské péče na
přechodnou dobu

1

0

určení rodičovství

1

1

popření otcovství

1

1

pozastavení výkonu povinnosti a práva péče o
dítě u nezletilého rodiče

0

0

zachování povinnosti a práva péče o dítě a
styku
s dítětem u
rodiče omezeného ve svéprávnosti

0

0

zanedbání povinné výživy (§ 196 TZ – trestní
zákon)

0

0

týrání svěřené osoby (§ 198 TZ)

1

1
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nebo státnímu
zastupitelství na

ohrožování výchovy dítěte (§ 201 TZ)

0

0

ublížení na zdraví (§ 145 až § 148 TZ)

0

0

jiný trestný čin proti životu, zdraví, svobodě,
lidské důstojnosti, mravnímu vývoji nebo jmění
dítěte

1

0

98

125

0

0

Orgán sociálně-právní ochrany jmenován opatrovníkem podle § 45
odst. 2 TŘ (trestní řád)

2

0

Počet případů, ve kterých orgán sociálně-právní ochrany dětí
vykonával funkci veřejného poručníka dítěte

0

2

Počet případů domácího násilí, kterého jsou přítomny nezletilé děti a
které jsou řešeny OSPOD

4

0

z toho počet případů s rozhodnutím o vykázání ze společného obydlí

1

0

Orgán sociálně-právní ochrany jmenován opatrovníkem
z toho opatrovníkem pro správu jmění dítěte

*Om(ochrana mládeže) – děti, které mají trvalé bydliště v obvodu místně příslušného obecního
úřadu obce s rozšířenou působností
**Nom(nepříslušná ochrana mládeže) – děti, jejichž záležitosti vyřizuje obecní úřad obce
s rozšířenou působností na dožádání místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, který má dítě ve své evidenci, popřípadě jiného orgánu nebo instituce
***Podnět - skutečnost, která nevykazuje důvody pro založení spisu Om, klientům je poskytnuto
poradenství

SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBCI
Realizovat činnosti sociální práce a koordinovat poskytování sociálních služeb na obecní
úrovni ukládá sociálním pracovníkům jako povinnost § 92 a § 93a zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách a § 7, § 63, 64, § 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
ve znění pozdějších předpisů.
Agenda sociální práce na obci zahrnuje poskytování pomoci a podpory osobám, skupinám
či komunitám s cílem zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich
přirozeném prostředí. Sociální práce si klade za cíl předcházet sociálnímu vyloučení a
podpořit začleňování jednotlivců, skupin i komunity. Zasahuje tam, kde se lidé dostávají
do konfliktu se svým sociálním prostředím. Pomáhá lidem, kteří se nacházejí v nepříznivé
sociální situaci, dále osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody, osobám
vedoucím rizikový způsob života nebo osobám ohroženým domácím násilím případně jinou
trestnou činností apod. Jedná se o přímou práci s klienty spojenou s administrativními
úkony (depistáž, sociální šetření, individuální plánování, vedení Standardizovaného
záznamu sociálního pracovníka a další související dokumentace, zpracování různých
zpráv, doprovázení klienta, motivační rozhovory aj.). Sociální pracovníci musí pravidelně
absolvovat vzdělávací semináře akreditované MPSV a další vzdělávání.
PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ
Sociální pracovník
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 Pomocí pravidelné depistáže vyhledává a navazuje kontakt s potenciálními klienty
sociální práce v jejich přirozeném prostředí.
 Posuzuje životní situace klienta, provádí sociální šetření u osob, které se nacházejí
v nepříznivé sociální situaci, tuto situaci analyzuje a poskytuje navazující sociální
poradenství.
 Mapuje individuální potřeby osob, skupin a komunit v nepříznivé sociální situaci,
analyzuje tuto situaci, tvoří návrhy jejího řešení. Provádí individuální plánování
cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění.
 Realizuje přímou sociální práci s klientem zaměřenou na změnu klienta a činnosti
zaměřené na změnu sociálního prostředí klienta.
 Realizuje metody sociální práce vůči klientovi podle potřeby řešení sociálního
problému, poskytuje krizovou intervenci, krizovou pomoc.
 Zplnomocňuje klienty, aby dokázali sami ovlivňovat své sociální prostředí a měnit
podmínky svých životů.
 Spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta.
 Spoluvytváří a koordinuje preventivní aktivity, jejichž cílem je předcházet vzniku
nepříznivých životních situací klientů.
 Zpracovává Standardizovaný záznam sociálního pracovníka a další dokumentaci.
 Poskytuje základní i odborné sociální poradenství.
Sociální kurátor (kurátor pro dospělé)
Jedná se o sociálního pracovníka se specializací na specifickou cílovou skupinu (např.
osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy
či výkonu trestu odnětí svobody, osoby, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou
činností jiné osoby, osoby po ukončení léčby chorobných závislostí, osoby, které nemají
dostatečně vhodně naplněny životně důležité potřeby v souvislosti s tím, že jsou osobami
bez přístřeší, osoby, kteří žijí životem, který může vést ke konfliktu se společností).
 Realizuje sociální práci s klientem zaměřenou na změnu klienta a podle potřeby na
řešení sociálního problému.
 V rámci základního sociálního poradenství poskytuje klientům informace potřebné
k překonání jejich nepříznivé životni situace.
 V rámci odborného sociálního poradenství pomáhá klientům zprostředkovat
kontakt se společenským prostředím, snaží se zabránit sociální izolaci klientů,
pomáhá jim při uplatňování práv a oprávněných zájmů, je klientům nápomocen při
obstarávání osobních záležitostí a realizuje sociálně-terapeutické činnosti, které se
zaměřují na obnovení vztahů klientů s jejich okolím a k posílení jejich praktických
schopností a dovedností.
 Usiluje o vytvoření optimálního socio-terapeutického vztahu s klientem, pomáhá
mu formulovat, plánovat individuální cíle spolupráce a nabízí klientovi alternativy
strategie k jejich dosažení. Provází klienta tvorbou, realizací a vyhodnocením
individuálního plánu.
 Pomáhá zmírnit dopad vlivu rizikových skupin na klienta.
 Kontaktuje klienty ve věznicích, ve školských zařízeních zajišťujících ústavní a
ochrannou výchovu, v léčebnách, nouzových noclehárnách a dalších zařízeních
poskytujících sociální služby, společně s odborníky v těchto zařízeních připravuje
plynulý přechod klientů do života mimo tato zařízení a napomáhá jejich následné
adaptaci, vykonává kontinuální sociální práci s pachateli trestné činnosti.
 Vyhledává zájemce o sociální služby v jejich přirozeném prostředí, vykonává
depistážní činnost. Provádí sociální šetření.
 Řeší v zájmu klientů, je-li k tomu klienty zmocněn, především záležitosti spojené
s návratem do běžného života např. záležitosti spojené s ubytováním,
zaměstnáním, zdravotním a materiálním zabezpečením.
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 Poskytuje klientům asistenci při různých jednáních. Spolupracuje s rodinami
klientů s cílem obnovit nebo zlepšit vzájemné vztahy.
 Spolupracuje nejčastěji se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
s Vězeňskou službou ČR, s Probační a mediační službou ČR, s nestátními
neziskovými organizacemi, se správními úřady apod.
POČET KLIENTŮ SOCIÁLNÍHO
PRACOVNÍKA
Osoby se zdravotním postižením nebo duševním
onemocněním
Osoby závislé na péči jiné osoby
Osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby
Osoby s různým stupněm omezení svéprávnosti
Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Osoby ohrožené rizikovým způsobem života
Oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí
Osoby, které se nacházejí v nejistém či
neadekvátním bydlení, včetně osob bez přístřeší
Nezaměstnaní
Rodiny s dětmi
Imigranti
Anonymní klienti
Další skupiny osob neuvedené výše
Celkem
POČET KLIENTŮ SOCIÁLNÍHO
KURÁTORA
2018
2019

2018

2019

5

14

1
0
7
16
1
1
18

0
2
4
3
3
1
15

11
3
0
912
3
978

6
3
0
420
6
477

17
22

Intervence
Sociální pracovník (včetně s.
kurátora)
Počet intervencí
Celková skutečná doba intervencí
(min.)
Průměrná skutečná doba intervencí
(min.)

2018

2019

300
10915

144
5215

113

114

VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ
Výkon funkce veřejného opatrovníka obcí je výkonem přenesené působnosti. Opatrovnictví
je druh právního vztahu mezi opatrovníkem a opatrovancem. Soud se při jmenování
opatrovníka řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Soud přednostně jmenuje opatrovníkem osobu, kterou navrhl opatrovanec. Není-li to
možné, jmenuje soud opatrovníkem zpravidla příbuzného nebo jinou osobu opatrovanci
blízkou. Není-li možné ani to, jmenuje soud jinou vhodnou osobu nebo obec, tj.
VEŘEJNÉHO OPATROVNÍKA. Obec výkon dané funkce musí převzít. Město Dobruška
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k zajištění výkonu veřejného opatrovnictví pověřuje pracovnici OSVZ.
Veřejné
opatrovnictví zahrnuje přímou práci s klienty spojenou s administrativními úkony (vedení
spisové dokumentace, tvorba různých zpráv aj.).
Veřejný opatrovník
Poskytuje ochranu a podporu pro osoby, které mají v důsledku duševního onemocnění,
mentálního postižení, degenerativního onemocnění nebo těžkého tělesného či smyslového
postižení potíže (v různé míře) s rozhodováním o svých záležitostech.
Zastupuje opatrovance, hájí jeho práva a je oprávněn za něj právně jednat, případně
spravovat jeho majetek (dle rozsahu uvedeném v rozhodnutí soudu). Opatrovník jedná s
maximálním respektem k vůli a přáním opatrovance, rozhoduje spolu s ním, případně
podle jeho vůle.
POČET OPATROVANCŮ MĚSTA
DOBRUŠKY
2018
2019

5
6

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Základním předpokladem zahájení procesu komunitního plánování sociálních služeb je
aktivizace tří základních skupin – zadavatelů (ti, kdo služby platí – zejména obce, kraje),
poskytovatelů (ti, kdo služby provozují) a uživatelů (ti, kdo služby přijímají).
Výsledkem vyjednávání mezi všemi účastníky procesu je komunitní plán, který odpovídá
místním podmínkám a potřebám. Město Dobruška má vypracován Komunitní plán
sociálních služeb na Dobrušsku pro období 2017 – 2021. Tento dokument, který stanovuje
krátkodobé i dlouhodobé cíle a priority rozvoje sociálních služeb v obci, mapuje všechny
veřejné, soukromé i dobrovolné subjekty z hlediska aktivit, které směřují k naplnění
vytyčených cílů. Je předkládán zastupitelstvu obce ke schválení.
Koordinátorka komunitního plánování
 Realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního
plánování.
 Usiluje o vytvoření efektivního, fungujícího systému sociálních služeb, které jsou
dostupné pro všechny občany daného území, který odpovídá zjištěným místním
potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky
vynakládané na služby jsou efektivně využívány.
 Mapuje, vyhodnocuje stávající systém sociálních služeb a podle potřebnosti posiluje
kapacitu či kvalitu stávajících služeb nebo podporuje zavedení služby nové.
 Zjišťuje místní podmínky a potřeby v oblasti sociálních služeb, spolupracuje
s poskytovateli sociálních služeb, s jinými státními, samosprávnými či neziskovými
institucemi v oblasti nastavení a efektivní realizace sociální sítě v dané lokalitě.
 Vytváří střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na daném území, metodou
komunitního plánování.
 Organizuje jednání řídící pracovní skupiny komunitního plánování sociálních
služeb na Dobrušsku.
 Vytváří a aktualizuje adresář poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb.
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KOORDINACE PROTIDROGOVÝCH AKTIVIT
Problematika užívání drog a závislostí (nevyjímaje patologického hráčství)
se dotýká všech částí naší společnosti, včetně místních komunit, a proto je role obcí a krajů
v řešení této problematiky nepostradatelná. Účinná místní protidrogová politika musí být
definována na základě analýzy současné situace a identifikovaných potřeb.
Město Dobruška má sestaven Místní plán protidrogové politiky na období 2019 – 2027.
Tento dokument se zabývá především problémem užívání návykových látek, omamných a
psychotropních. Cílem místního plánu protidrogové politiky je zejména předcházet vzniku
problémů spojených s užíváním návykových látek a ochrana veřejného zdraví.
Funkce protidrogového koordinátora je zřízena na základě zákona č. 65/2017Sb., o ochraně
zdraví před škodlivými účinky návykových látek Hlava VII Protidrogová politika,
v platném znění.
Místní protidrogový koordinátor
 Napomáhá při uskutečňování veškerých činností obce v oblasti protidrogové
politiky, tyto činnosti koordinuje, má obecný přehled o dění v této oblasti, jak na
úrovni prevence, léčby, tak represe.
 Vytváří a aktualizuje místní plán protidrogové politiky, průběžně kontroluje a
vyhodnocuje plnění úkolů vyplývajících z místního plánu protidrogové politiky.
 Spolupracuje se státními a nestátními subjekty zabývajícími se programy prevence
a léčby návykových nemocí.

ZDRAVOTNICTVÍ
V souladu zejména se zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších
předpisů zabezpečuje Městský Úřad Dobruška, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
agendu receptů a žádanek označených modrým pruhem („opiátové tiskopisy“).
Činnosti




Vydávání receptů a žádanek na léčiva obsahující návykové látky.
Vedení evidence a distribuce tiskopisů žádanek a receptů s modrým pruhem.
Zajišťování likvidace neplatných, znehodnocených a nepotřebných tiskopisů ze
zdravotnických zařízení na území, pro něž vykonává Městský úřad Dobruška
přenesenou působnost jako obec s rozšířenou působností.

ZVLÁŠTNÍ PŘÍJEMCE DÁVKY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ
O ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění dle § 10 a § 118 zákona č.
582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů se rozhoduje ve správním řízení. Řízení se provádí dle příslušných ustanovení
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění (ZPD) lze ustanovit z těchto důvodů:
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kdy by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má
dávka sloužit,
kdyby tím byly poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat,
nemůže-li oprávněný příjemce, popřípadě jeho zákonný zástupce nebo opatrovník
výplatu přijímat (zejména z důvodu nepříznivého zdravotního stavu).

POČET SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍ ZPD
2018
2019

1
1

ZABEZPEČENÍ VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI VE VZTAHU
K DODRŽOVÁNÍ USTANOVENÍ § 6 ODST. 8 ZÁKONA Č. 273/2001 SB., O
PRÁVECH PŘÍSLUŠNÍKŮ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN A O ZMĚNĚ
NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ.
Činnosti



Sledování vývoje situace národnostní menšiny, vyhledávání zdrojů podpory a
mapování rizik ohrožující životní situaci národnostní menšiny.
Vypracování zprávy o stavu národnostní menšiny dle aktuální potřeby obecních úřadů
ve spádové oblasti obce s rozšířenou působností a příslušného krajského úřadu.

ČINNOSTI A AKTIVITY, KTERÉ OSVZ ORGANIZOVAL A REALIZOVAL V LETECH
2018, 2019

CENA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2019
Město Dobruška společně s městem Opočno získalo ocenění v kategorii Obec podporující
sociální služby pro rok 2019. Ocenění bylo uděleno Královehradeckým krajem, který
každoročně uděluje ceny městům, organizacím i jednotlivcům za přínos v sociálních
službách.

PROGRAM TRIANGL II
OSPOD MěÚ Dobruška spolupracuje s organizací Salinger, z. s. zapojením do programu
Traingl II. Jedná se o preventivní a resocializační program pro děti a mládež, kteří jsou
ohroženi rizikovým chováním. Děti se mají možnost prostřednictvím dobrodružného
programu naučit, jak se rozhodovat v důležitých životních situacích – oblast drogové
problematiky, finanční gramotnosti, trestné činnosti apod. V roce 2018, září – leden se
programu zúčastnila skupina, kterou tvořilo 5 dětí ve věku 14 – 16 let. V roce 2019, září –
leden se programu zúčastnila skupina, kterou tvořilo 5 dětí ve věku 10 – 12 let.
Heterogenní skupina se schází v režimu 1 x týdně. Je vedena lektorkou organizace
Salinger, z.s..
PROJEKT SYSTÉMOVÝ ROZVOJ A PODPORA NÁSTROJŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ
OCHRANY DĚTÍ
Projekt MPSV, do kterého se OSPOD MěÚ Dobruška zapojil, se realizoval v letech 2016 –
2019. Cílem projektu byla podpora OSPOD a dalších klíčových aktérů v oblasti síťování
služeb pro ohrožené děti a rodiny, posilování mezirezortní a multidisciplinární spolupráce
v oblasti péče o ohrožené děti a jejich rodiny. Na vzniklé analýze a návrhu optimální
podoby místní/lokální sítě služeb na Dobrušsku celý tým OSPOD intenzivně spolupracoval
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se svou lokální síťařkou (koordinátorka projektu). V rámci aktivit lokálního síťování se
v Dobrušce podařily zrealizovat v listopadu 2018 tři workshopy, na kterých se sešli
s týmem OSPOD, zástupci škol, školských zařízení, služeb, které poskytují služby dětem
a rodinám, zástupci poradenských zařízení a další odborníci. V malých pracovních
skupinách se řešily postupy, kompetence, nástroje podpory v různých kazuistikách,
modelových situacích. Výstupem byl dokument Spolupráce škol s ostatními aktéry v síti
pro ohrožené děti a jejich rodiny v ORP Dobruška a nastavený systém spolupráce do
dalších let (mezioborová setkávání, přednášková činnost, workshopy aj.).

MEZIREZOTNÍ A MULTIDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE
V průběhu let 2018, 2019 OSVZ organizoval, inicioval a pomáhal organizovat pravidelná
mezioborová setkávání:

S Úřadem práce ČR – problematika klientů v hmotné nouzi

Zástupci OSPOD (MěÚ Dobruška, Kostelec nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou),
zástupci Policie České republiky, zástupce okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou –
metodické vedení OSPODů ze strany MPSV, nastavení spolupráce

OSVZ MěÚ Dobruška, zástupci městské policie v Dobrušce, zástupci Policie České
republiky – režim spolupráce, riziková místa v Dobrušce

Zástupci OSPOD MěÚ Dobruška a OSPOD MěÚ Nové Město nad Metují - v roce
2019 zahájena spolupráce v režimu intervizních pracovních setkávání, sdílení příkladů
dobré praxe v složitých kazuistikách apod.

Sociální práce v praxi (konference listopad 2019 v Rychnově nad Kněžnou) - OSVZ
MěÚ Dobruška se zapojil v rámci nastavené spolupráce se sociálními odbory MěÚ Rychnov
nad Kněžnou a Kostelec nad Orlicí do realizace konference. Dopolední blok byl věnován
setkání samosprávy měst a obcí z okresu Rychnov nad Kněžnou se zástupci sociálních
odborů obcí s rozšířenou působností (Dobruška, Kostelec nad Orlicí, Rychnov nad
Kněžnou) a sociálními službami. Sociální práce byla představena formou kazuistik
s praktickou ukázkou zapojení sociálních služeb. Odpolední blok byl věnován
individuálnímu představení sociálních služeb a otevřené besedě s odborníky na téma:
Cesta proti násilí…násilí je možné zastavit.

POMOC OHROŽENÝM DĚTEM A JEJICH RODINÁM V ORP DORBUŠKASPOLUPRÁCE OSPOD, ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ a dalších aktérů v síti pro
ohrožené děti
Na podzim roku 2019 zorganizoval OSPOD MěÚ Dobruška ve spolupráci s MAS Pohoda
tři kulaté stoly, na kterých byla řešena problematika: šikana, výchovné problémy,
záškoláctví, domácí násilí, rodičovské konflikty, syndrom CAN, sanace, ústavní výchova.
Kulatých stolů se zúčastnili zástupci OSPOD, škol, školských zařízení, Policie České
republiky, městské policie a zástupci služeb. Výstupem kulatých stolů je stručný návod
(nejen) pro pedagogy škol na Dobrušsku, jaké možnosti lze využít v případech, kdy se
setkávají s ohroženými či potencionálně ohroženými dětmi a adresář potřebných služeb.

TÝDEN PĚSTOUNSTVÍ
V rámci kampaně Královehradeckého kraje „Staň se náhradním rodičem“ uspořádal
OSVZ MěÚ Dobruška v září 2018 a 2019 Týden pěstounství na podporu náhradní rodinné
péče. V prostorách OSVZ a Úřadu práce byly uspořádány výstavy dětských prací
na téma Pěstounství očima dětí. Ochotně se do akce zapojily mateřské školy a základní
školy z Dobrušky, Opočna, Českého Meziříčí. V městské knihovně v Dobrušce byl
celodenně promítán tematický film „Rodiče napořád“. V rámci Týdne pěstounství se
konala informační setkání pro zájemce o náhradní rodinnou péči. Informace poskytovaly
pracovnice doprovázející organizace Diamant z Jaroměře, které měly v prostorách OSVZ
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připraven informační kiosek a pracovnice OSPOD. V roce 2018 byla Dobruška
nejúspěšnějším městem v Královehradeckém kraji, co do počtu zájemců a následně i
skutečně zařazených pěstounů. V roce 2019 byl v Dobrušce i celorepublikově zaznamenán
pokles zájemců o náhradní rodinnou péči.

VÝSTAVA NA SCHODECH
OSVZ MěÚ Dobruška uspořádal v roce 2019 v prostorách OSVZ výstavu kreseb žáků
dobrušského gymnázia na téma Cool rodina.

TÝM PRO ROZVOJ NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE
OSPOD MěÚ Dobruška je zapojen v Týmu pro rozvoj náhradní rodinné péče
v Královéhradeckém kraji. Naše pracovnice prezentuje zkušenosti a názory všech
pracovníků OSPOD Královéhradeckého kraje. Mezi další členy týmu patří např. zástupci
neziskových organizací, ředitelé zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo
novináři. Tým se schází pravidelně každé 2 měsíce a jeho náplní je osvěta náhradního
rodičovství, organizace kampaně „Staň se náhradním rodičem“, spuštění nového webu na
dané téma atd.
SETKÁNÍ NÁHRADNÍCH RODIN NA DOBRUŠSKU „PODĚKOVÁNÍ
PĚSTOUNŮM“
V květnu 2019, symbolicky v Den rodin, uspořádal OSVZ MěÚ Dobruška první slavnostní,
společné setkání náhradních rodin obvodu obce s rozšířenou působností Dobruška. Svého
druhu ojedinělá akce byla poděkováním pro lidi, kteří neváhají poskytnout opuštěným
dětem náhradní domov. Pozvání obdržely dvě desítky pěstounských rodin z celého
správního obvodu obce s rozšířenou působností Dobruška. Pěstouni byli odměněni za svou
náročnou práci děkovnými listy, drobnými dary. Každé dítě obdrželo knihu života a dárky,
které pro ně vyrobily děti z Mateřské školy Opočno. Vedení města Dobrušky slavnostně
poděkovalo pěstounům za jejich smysluplnou a náročnou práci.



SENIORSKÁ OBÁLKA (I.C.E. karty)
Od září 2019 se OSVZ MěÚ Dobruška zapojil do projektu Implementace politiky stárnutí
na krajské úrovni. V rámci tohoto projektu jsou distribuovány Seniorské obálky, které
usnadňují složkám Integrovaného záchranného systému pomoc při ohrožení života
chronicky nemocným lidem v seniorském věku, u kterých dojde k náhlému zhoršení
zdravotního stavu. Pracovník OSVZ úzce spolupracuje s krajskou koordinátorkou
projektu. S propagací a distribucí Seniorských obálek pomáhají FCH Dobruška, pobočka
Úřadu práce ČR v Dobrušce, Pečovatelská služba Města Dobrušky.

DOMÁCÍ NÁSILÍ
OSVZ MěÚ Dobruška uspořádal (jaro 2018, zima 2019) v rámci mezioborové spolupráce
pravidelné každoroční setkání s odborníky na problematiku domácího násilí, kterými byli
zástupci Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím v Hradci Králové,
metodici v oblasti domácího násilí Krajského ředitelství Policie České republiky a Policie
České republiky – obvodní oddělení Dobruška. Setkání probíhají formou diskuze, nechybí
potřebná dávka teoretických informací, zhlédnutí instruktážního videa s následným
odborným výkladem.
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DROGOVÁ SCÉNA – TERÉNNÍ PROGRAM LAXUS V ORP DOBRUŠKA
OSVZ MěÚ Dobruška realizoval pravidelné setkání (podzim 2018, 2019) s organizací,
která se věnuje poskytování odborných služeb, zaměřených na závislostní a další rizikové
chování. Cílem každoročních setkání je mimo jiné představit informace o aktuální drogové
scéně ORP Dobruška. Nechybí představení statistik (počty výjezdů, klientů, kontaktů,
testů atd.) či poskytovaných služeb Centra terénních programů v Dobrušce a Opočně. Jsou
představovány novinky v programu.

MOBILNÍ PRÁVNÍ PORADNA
Od roku 2017 realizuje OSVZ MěÚ Dobruška ve spolupráci s organizací Iuridicum
Remedium, z.s. projekt bezplatné právní poradny pro občany Dobrušska. Individuální
právní konzultace poskytují advokáti na téma dluhy, exekuce a bydlení, v prostorách
Rodinného centra Sedmikráska. Cílovou skupinou jsou osoby 50+ řešící problematiku
dluhů, bydlení, exekucí, zaměstnání, nevýhodně uzavřených smluv apod. V roce 2018 byla
poradna realizována v listopadu a prosinci, v roce 2019 v červnu a říjnu.

WORKSHOP PRO SENIORY
V rámci Dne otevřených dveří v Pečovatelské službě Dobruška, který se konal v říjnu
2019, organizoval OSVZ MěÚ Dobruška v odpoledním bloku pro občany praktickou
přednášku pro seniory s možností následné bezplatné konzultace s advokátkou na téma
bydlení a právo a na jaké služby mají senioři nárok. Akci pořádal OSVZ ve spolupráci
s Iuridicum Remedium, z. s., Praha a Pečovatelskou službou Dobruška.

SEMINÁŘ NEJEN PRO ZÁSTUPCE OBCÍ
V říjnu 2019 zorganizoval OSVZ MěÚ Dobruška workshop koncipovaný pro neprávníky
pracující zejména s občany 50 +. Výstupem semináře bylo poskytnout praktickou orientaci
a poradenství v problematice - role obce jako veřejného opatrovníka zadlužených osob,
smluvního práva, dluhů, exekucí a oddlužení. Během semináře i po něm byl kromě
výkladu prostor jak pro zodpovídání konkrétních dotazů advokátem, tak pro sdílení
zkušeností ze strany účastníků. Seminář byl uspořádán ve spolupráci s organizací
Iuridicum Remedium, z.s. za podpory MPSV.
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SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A PRÁCE S NÁRODNOSTNÍMI MENŠINAMI
V listopadu 2019 zorganizoval MěÚ Dobruška setkání s pracovnicí Úřadu vlády České
republiky a lokální konzultantkou, která pracuje pro Agenturu sociálního začleňování.
Workshopu se účastnili pracovníci z různých oborů (zástupce samosprávy, zástupci
sociálních odborů, zástupci Centra pro všechny generace, zástupce speciální základní
školy), kteří se při své práci setkávají se skupinou sociálně znevýhodněných občanů a
příslušníky národnostních menšin. Cílem setkání bylo představit činnost Agentury pro
sociální začleňování, diskuze, praktické rady a nabídky podpůrných akcí a seminářů pro
pracovníky. Zájem byl o realizaci workshopu řešícího konkrétní specifika práce s
národnostními menšinami. Pro uskutečnění tohoto záměru navázal OSVZ MěÚ Dobruška
spolupráci s MAS Pohoda.

ADVOKÁT RADÍ
OSVZ MěÚ Dobruška zajišťuje ve spolupráci s organizací Iuridicum Remedium, z.s.
pravidelnou rubriku právního poradenství v nejrůznějších oblastech do Dobrušského
zpravodaje.

PŘEDNÁŠKOVÉ AKTIVITY OSVZ/OSPOD
Na jaře 2019 OSVZ MěÚ Dobruška ve spolupráci se Sdružením zdravotně postižených
Dobruška, z. s. a Klubem důchodců uspořádal přednáškové aktivity na téma nové metody
tzv. šmejdů. Cílem přednášky bylo interaktivní formou představit posluchačům
problematiku a možnosti jak se bránit „šmějdům“, nekalým praktikám např. v energetice,
podepisování směnek apod.
Na podzim roku 2019 OSVZ MěÚ Dobruška zrealizoval přednáškové aktivity na gymnáziu
v Dobrušce. Žákům je touto formou představována činnost a význam OSPOD, záchranná
síť pro podporu dětí a rodiny. Jsou diskutována různá témata související s aktuální
podobou dnešních rodin.
Ve spolupráci s městskou policií v Dobrušce uskutečnil OSPOD MěÚ Dobruška přednášku
na letním dětském táboře. Smyslem akce bylo srozumitelnou formou představit dětem
práci policie, pracovníků OSPOD i jejich vzájemnou spolupráci.
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OSPOD PRO OSPOD
Ve spolupráci s Krizovým centrem pro děti a rodinu z Českých Budějovic uspořádal OSVZ
/OSPOD MěÚ Dobruška v květnu 2019 v malém sále Kina 70 vzdělávací akci na téma
Praktický nácvik zjišťování potřeb a názorů dětí.
Akreditovaný kurz MPSV byl uspořádán pro pracovníky OSPOD z Dobrušky, Jaroměře,
Nového Města nad Metují, Náchoda a Rychnova nad Kněžnou. Všichni zúčastnění měli
možnost zdokonalit si schopnosti vedení rozhovoru s dítětem za použití rozličných metod
a technik, které dítěti umožňují své potřeby a názor přirozeně vyjádřit. K dispozici byl
dostatečný prostor k vyzkoušení těchto technik, které budou moci využít ve své práci s
dětmi od 9 do 16 let. Seznámili se s novými metodami práce s dětmi, které mají specifické
potřeby, např. jsou ostýchavé, ustrašené, nekomunikující, hyperaktivní, manipulované.


EXEKUCE, DLUHY
Na jaře 2019 uspořádal OSVZ MěÚ Dobruška přednášku s možností individuálních
dotazů. Přednášku vedl zkušený soudní exekutor JUDr. Ing. Martin Štika. Cílem
přednášky bylo prezentovat téma srozumitelným jazykem tak, aby posluchači pochopili
podstatu exekučního řízení a jeho specifika a odnesli si praktické a užitečné informace.

EURO KLÍČ
Od ledna 2019 ve spolupráci s Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením
Královehradeckého kraje, o. p. s. vydává OSVZ MěÚ Dobruška tzv. Euro klíč. Bylo jich
vydáno 29. Euroklíč je speciálně upravený univerzální klíč, který je určen osobám se
zdravotním postižením a rodičům dětí do tří let. Slouží k otevření veřejně přístupných
sociálních zařízení (WC), výtahů, schodišťových plošin a podobných zařízení, která jsou
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opatřena speciálním zámkovým systémem. OSVZ má pro zájemce zpracovány seznamy
míst, která jsou opatřena tímto speciálním systémem.

POTRAVINOVÁ A MATERIÁLNÍ POMOC
OSVZ MěÚ Dobruška aktivně spolupracuje s Farní Charitou Dobruška při poskytování
potravinové a materiální pomoci sociálně slabým jedincům, rodinám, kteří se nacházejí
v obtížné, náročné životní situaci spojené s hmotnou nouzí. Jedná se o formu bezplatné
pomoci nejpotřebnějším osobám, rodinám.

SČÍTÁNÍ OSOB BEZ DOMOVA V ČESKÉ REPUBLICE 2019
OSVZ MěÚ Dobruška se v dubnu 2019 zapojil do projektu realizovaného Výzkumným
ústavem práce a sociálních věcí, v. v. i.. Výsledkem je studie, která představuje výsledky
doposud nejkomplexnějšího plošného sčítání osob bez domova. Sčítání sledovaných osob se
podařilo provést ve 403 obcích ČR. (http://praha.vupsv.cz/fulltext/vz_458.pdf)

ODBOR OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Bc. Dana Ehlová, vedoucí odboru
_____________________________________________________________________________
Odbor Obecní živnostenský úřad zajišťuje výkon státní správy v oblasti živnostenského
podnikání, podnikání v zemědělství a hazardních her, dále plní úkoly zadané městem
Dobruška.
Členění odboru:
- vedoucí
- registrace
- kontrola

ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ
Podle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, vykonává činnosti v rozsahu
stanoveném živnostenským zákonem, plní další úkoly stanovené zvláštními právními
předpisy a dále jako centrální registrační místo
a) přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení určené správci daně osob
podnikajících na základě živnostenského oprávnění
b) přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob
podnikajících na základě živnostenského zákona
c) přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského
oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám
d) přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku
volných pracovních míst nebo jejich obsazení
Výše uvedená podání předává ve lhůtě stanovené zvláštním právním předpisem
příslušným správním úřadům.
Dále je provozovatelem živnostenského rejstříku a plní funkci jednotného kontaktního
místa podle zvláštního právního předpisu.
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Podle § 60a a následujících živnostenského zákona a dalších souvisejících předpisů prování
kontrolu osob podnikajících v rámci živnostenského zákona.
Co se týče počtu evidovaných podnikatelů, živnostenských oprávnění a rozsahu agendy
patří Obecní živnostenský úřad Dobruška mezi střední úřady tohoto typu v rámci
Královéhradeckého kraje, o čemž svědčí níže uvedené statistické údaje, přehledy a v
případech, kde to systém tzv. reportů v registru živnostenského podnikání umožnil, i
srovnání let 2018 a 2019.
Podnikatelé ve správním obvodu
ROK
2018
2019

FYZICKÉ OSOBY
tuzemské
zahraniční
3514
54
3618
56

PRÁVNICKÉ OSOBY
tuzemské
zahraniční
421
1
443
2

CELKEM
3990
4119

Počet podnikajících fyzických i právnických osob má trvale vzrůstající tendenci.
Živnostenská oprávnění podle druhu a typu subjektu
ŽIVNOSTENSKÉ
OPRÁVNĚNÍ
koncesované
vázané
řemeslné
volná živnost
CELKEM

FYZICKÉ OSOBY
tuzemské
zahraniční
394
12
345
1
1929
24
2914
49
5582
86

PRÁVNICKÉ OSOBY
tuzemské
zahraniční
152
0
79
0
327
0
431
2
989
2

CELKEM
558
425
2280
3396
6659

Nejčastější živnosti
PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ
HOSTINSKÁ ČINNOST
ZEDNICTVÍ
ZÁMEČNICTVÍ, NÁSTROJAŘSTVÍ
ČINNOST ÚČETNÍCH PORADCŮ, VEDENÍ
ÚČETNICTVÍ
TRUHLÁŘSTVÍ, PODLAHÁŘSTVÍ
PRODEJ KVASNÉHO LIHU, KONZUM. LIHU A
LIHOVIN
SILNIČNÍ MOTOROVÁ DOPRAVA
POKRÝVAČSTVÍ, TESAŘSTVÍ
OPRAVY SILNIČNÍCH VOZIDEL
MONTÁŽ, OPRAVY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
MALÍŘSTVÍ, LAKÝRNICTVÍ, NATĚRAČSTVÍ
VOLNÁ ŽIVNOST

ROK 2018

ROK 2019

439
296
244
118

447
292
242
121

176
287

174
303

208
91
142
88
71
3316

217
94
147
90
71
3385

Provozovny
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VLASTNÍCH SUBJEKTŮ V RÁMCI ČR
VLASTNÍCH SUBJEKTŮ VE SPRÁVNÍM OBVODU
VE SPRÁVNÍM OBVODU

CELKEM
1003
823
1216

ÚSEK REGISTRACE
Obecní živnostenský úřad Dobruška dlouhodobě ctí zásady snižování administrativní
zátěže podnikatelů proklamované Ministerstvem průmyslu a obchodu a ne jinak tomu bylo
v předchozích dvou letech. Téměř veškerá podání jsou realizována prostřednictvím
elektronické verze jednotného registračního formuláře, kdy pracovník úřadu vyplní
všechny údaje, podnikatel obsah podání pouze překontroluje a následně stvrdí správnost
podpisem.
Čím dál větší počet podnikatelů využívá v souladu s § 45a živnostenského zákona možnosti
oznámit společně s ohlášením živnosti či oznámením změn potřebné údaje také SSZ,
zdravotní pojišťovně a finančnímu úřadu.
Je potěšitelné, že se neustále zvyšuje počet „cizích“ podnikatelů, tzn. podnikatelů se sídlem
mimo správní území Obecního živnostenského úřadu Dobruška, kteří s oblibou využívají
možnost vyřídit zde kterýkoliv pracovní den v týdnu záležitosti spojené s živnostenským
podnikáním.
Přijatá podání a vydané dokumenty
Tabulka zahrnuje počty nejčastěji vydaných typů dokumentů a porovnání let 2018 a 2019.
DRUH
JRF – PŘIJATÉ PODÁNÍ
VÝPIS Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU
ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ KONCESE
ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ NA
VL. ŽÁDOST
VYROZUMĚNÍ O ZÁPISU PROVOZOVNY DO ŽIVNOSTENSKÉHO
REJSTŘÍKU
VYROZUMĚNÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI
VYROZUMĚNÍ O POKRAČOVÁNÍ PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI
ZÁPIS ADRESY PRO VYPODÁŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ

ROK
2018
2019
665
687
338
374
17
27
65
41
106

126

183
64
54

204
71
61

Velký důraz je ze strany ObŽÚ Dobruška dlouhodobě kladen na prevenci. Podnikatelé jsou
průběžně upozorňováni na zásadní změny v legislativě, týkající se živnostenského
podnikání a na povinnosti z těchto změn vyplývající, čímž je předcházeno případnému
porušení zákona.

Avíza z informačních systémů
Obecní živnostenský úřad je provozovatelem živnostenského rejstříku. S tím úzce souvisí
ztotožňování údajů v informačním systému RŽP s údaji v ostatních základních registrech
na základě tzv. avíz.
ZDROJ AVÍZA

ROK
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2018
373
217
195
81

evidence osob
obchodní rejstřík
registr obyvatel
insolvenční rejstřík

2019
397
258
208
77

V případě zjištěného nesouladu mezi údaji v základních registrech IS VS s údaji v IS RŽP
je podnikatel vyzván k nápravě stavu Jedná se například o změnu sídla v návaznosti na
změnu adresy bydliště v evidenci osob.
Dále jsou do živnostenského rejstříku průběžně zapisovány změny na základě avíz
z registru obyvatel, z obchodního a insolvenčního rejstříku nebo registru územní
identifikace adres a nemovitostí (RUIAN).

ÚSEK KONTROLY
Oznámení o zahájení kontroly
Na základě oznámení o zahájení kontroly probíhá kontrola fyzických a právnických osob
v sídle živnostenského úřadu.
DOKUMENT
oznámení o zahájení kontroly

ROK
2018
200

2019
219

Kontroly
Tabulka zachycuje celkový počet provedených kontrol. V tomto směru patří Obecní
živnostenský úřad Dobruška k nejlépe hodnoceným úřadům v Královéhradeckém kraji.
V této oblasti ObŽÚ Dobruška spolupracuje s OHS, ČOI, Celním úřadem i Finančním
úřadem.
KONTROLA
v sídle OBŽÚ
v provozovně nebo sídle podnikatele

ROK
2018
209
32

2019
223
27

V rámci kontrol probíhajících v provozovně či sídle podnikatele jsou řešeny i případné
změny údajů v živnostenském rejstříku, takže podnikatel po ukončení kontroly již nemusí
osobně na živnostenský úřad.
V počtu tří zaměstnanců se daří zajištovat svěřený výkon státní správy v oblasti
živnostenského podnikání na velice dobré, dá se říci nadstandardní, úrovni.
Základem spokojenosti klientů je úřad otevřený kterýkoliv pracovní den v týdnu, vstřícný
přístup a vysoká odbornost všech zaměstnanců. Důkazem jsou mimo jiné i výborné
výsledky v soutěži Město pro byznys.
Také kontroly nadřízených orgánů neshledaly žádná pochybení a hodnotí činnost
Obecního živnostenského úřadu Dobruška kladně.

PODNIKÁNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ
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Podnikání v zemědělství se řídí zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů. Evidence zemědělských podnikatelů (EZP) je vedena na základě
ustanovení §§ 2e až 2h tohoto zákona obecními úřady s rozšířenou působností.
Odbor Obecní živnostenský úřad Dobruška je provozovatelem informačního systému
evidence zemědělského podnikatele, který spravuje Ministerstvo zemědělství.

Evidence zemědělských podnikatelů
PODNIKATELÉ V EZP
fyzické osoby
právnické osoby

ROK
2018
213
27

2019
215
29

V rámci výkonu státní správy provádí odbor Obecní živnostenský úřad Dobruška zápisy
do evidence zemědělského podnikatele, změny v evidenci, vyřazení podnikatelů z této
evidence a vydává osvědčení o zápisu do EZP, potvrzení o provedených změnách a
usnesení o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele.

HAZARDNÍ HRY
Odbor Obecní živnostenský úřad má také v kompetenci výkon státní správy podle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, kterým se zcela zásadně
změnil způsob povolování tzv. výherních hracích přístrojů.
Podle § 97 a následujících zákona č. 186/2016 Sb. bylo v roce 2019 vydáno jedno povolení
k umístění herního prostoru (herny), kde je k dispozici 21 koncových zařízení. Jedná se o
hernu Montana v čp. 116 v Pulické ulici v Dobrušce.

Správní poplatky
V souvislosti s výkonem státní správy ve svěřených oblastech zajišťuje odbor Obecní
živnostenský úřad výběr správních poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb.
AGENDA
živnosti, zemědělci
hazardní hry

ROK
2018
154 200 Kč

2019
143 020 Kč
5 000 Kč

Ochrana spotřebitele a spolupráce s o. p. s. dTest
Odbor Obecní živnostenský úřad dlouhodobě spolupracuje s o.p.s. dTest v rámci ochrany
spotřebitele. Je poskytováno poradenství v oblasti ochrany spotřebitele, kdy vedle
osobních konzultací jednotlivých případů jsou zveřejňovány aktuální informace týkající se
testování výrobků na českém trhu.
Dále byla na webu www.mestodobruska.cz v sekci Životní situace aktivována záložka
Ochrana spotřebitele, kde jsou průběžně zveřejňovány tiskové zprávy odborníků z dTestu
k aktuálním otázkám na poli ochrany spotřebitele.
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K osvětě spotřebitelů, zejména při zveřejnění případů tzv. šmejdů v regionu, je využíván
také Dobrušský zpravodaj.

SAMOSPRÁVA
Volby
Pracovníci odboru pravidelně zastávají funkci zapisovatelů, popř. členů volebních komisí
při všech druzích voleb. V uplynulých dvou letech se jednalo o volby prezidentské a obecní
v roce 2018 a do Evropského parlamentu v roce 2019.

Inventury
Zástupci ObŽÚ jsou také členy inventarizačních komisí a provádějí inventury ve svěřených
objektech – čp. 57 a školní jídelna Sodexho. Ne jinak tomu bylo v letech 2018 a 2019.

Odborová organizace
Funkci hospodářky ZO Odborového svazu státních orgánů a organizací města Dobrušky,
která zajišťuje kompletní účetní agendu, zastává Petra Abelová z odboru ObŽÚ. Vedle
svěřené agendy se podílí na přípravě a schválení kolektivní smlouvy, organizačně zajišťuje
většinu akcí ZO.

Městský úřad Dobruška, 2020.
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