Město Přeštice

VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2016

Rada města Přeštice tuto výroční zprávu za rok 2016 projednala a doporučila
zastupitelstvu vzít na vědomí usnesením č. 413/2017 ze dne 17. července 2017.
Zastupitelstvo města Přeštice vzalo na vědomí tuto výroční zprávu za rok 2016
usnesením C/4 ze dne 17. července 2017.

Městský úřad
Organizační struktura úřadu od 1. 1. 2016 doznala dílčích změn, a to zejména z hlediska
funkčního a personálního rozdělení odboru investic a majetku (OIM), který byl rozdělen na
dvě vnitřní organizační složky – odbor hospodářský (OH) a oddělení rozvoje a majetku
(ORM). Změna oproti předchozímu uspořádání proběhla také ve smyslu sloučení aparátu do
nově vzniklé kanceláře starosty (KS), jejímž vedením byla pověřena dosavadní tajemnice,
paní Eva Cesáková. Od 1. ledna 2016 se ujal funkce tajemníka MěU na základě předchozího
výběrového řízení, jmenování a udělení souhlasu ředitele Krajského úřadu Plzeňského kraje
Bc. Ondřej Kokoška. V prvním pololetí roku 2016 opustil místo veducího odboru OVÚUP Ing.
Jiří Mužík, za kterého se v následných třech výběrových řízeních nepodařílo najít nástupce,
který by splňoval stanovené požadavky.
Městský úřad pokračoval v zajištění projektu Zdravé město Přeštice a
Místní agendy 21. Hodnotící zpráva o činnosti, kampaních a aktivitách
města v projektu Místní agenda 21 v roce 2016 je součástí této
výroční
zprávy.
Hodnotící
zpráva
obsahuje
i výsledky veřejného fóra a následné ankety proveděné mezi občany
na téma tzv. „10P“ – tedy deseti nejpalčivějších problémů města, jak
je vnímají zúčastnění občané města. Dále zpráva obsahuje také
zprávy o kampaních organizovaných v roce 2016, ke kterým se město
připojilo za účasti široké veřejnosti.
Městský úřad svolal v roce 2016 čtyři porady starostů obcí správního obvodu obce
s rozšířenou působností (ORP), na kterých se řešily aktuální problémy veřejné správy
v samostatné i přenesené působnosti, přičemž prostor dostali i zástupci územního pracoviště
odboru dozoru a kontroly ministerstva vnitra v Plzni.
Městský úřad v roce 2016 opět obhájil certifikaci podle normy ISO
9001:2008 u švýcarské certifikační autority SGS Société Générale de
Surveillance SA Systems & Services Certification, Zurich.
Rovněž systém hodnocení zaměstnanců zařazených do městského
úřadu pokračoval v rámci udržitelnosti výsledků projektu „Rozvoj
řízení lidských zdrojů v MÚ Přeštice“, spolufinancovaného v roce
2011 z prostředků EU v rámci operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost, a to po celý rok 2016.
Úředníci městského úřadu se i v roce 2016 podíleli na vzdělávání
studentů středních, vyšších odborných i vysokých škol v rámci odborných praxí. Pokračovala i
spolupráce s úřadem práce v programu veřejně prospěšných prací, ve kterém město
vytvořilo několik pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané osoby.

Kancelář starosty

1. Zpracování strategického rozvojového plánu města Přeštice na léta 2018-2024
Na přípravnou etapu provedenou v závěru roku 2015 navázala intenzivní práce
koordinačního týmu a odborných pracovních skupin v osmi určených oblastech života
města. Celkem se na zpracování návrhu strategického rozvojového plánu (SRP) podílelo 73
osob. V prvním pololetí roku probíhala intenzivní činnost odborných skupin i koordinačního
týmu, ve druhém pololetí sumarizoval výsledky druhé etapy už jen koordinační tým. Ten
dále zpracovával potřebné analytické podklady, vyhodnocoval zjištěné skutečnosti
a prognózy vývoje vnějšího a vnitřního prostředí města, stanovil strategické a specifické cíle
rozvoje města a zpracovával konečnou podobu jeho scénářů. Z vybraného scénáře pak
vznikl návrh akčního plánu, souboru opatření a zásobníku projektů.
Návrh strategického plánu byl v různých fázích vývoje projednáván s podnikateli a spolky
působícími v Přešticích. V závěru roku byl návrh předložen k připomínkám členům
zastupitelstva, členům koordinačního týmu a třem externím odborníkům. Práce na konečné
podobě návrhu SRP včetně veřejného připomínkového řízení by měly být dokončeny do
března 2017.

2. Hospodaření s pozemky
Během roku 2016 bylo prodáno celkem jedenáct pozemků pro výstavbu rodinných domů
na severním předměstí, deset pozemků zahrad a tři pozemky ostatní plochy. Příjmy z prodeje
pozemků v roce 2016 činily 12 961 967,- Kč.

3. Agenda stížností a petic
V roce 2016 bylo městskému úřadu podáno celkem pět stížností, čtyři byly během roku
vyřízeny, z toho jedna byla posouzena jako oprávněná, tři jako neoprávněné. Do konce
roku 2016 nebylo dokončeno šetření poslední stížnosti podané v závěru roku. Petice byla
v roce 2016 podána jen jedna, byla prověřena a shledána nedůvodnou.

4. Personální agenda
V roce 2016 bylo vyhlášeno celkem 6 výběrových řízení na nové zaměstnance města,
z toho jedno opakovaně. Na základě výběrových řízení byly uzavřeny čtyři pracovní
smlouvy, dvě s novými referentkami odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jedna
s referentem odboru výstavby a územního plánování a jedna s novým strážníkem městské
policie. Ani v opakovaném výběrovém řízení na obsazení funkce vedoucí(ho) odboru
výstavby a územního plánování se nepodařilo vybrat uchazeče s potřebnými schopnostmi,
vzděláním a praxí. V roce 2016 nedošlo k navýšení počtu zaměstnanců.
Město i v roce 2016 pokračovalo ve spolupráci s úřadem práce v programu zaměstnávání
uchazečů o zaměstnání při veřejně prospěšných pracích.

5. Ostatní
Kancelář starosty kromě výše uvedeného zabezpečuje agendu sekretariátu starosty,
místostarosty a tajemníka, administrativu rady a zastupitelstva města včetně výborů
a komisí, vidimaci a legalizaci, zveřejňování dokumentů na úřední desce, evidenci žádostí
a poskytnutých informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, dále pak
organizaci a administrativu voleb, administrativu hospodaření v městských lesích, hlášení
městského rozhlasu, vnitřní kontrolu a řadu dalších činností spojených zejména se
samosprávou města.
Do kanceláře starosty je dále zařazena oblast krizového řízení a oddělení rozvoje města
a oddělení informační techniky. Výsledky jejich činnosti v roce 2016 jsou ve výroční zprávě
uvedeny samostatně.

Kancelář starosty / oddělení rozvoje města (ORM)
V roce 2016 oddělení rozvoje města spolu s vedením města Přeštice realizovalo, pokračovalo
v realizaci nebo rozpracovalo tyto akce:
Oprava areálu loděnice „KČT“ / 3.etapa
Oprava areálu pokračovala i v roce 2016, kdy byla sportovní plocha velkého hřiště upravena
a vyrovnána návozem a zhutněním zeminy a vysetím trávy. Byly vydlážděny chodníčky
a plocha u venkovní sprchy a mlžítka, bylo opraveno oplocení. Zakázku vysoutěžila
a provedla firma Roman Novotný, IČ: 72223391, v ceně 526.000,-Kč vč.DPH. Areál byl
vybaven venkovním sezením, které bylo z větší části hrazeno z dotace 40.000,-Kč z programu
Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK pro rok 2016. V areálu byla instalována
loď – prolézačka pro děti v ceně 114.369,-Kč vč.DPH a dvě houpadla – kůň a kachna v ceně
34.676,-Kč vč.DPH. Pro dospělé byl areál vybaven workoutovým hřištěm zhotoveným
společností Enuma Elis s.r.o., IČ:01688260 v ceně 329.015,-Kč vč.DPH a betonovou podkladní
deskou v ceně 59.493,-Kč vč. DPH.

Workout hřiště – loděnice „KČT“

ZŠ Přeštice, Rebcova 386–stavební úpravy a nástavba stávajícího objektu
Město zařadilo akci do rozpočtu pro rok 2016 a hradilo ji celou z rozpočtu města, neboť
podmínky dotační výzvy IROP z října 2015 podporovaly pouze výstavbu kmenových učeben.
V r. 2016 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby podlimitní veřejnou zakázkou na
stavební práce zadanou v otevřeném řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách. Dne 27. dubna 2016 byla podepsaná SOD s vítězem firmou Mavilla s.r.o.,
IČ: 28465644 s cenou 10.624.037,16 Kč včetně DPH. Staveniště bylo předáno po ukončení
školního roku.
Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle smlouvy o dílo se vyskytla potřeba provést
dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původním vymezení předmětu díla,
dohodly se smluvní strany, že rozšiřují předmět díla o tyto dodatečné stavební práce v ceně
1.208.742,14 Kč včetně DPH (jedná se např. o výměnu podloží pod základovou deskou šaten
tak, že nevhodné podloží bylo nahrazeno únosným materiálem; dále o úpravu ležaté
kanalizace pod základovou deskou i vně půdorys školních buov, o úpravu stávající střechy,
doplnění rozvodů počítačové sítě v celé budově školy, o venkovní úpravy před novou
přístavbou a další drobnější úpravy).
Méněpráce činily 140.707,86 Kč včetně DPH. Celková cena stavby činila 11.692.071,44 Kč
včetně DPH, přičemž DPH celkem činila 2.029.202,48 Kč.
Parcely pro výstavbu rodinných domů
V roce 2016 spoluzajišťovalo ORM prodej stavebních parcel v lokalitě K10/K12 (ulice Jetelová
a Zahradní), kde bylo prodáno 11 pozemků v celkové hodnotě 12,4 mil. Kč.

Zřízení autobusových zastávek u hřbitova v Přešticích
Jedná se o zřízení nových autobusových zastávek umístěných u silnice I/27 na Pohořku
v Přešticích. Účelem je umožnit obslužnost této lokality pro dálkové spoje na trase PlzeňKlatovy. Kromě lepší dostupnosti spojů pro návštěvníky hřbitova, smuteční síně i místní
občany je záměrem vedení města využít parkovací plochu za areálem objektu Hlávkova 33
(bývalé družstvo Kbel) jako odstavné parkoviště vozidel lidí v Přešticích přestupujících
na autobusy směr Plzeň a Klatovy a umožnit tak odlehčení parkovacích ploch na náměstí, kde
nastala úprava parkovacího režimu.
V roce 2016 došlo k výběru dodavatele v rámci soutěže, podpisu smlouvy i k samotné
realizaci - výstavbě zastávek. Projekt realizovala společnost STRABAG a.s., IČ: 60838744, za
cenu 3 354 766,- Kč vč.DPH.

Autobusové zastávky u hřbitova v Přešticích

Žerovice, ulice V Bráně – „točna“ s podporou PSOV PK 2016
Na vybudování točny a dobudování úseku ulice V Bráně v Žerovicích byla městu Přeštice
poskytnuta účelová dotace v rámci dotačního programu Program stabilizace a obnovy
venkova Plzeňského kraje 2016 ve výši 150.000,-Kč. Jednalo se o zemní práce – odstranění
podkladu o ploše cca 150 m2, úpravu pláně, vybudování podkladních vrstev komunikace,
jejich zhutnění, položení beton-asfaltového koberce, osazení silničních obrubníků a o opravu
podkladních vrstev a položení beton – asfaltového koberce na části původní staré
komunikace vedoucí do polí. Firma SILBA s.r.o., IČ: 26397242 vysoutěžila zakázku v ceně
267.563,-Kč a provedla ji v září r.2016.

Žerovice, ulice V Bráně – „točna“
Rekonstrukce chodníku v Žerovicích, II.etapa, za podpory programu PSOV PK 2015
V r. 2016 byla provedena rekonstrukce druhé části chodníku při silnici II/230 v obci Žerovice
na pozemku p.č. 1517/2 v k.ú. Žerovice včetně odvodnění chodníku napojením do stávající
dešťové kanalizace. Dílo provedla firma SILBA s.r.o., IČ 26397242 za cenu 395.678,- Kč vč.
DPH vzešlou z veřejné soutěže. V souběhu s touto akcí byl upraven veřejný prostor okolí
křížku na vjezdu do Žerovic a byl vyasfaltován vjezd do polí u křížku. Z Programu stabilizace a
obnovy venkova PK 2015 získalo město dotaci 200.000,-Kč.

Rekonstrukce chodníku v Žerovicích

Rekonstrukce chodníku v Žerovicích

Klubovna v Domě dětí (č.p. 499, Přeštice)
V podkroví domu dětí byla v roce 2016 zřízena nová klubovna, která vnikla přepažením
stávající místnosti s plynovým kotlem. Stavba sestávala z doplnění tepelné izolace
mezistřešního prostoru, zabudování střešního okna a zakrytí všech povrchových instalací.
Úpravy byly realizovány dle PD vypracované Ing. Irenou Potužákovou, autorizovanou
stavební inženýrkou, IČ.: 67891331 stavební firmou WH STAVO Přeštice s.r.o., IČ.: 03413306
za cenu 214 184,- Kč vč. DPH.

Klubovna v Domě dětí

.

Chodník Kosmonautů-Slunečná
V roce 2016 byla započata realizace propojení ulic Kosmonautů-Slunečná. Jedná se o chodník
pro pěší v délce cca 90 m. Byl vysoutěžen dodavatel – firma Roman Novotný, IĆ: 72223391,
s cenou 309 195,- Kč vč DPH. V letošním roce budou zabudovány ještě lavičky, odpadkové
koše a dokončeny terénní úpravy.
Revitalizace parkové plochy v ulici Palackého – Slunečná
Tento projekt řeší revitalizaci prostoru části pozemkové parcely p.č. dle KN 208/228 v k.ú.
Přeštice, která se nachází na rohu ulic Palackého a Slunečná a byla územním plánem určena
pro plochu veřejné zeleně. Již v roce 2015 byla zpracována projektová dokumentace Ing.
Barborou Eismanovou a v roce 2016 došlo k vysoutěžení dodavatele a realizaci projektu.
Revitalizaci plochy provedla firma Jiří Štěpař – ASTRA zahrady, IĆ: 69058806 za cenu
790 723,- vč. DPH.

Přeštice - Přestupní uzel
Záměrem projektu je za pomoci dotačních prostředků určených pro projekty ITI
(integrované územní investice) zrekonstruovat a posunout na vyšší úroveň přestupní uzel
vlakové a autobusové dopravy v Přešticích u vlakového nádraží. V rámci projektu by mělo být
zrekonstruováno stávající autobusové nádraží, zřízeno nové parkoviště pro cca 70 osobních
aut, zřízena nová plocha pro parkování jízdních kol a celkově upraven prostor před nádražím,
včetně přilehlých komunikací a veřejného osvětlení. V roce 2016 byla projektovou kanceláří
MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., IČ: 28057198 zhotovena projektová dokumentace k územnímu
řízení za cenu 169 400,- Kč vč. DPH.
Restaurace a minipivovar města Přeštice
Předmětem projektu jsou stavební úpravy části prostor objektu č.p. 311, Přeštice, které
budou sloužit jako restaurace a minipivovar. V roce 2016 vypracovala architektonická
projektová kancelář Ing. Arch. Mastný projektovou dokumentaci této akce za cenu 415 030,Kč vč. DPH. Dále byla vyhlášena veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavebních prací
a dodávky minipivovaru, interiéru a vybavení kuchyně. Jako zhotovitel stavebních prací
zvítězila společnost Mavilla s.r.o., IČ: 28465644 s cenou 13 799 615,- Kč vč. DPH. Jako
dodavatel minipivovaru společnost Joes garage brewery s.r.o., IČ: 29160596 s cenou
4 452 195,- Kč vč. DPH. Jako dodavatel interiéru společnost Interiéry Tesař TTK s.r.o.
IČ.: 60827939 s cenou 1 928 997,- Kč, vč. DPH. Jako dodavatel kuchyňského vybavení Buona
Gastro s.r.o. IČ.: 01934317 s cenou 1 713 965,- Kč vč. DPH. Stavební práce byly zahájeny
8.12.2016.

Restaurace a minipivovar města Přeštice

Studie objektu Rybova č.p.287
V roce 2016 bylo rozhodnuto po vyhodnocení sond nosných dřevěných prvků o budoucí
celkové rekonstrukci výše uvedeného objektu. V souladu s tímto záměrem byla objednána
studie budoucího využití objektu. Studii zpracoval autorizovaný stavební technik Jiří Toman,
IČ: 71793755 za cenu 7000,- Kč vč. DPH. Následovat bude vyhotovení projektové
dokumentace rekonstrukce objektu.

Finanční odbor

S účinností od 1. 1. 2016 byl Radou města Přeštice usnesením č. 626/2015 ze dne 2. 11.
2015 schválen nový organizační řád (VS č. 18/2015). V rámci těchto organizačních změn byla
na finanční odbor přidělena agenda podatelny, výpravny, CZECH POINT (paní Miluše
Bezděková a paní Marta Kůsová – Šimková), dále poslíček MÚ (paní Petra Klokanová) a nově
zřízená pozice exekutora pro vymáhání daňových pohledávek městem. Výběrové řízení na
exekutora vyhrála paní Jana Křenková, která nastoupila do funkce od 1. 12. 2015. Po paní
Křenkové byla celá správa místních poplatků včetně místního poplatku za komunální odpad
svěřena do pracovní náplně paní Evy Kuběnové, správu hřbitova spolu s podatelnou
a výpravnou převzala paní Marta Kůsová – Šimková. Finanční odbor se tedy rozrostl celkem
o tři pracovnice.
Od 1. 1. 2016 mají všichni plátci DPH povinnost podávat kontrolní hlášení. První kontrolní
hlášení podalo město Přeštice za leden 2016 tj. k 25. 2. 2016. Kontrolní hlášení lze podat
pouze elektronicky. Kontrolní hlášení DPH nahradilo výpis z evidence pro účely DPH podle
§ 92a předchozího znění zákona o DPH.

Kontrolní hlášení podává každý plátce DPH, pokud:






uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede
dnem uskutečnění tohoto plnění (tj. vyplňuje řádky 1, 2 nebo 25 daňového přiznání
k DPH),
přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem
uskutečnění tohoto plnění (tj. vyplňuje řádky 40, 41 nebo 10 a 11 daňového přiznání
k DPH) nebo přijetí plnění, u nichž příjemci (plátci) vzniká povinnost přiznat daň podle
§ 108 odst. 1 písm. b) a c), a to z řádků 3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13 daňového přiznání k DPH),
ve zvláštním režimu pro investiční zlato přijal zprostředkovatelskou službu, u které
byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5, uskutečnil dodání investičního zlata
osvobozeného od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle § 92 odst.
6 písm. b) a c), nebo investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato
podle § 92 odst. 7.

V průběhu celého roku zajišťoval finanční odbor vedení kompletní účetní, rozpočtové
a majetkové agendy včetně vedení 2 pokladen městského úřadu v ekonomickém systému
Radnice spol. VERA a vedení mzdové agendy v IS Perm spol. Kvasar. Celkem účetní
zpracovaly 3 153 přijatých faktur, 648 vydaných faktur, 8 763 dokladů v příjmových
pokladnách a 1 109 dokladů ve výdajových pokladnách.

Rozpočet na rok 2016 byl schválen Zastupitelstvem města Přeštice dne 10. 12. 2015,
usnesením č. B/14. V průběhu roku 2016 bylo provedeno celkem 27 rozpočtových opatření.

Rozpočet města Přeštice na rok 2016 po 27. rozpočtovém opatření

Příjmy
Daně
Místní poplatky
Správní poplatky
Ostatní daňové příjmy
Daňové příjmy celkem
Bytové hospodářství - nájemné
Nebytové hospodářství - nájemné
Pronájem pozemků, pachtovné
Lesní hospodářství
Splátky městem půjčených prostředků
Ostatní nedaňové příjmy
Nedaňové příjmy celkem
Prodej bytů
Prodej pozemků
Ostatní kapitálové příjmy
Kapitálové příjmy celkem
Dotace ze státního rozpočtu
Dotace z fondů EU
Dotace z rozpočtu kraje
Ostatní dotace
Přijaté dotace celkem
Dotace vlastním fondům (záv. ukaz. = sociální fond)
Příjmy celkem

Schválená částka
87 940 000,00
3 685 000,00
4 121 000,00
1 205 000,00
96 951 000,00
7 500 000,00
6 447 500,00
595 176,00
900 000,00
50 000,00
22 870 200,00
38 362 876,00
700 000,00
8 000 000,00
0,00
8 700 000,00
16 412 000,00
420 300,00
0,00
551 000,00
17 383 300,00
950 000,00
162 347 176,00

Po úpravách
92 400 623,36
3 596 584,77
4 722 720,00
1 648 414,76
102 368 342,89
7 679 855,56
6 985 300,00
443 245,50
1 501 026,00
50 000,00
25 744 187,66
42 403 614,72
970 000,00
12 961 967,00
0,00
13 931 967,00
20 367 175,00
4 455 994,60
2 234 818,00
739 451,00
27 797 438,60
48 739 176,42
235 240 539,63

Výdaje
Běžné výdaje - město
Běžné výdaje - organizační složky
Běžné výdaje - zastupitelstvo a vnitřní správa
Běžné výdaje celkem
Běžné výdaje - příspěvkové organizace - příspěvky
Běžné výdaje - příspěvkové organizace - ostatní výd.
Běžné výdaje - dotace spolkům (program)
Běžné výdaje - ostatní organizace
Běžné výdaje - organizace celkem
Běžné výdaje - splátky úroků
Běžné výdaje celkem
Kapitálové výdaje - město
Kapitálové výdaje - organizační složky
Kapitálové výdaje - zastupitelstvo a vnitřní správa
Kapitálové výdaje - příspěvkové organizace
Kapitálové výdaje - dotace spolkům (program)
Kapitálové výdaje - ostatní organizace
Kapitálové výdaje celkem
Převody vlastním fondům (záv. ukaz. = sociální fond)
Výdaje celkem
Rozpočtová bilance (příjmy - výdaje)

Schválená částka
47 769 701,00
10 329 525,50
51 269 490,00
109 368 716,50
16 857 000,00
4 395 000,00
2 000 000,00
0,00
23 252 000,00
330 000,00
132 950 716,50
32 906 843,96
185 000,00
505 000,00
12 064 000,00
0,00
1 015 000,00
46 675 843,96
950 000,00
180 576 560,46
-18 229 384,46

Po úpravách
47 727 980,56
10 462 525,92
50 751 567,08
108 942 073,56
17 489 754,00
3 693 046,11
1 894 983,00
50 820,00
23 128 603,11
126 835,09
132 197 511,76
18 443 724,51
1 017 655,22
1 194 732,60
12 704 149,47
5 080 000,00
30 000,00
38 470 261,80
48 739 176,42
219 406 949,98
15 833 589,65

Financování
KB - zateplení bytových domů Husova 964 - 967
KB - VHI (Čistá Berounka)
ČSOB - Městský park - II. etapa
ČSOB - rekonstrukce MěÚ Husova 465
ČS - refinancování rekonstrukce ČOV
Splátky úvěrů celkem
Přijaté úvěry
Financování celkem

Schválená částka
-805 000,00
-1 967 208,00
-896 000,00
-800 000,00
-1 586 400,00
-6 054 608,00
0,00
-6 054 608,00

Po úpravách
-132 291,04
-1 967 208,00
-896 000,00
-800 000,00
-1 586 400,00
-5 381 899,04
0,00
-5 381 899,04

Finanční bilance (příjmy - výdaje + financování)

-24 283 992,46

10 451 690,61

V listopadu jsme zahájili přípravy na roční účetní závěrku. Byla zpracována vnitřní směrnice
č. 17/2016 k provedení roční účetní závěrky, ve které byl zpracován časový harmonogram
účetní závěrky za rok 2016. Tato směrnice byla vydána tajemníkem města Přeštice dne 16.
11. 2016. Souběžně jsme začaly připravovat plán inventur města Přeštice za rok 2016.
Fyzická inventura dlouhodobého majetku v členění podle druhu majetku (hmotný
a nehmotný dlouhodobý majetek, drobný hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek, drobný
hmotný majetek evidovaný v podrozvahové evidenci) a OE byla provedena k 31. 12. 2016.
Plán inventur v roce 2016 byl schválen starostou města Přeštice dne 16. 11. 2016.

Hospodářský odbor
V roce 2016 zrealizoval hospodářský odbor (HO) kromě běžných provozních záležitostí,
plánovaných oprav a neplánovaných havarijních oprav, také tyto akce:
Vybudování dětského hřiště v Žerovicích
Náklady: 470.000,- Kč.
Výherce soutěže / dodavatel: Drimal play, s.r.o.; Mysločovice 182; IČ: 049 04 923

Rekonstrukce kotelen v budovách č.p. 311 a č.p. 454
Náklady: 1.935.000,- Kč (1.475.000,- + 460.000,-)
Výherce soutěže: INSTALATÉRSTVÍ Sýkora - Regner s.r.o.; Havlíčkovo nám. 263, Přeštice; IČ:
280 00 307
Rekonstrukce vodovodu v ulici 5. května
Náklady: 1.220.000,- Kč
Výherce soutěže: VAK SERVIS s.r.o.; Domažlické předměstí 610, Klatovy; IČ: 263 75 869
Rekonstrukce hlavního vstupu do radnice
Náklady: 310.000,- Kč (260.000,- nové hliníkové vstupní dveře 2x + cca 50.000,- truhlářské,
zednické a obkladačské práce včetně materiálů)
Výherce soutěže: Window Holding a.s.

Nákup dopravního automobilu pro JSDHO Přeštice
Náklady: 812.000,- Kč
Výherce soutěže: PROFI AUTO CZ a.s.
Nákup osobního automobilu kategorie kombi pro MěÚ Přeštice
Náklady: 287.000,- Kč
Výherce soutěže: AUTO CB, spol. s r.o.
Výměna původních výplní v areálu ČOV za nová plastová okna
Náklady: 259.000,- Kč
Výherce soutěže: Window Holding a.s.
Vybudování nového altánu pro DPS včetně bezbariérového přístupu
Náklady: 158.000,- Kč
Výherce poptávky: Mertl - konstrukce s.r.o.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
V roce 2016 poskytl orgán sociálně-právní ochrany dětí v rodinné oblasti pomoc
304 rodinám, zde provedl celkem 495 sociálních šetření a ve 113 případech byl ustanoven
opatrovníkem nezletilých u soudních jednání, kterých se zúčastnil ve 157 případech.
Kurátorka pro mládež pracovala za rok se 40 klienty, u kterých oproti předešlému rocku
nepřevyšovaly výchovné problémy týkající se požívání alkoholu a užíváním návykových látek,
nýbrž nejvíce byly řešeny děti s poruchami chování. I přes snížení výchovných problémů
týkajících se alkoholu se v roce 2016 pracovnice zúčastnily policejní akce, která
se zaměřovala na podávání alkoholu osobám mladších 18 let, tato akce též potvrdila
ustupování problematiky. V 10 případech byla využita pohotovostní služba IZS mimo
pracovní dobu. Třem matkám s dětmi bylo poskytnuto azylové ubytování. Pracovnice
sociálně právní ochrany dětí se zúčastnily 4 supervizních setkání s Mgr. Viktorem Vanžurou,
tyto setkání poskytují především podporu při řešení zatěžujících kauz.
V rámci pěstounské péče bylo spolupracováno s 9 rodinami, které měly s MěÚ Přeštice
sepsané dohody o výkonu pěstounské péče. V rámci těchto dohod se pěstouni povinně
vzdělávali v těchto oblastech: základy psychohygieny, legislativa pěstounských dávek,
potřeby a výchova puberťáka, kontakt s biologickou rodinou. Pracovnice také pro rodiny
připravila setkání s pěstounskými rodinami, které se setkalo ze strany rodin s velkým
ohlasem. Na plnění dohod dostává odbor od Úřadu práce státní příspěvek, který plně
pokrývá potřeby pěstounů.
Pracoviště sociálně právní ochrany dětí dle zákona pracuje dle standardů kvality, které má
zpracovány přímo na potřeby rodin, které potřebují ze strany pracovníků pomoc a podporu
v nelehkých životních situací.
Pracovnice úseku sociálních služeb pracovaly se 430 osobami, práce spočívala především
v poradenství ohledně nepojistných sociálních dávek, dluhové problematiky a výměny
dodatkových označení do vozů pro osoby se zdravotním postižením, kterých bylo vyměněno
85. V průběhu roku se vrátilo z výkonu trestu 15 osob, kterým se pracovnice snažily pomoci
najít ubytování, shánět práci a na pomoci s vyřízením dávek hmotné nouze na úřadu práce.
Sociální práce je prostřednictvím systému (JIS) sdílena s Úřadem práce.
Mimo výše uvedené sociální pracovnice vykonávaly práci veřejného opatrovníka u 7 osob,
které mají trvalé bydliště na území města Přeštice.
Personálně tvořilo v roce 2016 odbor sociálních věcí a zdravotnictví sedm pracovnic včetně
vedoucí odboru.
Stejně jako v minulém roce pracovala v ulicích města Přeštice nezisková organizace Ulice –
Agentura sociální práce, o. s., která vykonává výměnný injekční program pro uživatele
návykových látek, provádí testy na HIV / AIDS, syfilis, žloutenky B a C, provádí sociální
poradenství, tyto služby jsou poskytovány klientům zdarma a anonymně.
Též je pokračováno ve spolupráci s Nemocnicí ve Stodě, se kterou je uzavřena smlouva na
krizové lůžko pro děti, které se ocitnou ve stavu nedostatku řádné péče. Toto lůžko je určeno
k tomu, aby sloužilo k překonání dvaceti čtyřhodinové lhůty, než rozhodne soud
o předběžném opatření.

Odbor správní a dopravní
Odbor správní a dopravní se skládá z následujících úseků a zajišťuje pro občany výkon
státní správy v těchto činnostech:
EVIDENCE ŘIDIČŮ:
Ve správním obvodu v roce 2016 bylo registrováno 20489 řidičů. Celkem bylo vydáno
1584 nových řidičských průkazů, 59 mezinárodních řidičských průkazů podle „Ženevské
úmluvy“, 18 mezinárodních řidičských průkazů podle „Vídeňské úmluvy“. 875 řidičů je
držitelem osvědčení profesní způsobilosti řidičů. Bylo provedeno 524 výpisů z evidenčních
karet řidičů, vydáno 114 ks karet do digitálních tachografů vozidel, 9 karet vozidla, celkově
byly reklamovány 4 karty do digitálního tachografu. V důsledku pozbytí zdravotní
způsobilosti bylo odňato 16 řidičských oprávnění a 4 řidičská oprávnění byla
vrácena.V souvislosti s výše uvedenou agendou bylo na správních poplatcích vybráno 170
580,00 Kč. Na úseku bodového hodnocení porušení povinností stanovených zákonem ze
strany řidičů bylo v roce 2016 11 řidiči dosaženo 12 bodů, v celém ORP má v současné době
dosaženo 12 bodů 51 (ne) řidičů. V roce 2016 bylo 3x vedeno řízení o námitkách v bodovém
hodnocení řidiče. V souvislosti s porušením zákona bylo ve 48 případech vydáno rozhodnutí
o zadržení řidičského průkazu a v 71 případech byl řidičský průkaz vrácen po ukončení trestu
zákazu řízení motorových vozidel.

AUTOŠKOLY:
Ve správním obvodu v roce 2016 bylo v našem správním obvodu činných 8 autoškol, bylo
vyzkoušeno 547 žadatelů o získání řidičského oprávnění, z toho 34 cizinců s tlumočníkem.
Z celkového počtu žadatelů o získání řidičského oprávnění na poprvé neprospělo 109
žadatelů, cekem z důvodů opakovaných opravných zkoušek neprospělo 152 uchazečů,
přezkoušeno z odborné způsobilosti bylo 42 žadatelů z toho neprospělo 12 uchazečů, dále
bylo vyzkoušeno 72 žadatelů o profesní způsobilost, rozhodnutím byly provedeny změny
údajů v 6 autoškolách, ve 3 autoškolách byly provedeny kontroly. Vybrány byly poplatky ve
výši 493 300,00 Kč.

PŘESTUPKY NA ÚSEKU PROVOZU MOTOROVÝCH VOZIDEL A VNITŘNÍ SPRÁVY:
V roce 2016 došlo na úřad k projednání 1658 přestupků porušení pravidel silničního
provozu a 248 přestupků na úseku vnitřního pořádku tj. přestupky proti pořádku ve státní
správě a v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti
občanskému soužití a přestupky proti majetku. Celkem 571 přestupků bylo nutné dokončit
z předcházejícího roku. Bylo uloženo 39 blokových pokut, v příkazním řízení vyřízeno 1113
přestupků pokutou, 11 přestupků vyřízeno napomenutím. Ve správním řízení bylo vyřízeno
celkem 249 přestupků, z nichž ve 4 případech řízení bylo zastaveno, ve 65 případech
vysloven zákaz činnosti, v 64 případech uložena pokuta, v 56 případech napomenutí.
Podáno bylo 1 odvolání, kdy odvolacím orgánem nebylo rozhodnuto. Byly uloženy pokuty
v celkové výši 1 935950,00 Kč. Se znaky domácího násilí bylo řešeno celkem 36 přestupků.
V rámci řešení protiprávních jednání v souvislosti s překročením rychlosti v dálničním tunelu
„Valík“ dálnice D5 bylo v roce 2016 evidováno 1337 oznámení věci, kdy 947 případů bylo
vyřešeno uhrazením určené částky (764500,00 Kč), 11 správních deliktů provozovatele bylo

vyřízeno uložením pokuty 5000,00 Kč (55000,00 Kč + NŘ), 10 správních deliktů provozovatele
bylo vyřízeno uložením pokuty 2500,00 Kč (25000,00 Kč + NŘ), 8 správních deliktů
provozovatele bylo vyřízeno uložením pokuty 1500,00 Kč (12000,00 Kč + NŘ), ve 286
případech je stále vedeno správní řízení.
V rámci přestupkového řízení jsou zdejším správním orgánem řešeny i přestupky na
základě veřejnoprávních smluv s obcemi správního obvodu a to OÚ Bolkov, OÚ Borovy, OÚ
Buková, OÚ Čižice, OÚ Dolce, OÚ Dolní Lukavice, OÚ Horní Lukavice, OÚ Horšice, OÚ
Chlumčany, OÚ Kbel, OÚ Lužany, OÚ Merklín, OÚ Nezdice, OÚ Oplot, OÚ Otěšice, OÚ Ptenín,
OÚ Příchovice, OÚ Radkovice, OÚ Roupov, OÚ Řenče, OÚ Skašov, OÚ Soběkury, OÚ Týniště,
OÚ Vlčí.
SILNIČNÍ SPRÁVNÍ UŘAD:
V roce 2016 bylo vydáno 16 stavebních povolení na speciální silniční stavby, 1 rozhodnutí
o předčasném užívání stavby, 9 kolaudačních souhlasů na tyto stavby, 1 rozhodnutí
na předčasné užívání staveb a 10 sdělení k ohlášení provedení stavebních úprav
na komunikacích. Dále bylo vydáno 79 rozhodnutí ke zvláštnímu užívání silnice, 24
rozhodnutí na uzavírky silnic, 20 rozhodnutí na připojení nemovitostí ke stávajícím silnicím,
68 stanovení přechodné a místní úpravy na pozemních komunikacích (dopravních značení),
167 vyjádření – stanovisek k projektovým dokumentacím, uděleny výjimky a to 2x
z ochranného silničního pásma, nebyla uložena pokuta za jiný správní delikt. V souvislosti
s výše uvedenou agendou bylo na správních poplatcích vybráno 114 400,- Kč. V rámci
silničního správního úřadu je dozorováno 73 km silnic II. třídy, 115 km silnic III. třídy a více
jak 30 km místních komunikací. Na těchto komunikacích bylo provedeno 14 průběžných
kontrol stavu komunikací a zasláno 14 statistických hlášení. Během roku poskytována
soustavná metodická pomoc obecním úřadům v rámci správního obvodu.
TAXISLUŽBA:
V roce 2016 bylo ve správním obvodě registrováno 10 provozovatelů taxislužby,
11 držitelů průkazu řidiče taxislužby, evidováno 10 vozidel taxislužby, v roce 2016 byly
z evidence vozidel taxislužby vyřazeny 2 vozidla a následně 2 vozidla zařazena. V souvislosti
se zařazením vozidel do evidence vozidel taxislužby byly vydány 2 výpisy z evidence vozidel
taxislužby, kdy za uvedené úkony bylo na správních poplatcích vybráno 100,00 Kč
EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL:
V roce 2016 bylo ve správním obvodě registrováno 20462 provozovaných vozidel, 721
dočasně vyřazených vozidel, 132 odcizených vozidel, 191 odhlášených vozidel, 507 trvale
vyvezených do zahraničí, došlo k zániku u 10633 vozidel. Schválení technické způsobilosti
jednotlivých vozidel v rámci - stavby: 0, přestavby: 0, obnovy VIN: 42. V souvislosti s výše
uvedenou agendou bylo na správních poplatcích vybráno 2 072450,00 Kč, na úseku tzv.
ekologických poplatků bylo vybráno 672 000,00 Kč.

Odbor školství, kultury a památkové péče
Následující agendy odboru vykonává celkem 8 pracovnic včetně vedoucí odboru.

Výkon státní správy na úseku školství
OŠVVPP měl v roce 2016 ve správě 19 školských právních subjektů. Celkově se jedná o 58
součástí, z toho 13 MŠ, 9 ZŠ, 15 školních jídelen a 3 výdejny, 9 školních družin, DDM, ZUŠ a 7
odloučených pracovišť (1.stupeň ZŠ Merklín, 1.stupeň ZŠ Josefa Hlávky Přeštice, školní
družina ZŠ Josefa Hlávky Přeštice, jedna třída MŠ Štěnovice a jedna třída MŠ Merklín). Ve
školském rejstříku došlo v uplynulém roce ke změnám pouze v navýšení kapacity školní
družiny při ZŠ a MŠ Lužany.
Vedoucí odboru na začátku roku 2016 zpracovala a předložila Odboru školství, mládeže a
sportu (OŠMS) Krajského úřadu Plzeňského kraje návrhy rozpisů rozpočtů finančních
prostředků státního rozpočtu na jednotlivé školy a školská zařízení obvodu, na rok 2016 bylo
rozděleno na 327,65 pracovních úvazků téměř 127 064 730 Kč na přímé výdaje ze státního
rozpočtu. V září vedoucí odboru vypracovala návrhy na doplnění státních financí v souvislosti
s novým školním rokem. Čtvrtletně odbor přebírá od škol a školských zařízení výkazy o
platech, které zpracovává, komentuje a předává na Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy. V průběhu školního roku, zejména však po jeho zahájení, shromažďuje opět pro
MŠMT různé druhy statistických výkazů, mimořádné sběry dat apod., zpracovává je, provádí
jejich kontrolu, komentuje a zajišťuje opravy chybných údajů ve spolupráci se školami a
školskými zařízeními. Jedná se zejména o školní matriky, výkaz o MŠ, výkaz o školní jídelně,
výkaz o školní družině, výkaz o ředitelství škol, výkaz o základní umělecké škole, výkaz o
DDM, výkaz o zahájení povinné školní docházky ap.
V souladu se zákony zabezpečoval odbor v samostatné působnosti některé povinnosti
obce v oblasti výchovy a vzdělávání, zpracovával a předkládal RM např. návrhy na platy
ředitelů škol a školských zařízení, jejich odměny, příplatky za vedení, a na další platové
náležitosti vyplývající ze zákonů, žádosti o uzavření MŠ, žádosti o výjimky z počtu dětí v MŠ
ap. Vedoucí odboru svolávala porady ředitelů škol a školských zařízení ve správním obvodu
obce s rozšířenou působností, připravovala podklady pro jednání, prováděla metodickou
činnost, organizovala metodická pracovní setkání ředitelů mateřských škol s účastí ředitelek
z okresu Plzeň-jih, připravovala podklady pro finanční odbor pro vyúčtování neinvestičních
výdajů obcím, jejichž žáci navštěvovali školní družinu nebo školní jídelnu ve školách zřízených
městem Přeštice.
V prosinci roku 2016 se vzdala fukce ředitelka Domu dětí a mládeže Přeštice, okres Plzeňjih paní Blanka Zezulová. Rada města Přeštice vyhlásila konkurz, jehož výsledek bude znám
v únoru roku 2017. V Základní škole a mateřské škole Řenče, okres Plzeň-jih,
přísp.organizace je od srpna 2014 zastupující ředitelka za mateřskou dovolenou na dobu 3
let – Mgr. Hana Černíková.
Začátek školního 2016/17 proběhl ve znamení zavádění změn v souvislosti s inkluzí.
Bohužel celý proces zvýšil administrativní zatížení škol, přinesl vyplňování nových výkazů a
dotazníků a zejména se vyskytlo příliš mnoho nejasností při výkladu nových právních norem.

Přehled škol a jména ředitelů v roce 2016
MŠ Borovy, př.org.
ZŠ a MŠ Dolní Lukavice, okres PJ, př.org.
ZŠ a MŠ Horšice, okres PJ, př.org.
ZŠ Chlumčany, okres PJ
MŠ Chlumčany, okres PJ
ZŠ a MŠ Lužany, okres PJ, př.org.
ZŠ Merklín, okres PJ
MŠ Merklín, okres PJ
MŠ Oplot, okres PJ, př.org.
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice
MŠ Přeštice, Dukelská 959, okres PJ
MŠ Přeštice, Gagarinova 202, okres PJ
ZŠ a MŠ Skočice, okres PJ, př.org,
ZUŠ Přeštice, okres PJ
DDM Přeštice, okres PJ
MŠ Příchovice, okres PJ
ZŠ a MŠ Řenče, okres PJ, př.org.
ZŠ Štěnovice, okres PJ
MŠ Štěnovice, okres PJ

Zuzana Mastná
Mgr. Ivana Kvíderová
Mgr. Pavla Nohavcová
Mgr. Irena Rampichová
Bc.Štěpánka Haníková
Mgr. Jana Sedláčková
PaedDr. Jaroslava Pěsničáková
Ing. Michaela Štibraná
Hana Skalová
Mgr. Petr Fornouz
Jitka Erbenová
Jitka Erbenová (pouze shoda jmen)
Mgr. Jaroslava Zadražilová
Bc. Miroslav Vacek
Blanka Zezulová
Jana Milasová
Mgr. Hana Černíková–zástup za MD od 8/14
Mgr. Petr Liška
Mgr. Jitka Adamová

Základní školy úplné (1. – 9. ročník):
ZŠ Chlumčany, okres PJ
ZŠ Merklín, okres PJ
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice
ZŠ Štěnovice, okres PJ
Základní školy neúplné (1. – 5. ročník)
ZŠ a MŠ Dolní Lukavice, okres PJ, přísp.org.
ZŠ a MŠ Horšice, okres PJ, přísp.org.
ZŠ a MŠ Lužany, okres PJ, přísp.org.
ZŠ a MŠ Skočice, okres PJ, přísp.org.
ZŠ a MŠ Řenče, okres PJ, přísp.org.
Pro školní rok 2016/2017 neměla ani jedna ze základních škol výjimku z počtu žáků, což
svědčí o životaschopnosti všech pěti malotřídních škol v obvodu.
Pracovnice odboru za úsek školství a památkové péče byly členkami několika komisí –
např. Komise OSPOD, Komise státní památkové péče, České společnosti Josefa Haydna nebo
Spolku pro záchranu historických památek Přešticka.
Dále pokračovala spolupráce s organizačními složkami města patřícími metodicky pod
odbor – Domem historie Přešticka a Městskou knihovnou Přeštice.
V roce 2016 se pro obvod ORP Přeštice začal vytvářet Místní akční plán pro školství
zpracovávaný Místní akční skupinou Aktivios z.s. . Na tvorbě dokumentu se podílí jak ředitelé
škol, tak vedoucí odboru i starosta města Mgr. Karel Naxera.

Výkon státní správy na úseku občanských průkazů
Celkem občané v roce 2016 požádali o vydání 3 091 občanských průkazů (dále jen OP),
celkem bylo vydáno 3 245 OP se strojově čitelnou zónou. Z uvedeného počtu bylo pak
vydáno 361 prvních OP. Z důvodu skončení platnosti OP uplynutím vyznačené doby platnosti
bylo vydáno 1 633 OP, z důvodu změny bydliště 585 OP, z důvodu změny rodinného stavu
332 OP, z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení 221 OP. Bylo vyhotoveno 73 OP
bez čitelné zóny. V souvislosti s činností na tomto úseku byly uloženy pokuty v celkové výši
19 800,- Kč. Jednalo se zejména o pozdní hlášení ztrát OP a pozdní výměny OP. Na
správních poplatcích bylo vybráno celkem 47 200,- Kč. V 15případech bylo provedeno
předání OP v místě bydliště ze zdravotních důvodů klienta (tz. OFFLINE podání i předání).

Výkon státní správy na úseku cestovních dokladů
V roce 2016 bylo podáno 1 354 žádostí o vydání cestovních dokladů a bylo předáno 1 358
cestovních dokladů, z toho 29 cestovních dokladů vydaných ve zkrácené lhůtě, tzv. pas
blesk. Bylo evidováno 79 ztrát či odcizení cestovních dokladů, 65 dokladů bylo vyměněno
z důvodu změny podoby, skartováno 1 214 neplatných cestovních dokladů, řešeno 17
přestupků na úseku cestovních dokladů, za které byly uloženy blokové pokuty v celkové výši
2 800,- Kč. V souvislosti s výše uvedenou agendou bylo na správních poplatcích vybráno
638 800,- Kč.

Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel
K 31.12.2016 bylo v rámci města Přeštice evidováno celkem 6620 obyvatel ČR, z toho 403
obyvatel ve Skočicích, 240 obyvatel v Žerovicích a 114 obyvatel na Zastávce. V roce 2016 bylo
podáno 263 žádostí o změnu trvalého pobytu a bylo vydáno 21 výpisů z agendového
informačního systému evidence obyvatel. Dále zde bylo provedeno 22 správních řízení ve
věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu, 3 ukončení trvalého pobytu a byly zavedeny
3 adresy pro doručování. V souvislosti s uvedenou agendou bylo na správních poplatcích
vybráno 14 900 Kč. Při volbách do zastupitelstva kraje bylo vydáno 17 voličských průkazů a
při volbách do Senátu ČR byly vydány 2 voličské průkazy.

Statistika výkonů za úsek matriky
Vydané prvopisy matričních dokladů - celkem
rodné listy
oddací listy
úmrtní listy

101
1
68
32

rodné listy
oddací listy
úmrtní listy
druhopisy matričních dokladů pro úřední potřebu
doslovný výpis na žádost+nahlédnutí do matričních knih

17
5
8
4
2
71

Vydané druhopisy matričních dokladů - celkem

doslovný výpis pro úřední potřebu
Žádosti o vydání osvědčení o státním občanství v souvislosti se zápisem
narození do Zvláštní matriky Brno
Dodatečné zápisy do matričních knih - rozvody
- ostatní
Postoupení žádostí o druhopisy matričních dokladů příslušným
matrikám
Zvláštní matrika Brno - celkem
žádost o zápis narození
žádost o zápis manželství
žádost o zápis úmrtí
žádost o zápis rozvodu
Změna jména nebo příjmení - celkem
do šesti měsíců po rozvodu
po rozvodu po zákonné lhůtě
změna jména
změna cizojazyčného příjmení
změna příjmení
změna jména - nezletilé dítě
změna příjmení - nezletilé dítě
Oznámení o užívání české podoby cizojazyčného jména

13
8
29
11
33
22
12
6
3
1
10
4
2
1
2
7
0
2
2

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru
Žádost o vydání nového RL dítěte po sňatku rodičů
Žádost o vydání nového RL dítěte při osvojení
Volba druhého jména
Prohlášení o užívání pouze jednoho příjmení
Vysvědčení o právní způsobilosti
Osvědčení k uzavření církevního sňatku
Vydáno matričních dokladů do ciziny
Svatby - celkem
v obřadní síni v oddávací den
v jiný den
na jiném vhodném místě
v jiný den + na jiném místě
z toho s cizincem
církevní
před nematričním úřadem na určeném místě

4
22
0
0
0
2
5
0
68
22
10
20
8
4
5
2

Zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti
Zápis o určení otcovství k narozenému dítěti
Prominutí předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření
manželství
Zaslání matričních dokladů do ciziny - výměna matrik
Žádost o výpis z Czech POINTu - celkem
Rejstřík trestů
"vnitřní"

58
0
4
0
74
2

Obchodní rejstřík
Katastr nemovitostí
Živnostenský rejstřík
Výpis z bod. hodnocení řidiče
konverze
datová schránka
Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou - vidimace
Ověřování pravosti podpisu (legalizace)

11
32
0
0
1
3
476
1007

Legalizace matričních dokladů do ciziny pro matriční úřady ve správním
obvodu
2
Kontrolní činnost vedení matričních knih a sbírek listin u matričních
úřadů ve správním obvodu
Merklín 1 den
Štěnovice 1 den
Zprostředkovaná identifikace
7
Potvrzení ze SL

0

Zaslání MD k opravě

6

Vyžádání RL pro úřední potřebu

3

Vyžádání doslovného výpisu pro úřední potřebu

1

Celkem vybráno 109.510 Kč
Z ostatních činností matriky bez správních poplatků:
Vítání občánků, zlaté aj. svatby, rozesílání blahopřání k životním výročím.
Zasílání statistických hlášení ČSÚ v intervalu 1x měsíčně.
Plnění oznamovací povinnosti při vydávání matričních dokladů a
rozhodnutí ve správním řízení - evidence obyvatel, příslušný matriční
úřad, KÚ, ČSSZ Praha, VZP Plzeň-jih, Okresní soud Plzeň-jih, vojenská
správa.
Zakládání dodatečných záznamů do sbírek listin pro matriční úřady ve správním obvodu.
Proškolování zaměstnanců obecních úřadů ORP k provádění legalizace a vidimace listin.
Do konce února uzavření sbírek listin a jejich odevzdání na Krajský úřad
Plzeň - matrika (za uplynulý rok).
Zasílání příspěvků do Přeštických novin v intervalu 1x měsíčně.

Přehled uskutečněných svatebních obřadů za rok 2016
Za rok 2016 bylo před Městským úřadem v Přešticích uzavřeno celkem 68 sňatků, většina
z nich proběhla tradičně v obřadní síni, ale opět bylo uskutečněno několik sňatků mimo – na
jiném vhodném místě. Sňatky se také uzavíraly před starosty menších obecních úřadů, které
nejsou matričními úřady – Dolce, Příchovice, Řenče a Nezdice.

Přehled všech sňatků:
Přeštice

32x obřadní síň
1x kostel Nanebevzetí Panny Marie
1x

rodinný dům Přešticerossroad

Lužany

12x zámecká kaple
2x zámecká zahrada

Horní Lukavice
Nezdice

1x louka u koupaliště
2x kostel sv. Prokopa

Příchovice

3x
9x
1x

Dolce

1x

louka u rodinného domu

Řenče

1x

park u kostela sv. Cyrila a Metoděje

Týniště
Vlčí

zámek
samota „Březník“
kaplička sv. Anny

1x zahrada před hospodou
1x kancelář obecního úřadu

Přehled cizinců, kteří u nás uzavřeli manželství:
3 x občan Slovenska
1 x občan Ukrajiny
Nejvíce obřadů připadlo na 18. června, kdy jich bylo uzavřeno 8.
Za rok 2016 se narodilo celkem 62 dětí:
Přeštice 50
Skočice 5
Zastávka 2
Žerovice 5
Za rok 2016 zemřelo 76 občanů:
Přeštice 69
Skočice 3
Zastávka 1
Žerovice 3

Výkon státní správy na úseku památkové péče
K 1. lednu 2016 bylo na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice
evidováno celkem 74 nemovitých kulturních památek. V průběhu roku se mezi tyto památky
zařadila nově prohlášená nemovitá kulturní památka v obci Štěnovice - židovský hřbitov se
souborem 160 náhrobků a ohradní zdí. Největší koncentrace kulturních památek se nachází
v Přešticích (12 kulturních památek), 6 kulturních památek je v obcích Merklín, dalších 5
v Dolní Lukavici, Borovech a Štěnovicích. V katastru obce Nezdice nad Úhlavou se nachází 4
nemovité kulturní památky, v obcích Kbel, Nebílovy, Příchovice, Roupov, Ptenín a Soběkury

je po 3 památkových objektech. V Horšicích, Lužanech a Řenčích se nachází 2 objekty se
statutem kulturní památky a v obcích Buková, Čižice, Horušany, Chlumčany, Libákovice,
Netunice, Oplot, Předenice, Radkovice, Skočice, Újezd u Horšic, Útušice, Vlčí a Zálesí se
nachází vždy jedna kulturní památka.
K plánované obnově kulturních památek bylo v roce 2016 vydáno celkem 32 rozhodnutí
nebo závazných stanovisek, z nich 29 bylo vydáno ke stavební obnově nebo jiným opravám či
úpravám nemovitých kulturních památek, 3 rozhodnutí byla vydána k zajištění
restaurátorské obnovy nemovitých kulturních památek.
Z celkového památkově chráněného fondu nemovitých kulturních památek na Přešticku jsou
4 objekty aktuálně zařazeny mezi ohrožené nemovité kulturní památky České republiky.
Jedná se o sýpku v Merklíně, o tvrze v obcích Netunice a Řenče a o zámecký areál v Dolní
Lukavici. V uplynulém roce 2016 byla dokončena oprava střechy rozsáhlé barokní sýpky
v Horšicích, čímž došlo k její stabilizaci a objekt již mezi ohrožené kulturní památky České
republiky nepatří.
Během provádění oprav na památkově chráněných objektech byl po celý rok za účasti
pracovníků NPÚ ÚOP v Plzni vykonáván státní stavební dozor. V jarních měsících byla
zahájena rozsáhlá obnova interiéru schodiště a arkádové lodžie zadní budovy zámku
v Nebílovech. Na návsi v obci Oplot byla realizována obnova fasádních omítek kaple Panny
Marie včetně finálního barevného nátěru. V souvislosti s celkovou rehabilitací systému
odvodnění zámku Josefa Hlávky v Lužanech byl proveden průzkum a následně též oprava
části jižní odvodňovací štoly v zámeckém areálu. Na budově pobočky České spořitelny
v Přešticích došlo k výměně střešní krytiny včetně laťování.
Odbor byl nápomocen majitelům kulturních památek při získávání dotací z různých
dotačních titulů.
Z Havarijního programu Ministerstva kultury České republiky byla poskytnuta dotace na
opravu další části střechy včetně krovové konstrukce barokní sýpky v Horšicích ve výši 508.
000 Kč. Z dotačních programů Plzeňského kraje bylo v rámci správního obvodu ORP Přeštice
poskytnuto 5 dotačních příspěvků: na opravu korunní římsy sýpky v Horšicích částka 150.000
Kč, na celkovou opravu špýcharu u čp. 35 v Borovech příspěvek ve výši 100.000 Kč, na opravu
části střechy zámku v Merklíně příspěvek ve výši 200.000 Kč, na opravu kaple v Útušicích
částka ve výši 150.000 Kč a na opravu 22 ks oken na zámku v obci Ptenín částka ve výši
190.000 Kč. Také v roce 2016 administroval náš odbor dotační program Ministerstva kultury
České republiky určený k obnově nemovitých kulturních památek. Jeho prostřednictvím
získal správní obvod ORP Přeštice prostředky ve výši 488.000 Kč. Částka byla rozdělena mezi
4 kulturní památky. Na opravu poslední dosud neopravené části ohradní zdi kolem kostela
sv. Ambrože ve Vícově bylo poskytnuto 100.000 Kč, stejná částka byla uvolněna na zahájení
opravy havarijního JZ nároží tvrze v Řenčích. Na opravu stropů a části střechy zahrnující též
restaurátorskou obnovu volutových štítů kostela sv. Petra a Pavla v Dolní Lukavici byla
poskytnuta částka 95.000 Kč. Na další opravu věže kostela Všech svatých ve Kbelu byla
uvolněna částka 193.000 Kč. Při částečném rozkrytí krovu a dřevěných podlah v jednotlivých
podlažích bylo zjištěno, že dřevěné prvky jsou zde v lepším stavu, než jaký předpokládal
projekt a položkový rozpočet. Poskytnuté prostředky nebyly proto zcela dočerpány a ještě
před konečným vyúčtováním bylo cca 65 tisíc vráceno poskytovateli dotace – tj. Ministerstvu
kultury České republiky.
Součtem všech výše uvedených finančních příspěvků dojdeme k částce 1.720.477 Kč. Tato
částka představuje součet podpory Ministerstva kultury České republiky a Plzeňského kraje.
I díky ní došlo během uplynulého roku k dalšímu vylepšení stavu památkového fondu na
území Přešticka.

Jako dotčený orgán státní správy na úseku památkové péče vydal odbor školství, vnitřních
věcí a památkové péče správním orgánům nebo jednotlivým žadatelům celkem 152
samostatných vyjádření nebo stanovisek. Podle § 29 odstavec 2 písm. c) památkového
zákona uplatnil odbor stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém se
nachází nemovitá kulturní památka. V roce 2016 se jednalo celkem o 3 stanoviska, a sice
k územnímu plánu obce Buková a Řenče a ke komplexní pozemkové úpravě v Nebílovech.
Dle § 4 odst. 1 zákona č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech zajišťuje
odbor agendu spojenou s evidencí válečných hrobů a pietních míst v rámci správního
obvodu. Podle nových zjištění je průběžně doplňována a aktualizována celorepubliková
databáze válečných hrobů a pietních míst. V průběhu roku byly prováděny namátkové
kontroly jejich stavu. K 31.12.2016 bylo ve správním obvodu ORP Přeštice evidováno celkem
72 válečných hrobů nebo pietních míst, z nichž 18 připadá na válečné hroby s ostatky a 54 na
pietní místa.

Odbor výstavby a územního plánování
Změnou organizačního řádu k 1. 12. 2015 bylo v rámci odboru zřízeno oddělení
stavebního úřadu. Součástí odboru je pak také druhý správní úřad - úřad územního
plánování.
Oddělení vykonává v přenesené působnosti obecný stavební úřad pro 20 obcí
a v samostatné působnosti obce přiděluje čísla popisná a evidenční v Přešticích. Dále je
editorem údajů do registru územní identifikace adres a nemovitostí jako příslušný stavební
úřad a obec Přeštice. Uvedenou editační činnost vykonává na základě uzavřených
veřejnoprávních smluv rovněž za obce Oplot, Horní Lukavice, Dolní Lukavice, Kbel, Týniště.
Za rok 2016 vložili pracovníci stavebního úřadu do registru územní identifikace adres
a nemovitostí 353 návrhů změn za stavební úřad a 47 návrhů změn za obce na základě
uzavřených veřejnoprávních smluv.
Pracovníci stavebního úřadu při výkonu státní správy vyplývající ze stavebního zákona
v uvedeném období vydali celkem 248 územních posouzení staveb, z toho 139 územních
rozhodnutí, celkem 164 povolení k provedení stavby, z toho 67 stavebních povolení. Dále
posuzovali 137 povolení užívání stavby a vydali 9 kolaudačních rozhodnutí, 34 kolaudačních
souhlasů a přijali 72 ohlášení užívání stavby, rozhodovali o udělení 123 výjimek z obecných
požadavků na výstavbu, vydali 345 vyjádření a stanovisek.
Pracovníci stavebního úřadu provedli 102 kontrolních prohlídek na stavbách, při kterých
kontrolovali průběh výstavby povolených staveb.
Pracovníci úřadu územního plánování vydali 64 územně plánovacích informací, 146 vyjádření
úřadu územního plánování v rámci koordinovaného stanoviska (z čehož bylo vydáno 90
vyjádření v rámci místní příslušnosti zdejšího obecného stavebního úřadu MěÚ Přeštice a 56
vyjádření mimo místní příslušnost zdejšího obecného stavebního úřadu MěÚ Přeštice) a 35
ostatních vyjádření.

Úřad územního plánování v roce 2016 projednával územně plánovací dokumentace v obcích
ORP Přeštice:
Přehled pořizovaných ÚPD za rok 2016
Územní plány:
ÚP Horšice (veřejné projednání 6/2016, účinnost 12/2016)
ÚP Lužany (opakované veřejné projednání 10/2016, účinnost 12/2016)
ÚP Netunice (opakované veřejné projednání 7/2016)
ÚP Přeštice (účinnost 3/2016)
ÚP Radkovice (účinnost 4/2016)
ÚP Roupov (DOSS 6/2016, veřejné projednání 10/2016, účinnost 11/2016)
Zpráva o uplatňování ÚP:
Zpráva o uplatňování ÚP Nezdice (2012-2014)
Zpráva o uplatňování ÚP Řenče (2013-2016)
Zpráva o uplatňování ÚP Štěnovice (2012-2016)
Zpráva o uplatňování ÚP Útušice (2012-2016)
Změny územních plánů:
Změna č. 1 ÚP Buková (DOSS 7/2016, veřejné projednání 12/2016)
Změna č. 4 ÚP Horní Lukavice (DOSS 6/2016, veřejné projednání 9/2016, účinnost 11/2016)
Změna č.1 ÚP Řenče (DOSS 11/2016)
Změna č. 1 ÚP Čižice (v procesu jednání mezi obcí x zpracovatelem x pořizovatelem)
Změna č. 1 ÚP Předenice (v procesu jednání mezi obcí x zpracovatelem x pořizovatelem)
Regulační plány:
RP Přeštice - v procesu jednání mezi Městem / zpracovatelem / pořizovatelem

Územní plán města Přeštice:
Po několikaletém procesu pořizování nového územního plánu pro město Přeštice,
zahrnující katastrální území Přeštice, Žerovice a Skočice včetně místních částí Vícov a
Zastávka, v časovém období 2009 – 2016, za účasti zástupců Města Přeštice, zpracovatele –
fa. T-Plan Praha a pořizovatele – MěÚ Přeštice, OVÚP, se povedlo tento proces dovést ke
zdárnému konci a tento územní plán vydat.
Jeho vydání se uskutečnilo na veřejném zasedání zastupitelstva města dne 18.2.2016 a
jako opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 8. 3. 2016.

Odbor živnostenský úřad
Obecné údaje
Personální situace odboru je dlouhodobě stabilizovaná, k žádné změně nedošlo. Oproti
dřívějším rokům se však prudce zvýšila absence v důsledku nemocí, což ve spojení
s absencemi v důsledku studia při zaměstnání jedné z pracovnic ovlivnilo činnost odboru
v tom smyslu, že došlo k dalšímu poklesu počtu vykonávaných kontrol podnikatelských
subjektů oproti předchozímu roku.
Správní poplatky
Podnikatelé musí hlásit stále méně změn a ty pak dostává živnostenský úřad z jiných
agendových systémů, viz kapitola registrace. Takto převzaté změny jsou aktualizovány bez
zpoplatnění. Kromě toho je v agendě živnostenského podnikání zpoplatněn pouze malý
okruh podání, činěných podnikateli. V důsledku toho bylo z podání učiněných podnikateli
v roce 2016 zpoplatněno 250 podání, což činí jen 32,7 % z celkového počtu. V roce 2015 to
bylo 33,3 %. Ukazuje se tak, že je zpoplatněna pouze přibližně 1/3 podání učiněných
podnikateli. Naprostá většina úkonů na tomto úseku státní správy je tak prováděna na
náklady státu resp. obcí. Za správní poplatky za všechny agendy, prováděné živnostenským
odborem se vybralo 141 870,- Kč, což je sice proti roku 2015 pokles o 5 385,- Kč, avšak je
výrazně nižší oproti předchozím dvěma letům, kdy se meziroční pokles pohyboval na hranici
16 tisíc korun. Prostřednictvím platebního terminálu, umístěného v kanceláři odboru, se
uskutečnilo 110 plateb, při nichž se vybralo 67 900,- Kč, což je 47,9 % z celkové částky
správních poplatků, hrazených za úkony prováděné živnostenským úřadem. Za správní
poplatky, týkající se evidence zemědělců bylo vybráno 6 190,- Kč. Vývoj plateb ukazuje
následující graf.

Registrace
Nově bylo ohlášeno 147 živností (o 8 více než v r. 2015). Živnostenský úřad přijal 30 žádostí o
vydání koncesí (o 6 více než rok před tím). Změn ohlášení živností a koncesí, kdy podání učinil
podnikatel, provedl úřad 204. Změn provedených na základě avíz ze základních registrů nebo
z obchodního rejstříku bylo provedeno 514. Ukončení nebo zahájení provozovny se týkala
184 podání. Svoji činnost přerušilo 190 podnikatelů a naopak jí obnovili 44 podnikatelé.
Zrušení živnostenských oprávnění na žádost podnikatele bylo provedeno u 58 subjektů. Ne
všichni podnikatelé z tohoto počtu však zcela ukončili svoji činnost.
Oproti roku 2015 došlo u většiny úřadů v kraji k nárůstu počtu podnikatelů celkem o 888,
přičemž v ORP Přeštice byl tento nárůst s počtem 118 podnikatelů, třetí nejvyšší. Došlo také
k nárůstu počtu živnostenských oprávnění (v kraji o 3 516, v ORP Přeštice o 228). V nárůstu
počtu aktivních živnostenských oprávnění byly Přeštice na čtvrtém místě kraji.
Počty podnikatelů a živnostenských oprávnění v Plzeňském kraji ukazují následující tabulky.
1. tab. - pořadí podle počtu podnikatelů ve správních obvodech jednotlivých ORP
2. tab. - pořadí podle počtu platných živnostenských oprávnění v rámci ORP
Pořadí

Obec s rozšířenou
působností

změna
Počet
proti r.
podnikatelů
2015

1

Plzeň

46 949

2

Nýřany

11 177

3

Klatovy

10 383

4

Rokycany

9 869

5

Domažlice

8 298

6

Tachov

7 321

7

Sušice

5 110

8

Kralovice

4 570

9

Přeštice

4 214

10

Stod

4 113

11

Stříbro

3 047

12

Horšovský Týn

2 516

13

Blovice

2 451

14

Horažďovice

2 314

15

Nepomuk
Součet

2 101
124 433

269
222
-6
77
18
-25
29
94
118
-5
38
8
42
15
-6
888

Pořadí

Obec s
rozšířenou
působností

Počet
platných
ŽO

1

Plzeň

69 412

2

Nýřany

16 817

3

Klatovy

16 465

4

Rokycany

14 647

5

Domažlice

12 546

6

Tachov

11 263

7

Sušice

7 760

8

Kralovice

6 866

9

Přeštice

6 480

10

Stod

6 003

11

Stříbro

4 612

12

Horažďovice

4 059

13

Horšovský Týn

3 925

14

Blovice

3 850

15

Nepomuk
Součet

3 226
187 931

změna
proti r.
2015

1215
523
232
283
176
87
151
218
228
44
84
91
47
112
25
3516

Vývoj počtu podnikatelů se sídlem ve správním obvodu ORP Přeštice ukazuje následující graf.

V případě podání učiněných u ŽÚ Přeštice podnikateli, příslušných jiným živnostenským
úřadům, jednoznačně převládají podnikatelé z Plzně, přestože jejich počet neustále klesá.
Těch zde učinilo alespoň jedno podání 35 (44)1. Na druhém místě jsou podnikatelé příslušní
Stodu, kterých bylo 17 (17). Na třetím místě podnikatelé příslušní do Klatov s 11 (11)
společně s podnikateli příslušnými do Prahy s 11 (13) podáními (pokud se nerozlišují
jednotlivé pražské obvody). Celkem u ŽÚ Přeštice učinilo podání 109 (115) místně
nepříslušných podnikatelů.
V průběhu roku zemřelo 10 (18) podnikatelů a zanikly 4 (8) právnické osoby. Ke konci r. 2016
evidoval živnostenský úřad ve svém správním obvodu 1 030 (1 048) provozoven, z toho 899
(919) provozoven patřících podnikatelům, majícím sídlo ve správním obvodu ORP Přeštice.
Během roku tak poklesl počet provozoven pouze o 18.
Kontrola
V roce 2016 vykonal živnostenský úřad celkem 81 kontrol podnikatelů. Jedná se o nepatrný
pokles proti roku 2015, což lze považovat za úspěch, neboť k absenci způsobené studiem
jedné z pracovnic odboru se přidala i vysoká absence z důvodu pracovní neschopnosti. Při
nízkém počtu pracovníků odboru tak absence způsobená těmito dvěma vlivy činila 14,4 %
celkového fondu pracovní doby odboru.
Krajský úřad na základě podnětu MPO nařídil uskutečnit kontroly podnikatelů
s živnostenským oprávněním „Výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 3
živnostenského zákona – obor č. 48 Velkoobchod a maloobchod“. Bližší podmínky byly
specifikovány tak, že se kontroly týkaly pouze supermarketů a hypermarketů, přičemž druhé
jmenované se v našem správním obvodu nenacházejí. Při těchto kontrolách nebyly zjištěny
žádné nedostatky.

1

Údaje v závorkách jsou počty podání v r. 2015.

Pokračovaly kontroly nařízené v roce 2014, zaměřené na tyto živnosti:
 Projektová činnost ve výstavbě
 Výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona – obor č.
63 Projektování elektrických zařízení

Sankční řízení
Po několika letech nebyl důvod pro sankční rušení živnostenských oprávnění žádnému podnikateli.

Zemědělské podnikání
Během roku bylo vydáno 6 nových osvědčení zemědělského podnikatele, 3 zemědělci ukončili svoji
činnost, 1 přerušil podnikání, u dalších 5 byly provedeny změny.

Odbor životního prostředí
Odbor životního prostředí zajišťuje výkon přenesené působnosti státní správy v rozsahu
daném právními předpisy zejména podle následujících zákonů a s nimi souvisejících právních
předpisů: zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu,
zákon o odpadech, zákon o myslivosti, zákon o rybářství, lesní zákon, zákon o
rostlinolékařské péči, zákon o vodách, zákon o vodovodech a kanalizacích, zákon o ochraně
ovzduší, zákon na ochranu zvířat proti týrání, zákon o obchodu s reprodukčním materiálem
lesních dřevin, zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.
Personálně tvořil v roce 2016 odbor životního prostředí vedoucí odboru a čtyři referenti:
 Bc. Vít Dvořák vedoucí odboru, ochrana ovzduší, zemědělský půdní fond
 Bc. Petr Štěpanovský, vodoprávní úřad
 Bc. Luboš Tříska, lesní hospodářství, myslivost, rybářství, rostlinolékařská péče, ochrana zvířat proti
týrání

 Bc. Jitka Vokráčková, odpady, ochrana přírody a krajiny
 Tomáš Vondrovic, vodoprávní úřad
Pracovní úvazky byly mezi referenty vodoprávního úřadu rozděleny takto:
Tomáš Vondrovic na 0,75 úvazku od 01.08.2015
Bc. Petr Štěpanovský na 1,0 úvazku od 01.11.2015
V roce 2016 v rámci výkonu přenesené působnosti státní správy byly odborem životního
prostředí provedeny tyto úkony:
Úkon
vydání správních rozhodnutí ve věci
vydání závazných stanovisek, vyjádření, osvědčení a sdělení
udělení souhlasů k odnětí půdy ze ZPF
zpracování statistiky „mysl“ ročně
vydání rybářských a loveckých lístků
zpracování evidenčních listů pro přepravu nebezpečných odpadů
zpracování hlášení o odpadech v ISPOP
V době mimo krizového
stavu je odbor životního
prostředí Městského úřadu
Přeštice
povodňovým
orgánem obce s rozšířenou
působností, po vyhlášení
krizového stavu přebírá
tuto zodpovědnost krizový
štáb.
Vedoucí
odboru
životního prostředí, je
tajemníkem
Povodňové
komise obce s rozšířenou
působností Přeštice.

Počet
254
850
73
416
303
320
229

V ORP Přeštice byly v roce 2016 zaznamenány tyto stupně povodňové aktivity zapříčiněné
zvýšeným průtokem na vodních tocích: dne 26.06.2016 v 06:30 nastal na Úhlavě v Přešticích
1. stupeň povodňové aktivity (dále jen „SPA“) a téhož dne v 19:50 vystoupila hladina až na
hodnotu 2. SPA (tj. 230 cm): maximální hodnota 231 cm byla dosažena 20:30 a od 23:00
začala hladina vytrvale klesat); trvalý pokles hladiny pod 1. SPA (tj. 180 cm) nastal dne
27.06.2016 od 03:40.

Kancelář starosty / Oddělení informační techniky
Oddělení informatiky se stará o veškerý hardware a software potřebný pro výkon agend
městského úřadu, města, městské policie a vypomáhá i organizačním složkám města a obcím
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. Dále zajišťuje chod, údržbu a rozšiřování
městského kamerového dohledového systému a optické datové sítě města Přeštice.
Oddělení zajišťuje soulad používaných IS s právními předpisy a standardy informačních
systémů veřejné správy, provoz a údržbu hardwarových zařízení, informačních
a komunikačních systémů, provádí aktualizaci veškerého softwaru, zabezpečení proti
kybernetickým útokům, nákup informačních technologií v rámci pravidelného procesu
obnovování techniky a programového vybavení, pořizování nových informačních technologií
dle dlouhodobě plánovaných technologických změn a rozšiřování programového vybavení
v rámci rozšiřování agend informačního systému.
Informační systém pracuje na virtualizovaných serverech v technologickém centru města s
operačními systémy Windows Server a Linux. Servery včetně datových úložišť jsou fyzicky
zdvojeny a umístěny ve dvou různých lokalitách (Masarykovo náměstí 107, Husova ulice 465)
pro zajištění co nejvyšší bezpečnosti, dostupnosti a redundance služeb. Základem
informačního systému městského úřadu je agendový systém Radnice VERA s postupně
doplňovanými a dle legislativy aktualizovanými moduly, rozšířený o další systémy, jako je
např. VITA – stavební a vodoprávní úřad, PERM – mzdový systém, MISYS – mapové podklady,
CODEXIS – právní systém, CLAVIUS – knihovní systém atd.
Za finanční podpory Plzeňského kraje pokračovala výstavba metropolitní optické datové
sítě města Přeštice (lokality Na Chmelnicích, Na Borech, Průmyslová ulice) včetně pořizování
a implementace aktivních prvků. Za finanční podpory MVČR proběhlo i další rozšíření
městského kamerového dohledového systému o čtyři kamerové body s celkem devíti
kamerami v souladu s požadavky MP a PČR a s ohledem na infrastrukturu stávající
metropolitní optické datové sítě.

Kancelář starosty / Krizové řízení
V průběhu roků 2016 Bezpečnostní rada zasedala 3 x. Třetí jednání bylo svoláno ke
schválení aktualizovaného Krizového plánu ORP.
Na jednání se řešily úkoly vyplývající z novelizovaného zákona 240/2000 Sb. A nařízení vlády
462/2000.
Projednány byly zejména následující body:

















Projednání plnění Harmonogramu zpracování krizový plán obce s rozšířenou
působností Přeštice
Finanční zabezpečení připravenosti ORP na mimořádné události nebo krizové situace
a jejich řešení ve správním obvodu ORP,
Plán evakuace osob z ohroženého území obcí v působnosti ORP Přeštice
zajištění připravenosti ORP na krizové situace a návrh opatření
stav připravenosti povodňové komise města a ORP
roční zpráva o stavu prostředků pro varování osob ve správním obvodu a způsob
náhradního varování
plán evakuace osob z ohroženého území obcí v působnosti ORP
seznámení se změnami v e-výpisu Havarijním plánu PK pro ORP
podmínky nouzového přežití obyvatelstva
způsob seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve
správním obvodu ORP
podklady, které ke každému jednání připravili vedoucí odborných skupin s informací
o stavu připravenosti své skupiny ( rok 2016 OVÚP, )
zpracování dalších katalogových listů v systému NSRK (národní systém reakce na krizi)
v měsíci červnu proběhlo školení celého krizového štábu a ostatních zaměstnanců
úřadu , toto školení proběhlo v Centru zdraví a bezpečí v KV.
1x ročně proběhla prověrka dosažitelnosti jednotlivých členů KŠ
metodika pro plánování a zajišťování ND
JSDHO provedli údržbu techniky a uložení materiálů ve skladu KŠ

Městská policie Přeštice
Městská policie Přeštice v roce 2016
Zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku na území města včetně jeho místních
částí bylo v roce 2016 zajišťováno pěti strážníky. V červenci odešel jeden strážník
z rodinných důvodů a v září jej nahradil nový strážník, který absolvoval rekvalifikační kurz a
složil zkoušky před komis MV ČR. Tři strážníci vykonali úspěšně zkoušky k prodloužení
osvědčení o odborné způsobilosti strážníků.
Hlídková činnost je realizována
v nepravidelných službách, aby mohli strážníci být přítomní v problémových lokalitách,

hlavně v noci o víkendech. Pěší hlídky jsou ve městě převážně v denní dobu a v odpoledních
a nočních hodinách zpravidla kombinací pěší a motorizované hlídky. Od doby zřízení městské
policie v Přešticích v roce 2009 zde sice dochází k úbytku událostí narušování veřejného
pořádku, poškozování městského mobiliáře či dopravního značení, přesto k němu nadále
dochází a to ve spojení s pohybem osob podnapilých a pod vlivem psychotropních
a návykových látek. Městská policie reagovala na situaci zvýšeným počtem kontrol v okolí
barů a provozoven jakými jsou Přeštická stodola, Kebab, Krijcos, Blue Line Bar - hlavně
v nočních hodinách, kdy dochází k nárůstu agresivity pachatelů. Časté kontroly byly
prováděny v Městkém parku, na autobusových zastávkách, vlakovém nádraží, chatových
oblastech, v okolí marketů, hřbitova a ostatních parků.
Městská policie Přeštice na základě koordinační dohody úzce spolupracovala s Obvodním
oddělením Policie ČR v Přešticích při udržování veřejného pořádku, při zajištění kulturních
akcí města a zajišťování kamerových záznamů, při společných akcích na kontrolu podávání
alkoholu osobám mladším 18-ti let, při spolupráci při pátrání po hledaných a pohřešovaných
osobách, při předvádění osob, zadržení pachatelů trestné činnosti, přestupců, zjišťování
totožnosti osob či majitelů vozidel, při vzájemné pomoci v akutních případech a v neposlední
řadě při asistencích strážníků jako nezúčastněných osob. Provedla na jejich žádost 63 výjezdů
a předala jí 25 pachatelů podezřelých ze spáchání trestného činu. Spolupráce probíhala
s hasičským záchranným sborem při otevírání bytů, usměrňování dopravy při dopravních
nehodách a znečištěných komunikacích, uzávěrce silničního provozu, zákazu vstupu do
určených míst. Spolupráce se záchranou zdravotní službou spočívá také v ověření některých
případů žádostí o příjezd sanitního vozu, popřípadě přítomností strážníků při ošetřování
agresivních pacientů nebo pacientů, kteří jsou pod vlivem alkoholu. Pravděpodobně by
pomohlo umístění více takto agresivních osob do protialkoholní a záchytné stanice v Plzni,
bohužel je o víkendech v noci permanentně přeplněná.
Velmi důležitá je nutnost prevence jako prostředku pozitivního působení na veřejnost.
Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku se podílí na
prevenci kriminality v obci a snaží se preventivně působit na občany všech věkových
kategorií, zejména cíleně oslovovat děti a mládež ve školkách a školách se zaměřením na
jejich chování, sociálně patologické jevy, základy právního vědomí, bezpečnosti v dopravě
prostřednictvím besed či soutěží mladých cyklistů např. na dopravním hřišti v Blovicích
a Chotěšově. Pravidelnou činností strážníků je též dohled nad bezpečnou cestou dětí do škol
a přechodem komunikací v ranních hodinách. Tato činnost značně přispívá k bezpečnosti
a plynulosti v silniční dopravě. Dále byly uskutečněny přednášky pro seniory- jak nenaletět
prodejcům, nedostat se do dluhové pasti a jak si chránit svůj majetek, neboť se stávají stále
častěji obětí krádeží, podvodů, ale i domácího násilí. Společně s Besipem byly realizovány
akce týkající se správného používání autosedaček, reflexního značení chodců, používání
přileb dětmi při provádění sportovní činnosti a se sociálním odborem podpora organizace
Ulice, pracující s drogově závislými osobami. Městu se podařilo získat finanční prostředky
z Programu prevence kriminality MV ČR, které byly použity na realizaci projektů: 1) Rozšíření
městského kamerového dohledového systému, ze kterého byla provedena výstavba
4 kamerových bodů, získaná dotace ve výši 206 634 Kč. 2) Forenzní identif. značení jízdních
kol a kompenz. pomůcek prostřednictvím syntetické DNA, v rámci kterého bylo označeno
celkem 139 jízdních kol a 4 kompenzační pomůcky, získaná dotace ve výši 39 000 Kč. Projekty
jsou aktivitou spojenou s prevencí kriminality v Přešticích a byly realizovány v souladu
s aktivitami uvedenými v Plánu prevence kriminality na období let 2016 – 2017.

Celkový počet přestupků projednaných v blokovém řízení

783

z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích (vyjma překročení nejvyšší dovolené rychlosti)

175

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti

423

z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

28

z toho přestupků proti veřejnému pořádku

118

z toho přestupků proti občanskému soužití

12

z toho přestupků proti majetku

24

z toho ostatních

3

Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámených přísl. orgánům
z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích (vyjma překročení nejvyšší dovolené rychlosti)

109
30

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti

17

z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

10

z toho přestupků proti veřejnému pořádku

10

z toho přestupků proti občanskému soužití

16

z toho přestupků proti majetku

24

z toho přestupků na úseku střelných zbraní a střeliva

0

z toho ostatních

2

Celkový počet podezření ze spáchání jiných správních deliktů
oznámených přísl. orgánům

11

z toho jiné správní delikty podle zákona o obcích

0

z toho jiné správní delikty podle zákona o živnostenském podnikání

3

z toho jiné správní delikty podle tabákového zákona

0

z toho jiné správní delikty podle zákona o pozemních komunikacích

8

z toho ostatních

0

Celkový počet důvodných podezření ze spáchání trestného činu
oznámených Policii ČR

25

Počet fyzických útoků na strážníky*

1

Počet výjezdů obecní policie na žádost Policie ČR

63

Počet rozhodnutí o odstranění vozidla

1

Počet osob převezených do záchytné stanice

5

Počet zjištěných osob řídících pod vlivem alkoholu

9

Počet předvedených hledaných a pohřešovaných osob

4

Počet odchycených zvířat

34

Porovnání zjištěných přestupků
2012
zjiš.přest. v/ období

2013

2014

2015

2016

Doprava
Měření rychlosti
Veřejný pořádek

231
385
453

142
280
490

315
420
338

205
440
247

348
346
167

Oproti roku 2015 došlo k třetinovému snížení jak přestupků proti veřejnému pořádku tak
v dopravě. Preventivní měření rychlosti bylo prováděno z důvodu opakujících se stížností
občanů celkově 119krát (v roce 2015-114krát), průměrně 10x měsíčně, tj. každý třetí den po
cca 1,5 h. Ačkoli je preventivní měření prováděno již od roku 2012, jsou řidiči neponaučitelní
a v obcích nadále ve velké míře překračují nejvyšší povolenou rychlost. Nejvyšší naměřené
rychlosti: Přeštice Zastávka 88 km/h, Skočice, tř.1.máje-80 km/h, ul. Husova-78 km/h,
Nepomucká-76 km/h.

Statistika zjištěných přestupků měření rychlosti v roce 2016
Měsíc

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Celkem

Přestupek dle § 125c
odst. 1, písm. f, bod
4, z.č. 361/2000 Sb.
(rychl.53-72km/h)

Přestupek dle §125c
odst. 1, písm. f, bod
3, z.č.. 361/2000 Sb.
(rychl.73-92km/h)

Přestupek dle § 125c
odst. 1, písm. f, bod
2, z.č. 361/2000 Sb.
rychl.93 km/h a více

53
31
34
47
42
33
39
41
18
21
33
25
417

2
1
3
3
3
4
3
------3
1
23

---------------------------

Zjištěni pachatelé kr.vloupáním do prodejny U Čermáku v Přešticích-zadrženi
strážníky po automobilové honičce v potoce za Švihovem

Městský kamerový dohledový systém
Budování městského kamerového dohledového systému (dále MKDS) bylo v Přešticích
započato na základě poskytnuté účelové dotace od Plzeňského kraje z projektu Bezpečný
kraj za účelem zvýšení bezpečnosti občanů. 1. etapa byla spuštěna v roce 2012, kdy byly
vybudovány řídící a vyhodnocovací pracoviště městské policie a Policie ČR a první kamerové
body – na Masarykově nám., v ul. Rybova a na křižovatkách na Tř. 1. máje. Projekt
pokračoval 2. etapou v roce 2013, kdy byly opakovaně poskytnuty prostředky z dotačního
programu Plzeňského kraje a MKDS se rozšířil o 6 kamerových bodů v ul. Mlýnská, Hlávkova,
Nepomucká, Na Jordáně, v Městském parku a na Havlíčkově nám. Navazující byla 3. etapa
v roce 2014, kdy byl z programu Plzeňského kraje MKDS rozšířen o další 2 kamerové body
v ul. Husova a V Brance u KČT.
MKDS se osvědčil a je významným pomocníkem v boji proti kriminalitě a zajišťování
veřejného pořádku. Toto kvitovalo i vedení města a rozšířila v roce 2015 MKDS ve 4. etapě
o kamerové body v ul. Hlávkova u hřbitova a na přelomu let 2015/ 2016 v 5. etapě o body
u ZŠ v ul. Poděbradova a v ul. V Brance (její střední část). V roce 2016 byla v rámci 6. etapy
poskytnuta dotace ze státního rozpočtu v rámci Programu prevence kriminality na výstavbu
3 nových zájmových bodů - křižovatka ul. Sv. Čecha a Na Chmelnicích, křižovatka ul. 5. května
a Husova, křižovatka ul. Komenského a Masarykovo nám. a rozšíření o 1 zájmový bod na ZŠ
Na Jordáně v Přešticích. Počátkem roku 2017 byl započat zkušební provoz.
MKDS je využíván ze strany obou policií pro přestupkové i trestní řízení jak k odhalení
podezřelých pachatelů tak i jako hodnověrný důkazní prostředek. Za období let 2013-2016
byl nápomocen nejméně ve 261 případech (pachatelé tr.činů, dopravní nehody, hledané
osoby…) a z celkového počtu přestupků je více jak polovina odhalena, zdokumentována
a objasněna díky neustálému rozšiřování kamerových bodů MKDS a jejich využívání oběma
složkami policií.
Rozšiřování MKDS bylo též podpořeno samotnými občany i návštěvníky města
provedenou anketou, které se zúčastnilo 263 respondentů. Výsledky průzkumu ukázaly, že
občané projekt podporují, cítí se ve městě bezpečněji a záměr města Přeštice, rozšiřovat
městský kamerový dohledový systém, vnímají pozitivně. V roce 2016 byl využit v 57
případech ke zjištění pachatele trestné činnosti.
Další výčet činnosti městské policie za rok 2016:
Na městskou policii bylo oznámeno občany nebo zjištěno strážníky 2868 událostí.
Celkem zjištěno 892 přestupků a 11 správních deliktů:
• v dopravě-205, rychlost-440, veřejný pořádek-247
• projednáno v blokovém řízení-783
• oznámeno správnímu orgánu přestupků/správ.deliktů–109/11
• zjištěno bodovaných přestupků-356
• zjištěno pachatelů trestných činu–25
+ ohrožení pod vlivem návyk.látky– 7
+ maření výkonu úředního rozhodnutí– 4
+ krádeže–4
+ týrání osoby žijící ve společném obydlí–1
+ znásilnění-1
+ nebezpečné vyhrožování-1
+ výtržnictví-2
+ poškozování cizí věci-4
+ neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebyt.prostoru-1

• zjištěno přestupců:
+ na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi–38
+ proti veřejnému pořádku–128
+ proti občanskému soužití-28
+ proti majetku–48
+ na úseku střelných zbraní a střeliva–0
+ ostatních-5
• zjištěno správních deliktů:
+ podle zákona o obcích–0
+ podle zákona o živnostenském podnikání–3
+ podle tabákového zákona-0
+ podle zákona o pozemních komunikacích–8
• předvedeno osob–3
• použití donucovacích prostředků (hmaty, chvaty, pouta)–2
• nalezeno hledaných/pohřeš.osob-4
• převezeno osob do záchytné stanice–5
• asistence záchr.službě-agresivní osoby-2
• spolupráce s hasiči- 4
• pomoc osobám v nouzi–26
• výjezdy na narušené objekty-signál-34
• výjezdy na oznámení občanů na špatné parkování-64
• kontroly zaměřené na prodej a podej alkohol.nápojů nezletilým a zda jim není umožněna
hra na výherních přístrojích v rest.–20, s Policií ČR–2
• počet výjezdů na žádost PČR+společ.akce-63
• počet rozhodnutí o odstranění vozidla/nalezeno autovraků-1/2
• zjištěno osob podávajících/prodávajících alkohol či cigaretové výrobky mladistvým-1
• asistence MP-nezúčastněné osoby (policie,MěÚ)–10
• usměrňování dopravy-13
• výjezdů na potulující se zvířata/odchyceno-56/34 psů
• na území města nalezeno věcí: 27 (+ injekčních stříkaček–3, + mobilní telefon–3, +
registračních značek–3, + klíčů–4, + školní batoh–1, + kufr-3, kabelka s obsahem-1+ doklady3, + peněženek s doklady–3, + fin.hotovost-1,+ jízdní kolo–2
• zjištěno věcí v pátrání-1
• zjištěno poškozených dopr.značek, komunikace, nefunkčnost veřejného osvětlení,
znečištění a nesjízdnost komunikací+chodníků-44
• na žádost stát.orgánů doručeno písemností-16
• provedeno besed v ZŠ,MŠ,se seniory, sebeobrana–16
• výjezdů na rušení noč. klidu,veřejného pořádku,občan.soužití,výtržnosti,rvačky-141
• nalezeno podnapilých osoby ležících v silnici či parku –18
• zajištění veřejného pořádku na 47 akcích

Organizační složky města

Dům historie Přešticka
Informace o organizaci
Dům historie Přešticka je organizační složkou města Přeštice, ustavenou zřizovací listinou
ze dne 30. 10. 2008. Hlavní činností je plnění funkce muzea dle zákona 122/2000 Sb.
v platném znění. Činnost Domu historie Přešticka je financována z rozpočtu zřizovatele, tj.
města Přeštice.
Dům historie Přešticka je městským muzeem se stálou expozicí živností a řemesel
provozovaných na Přešticku do první poloviny 20. stol. Vybraný soubor sbírkových
předmětů, tvořících stálou expozici řemesel a živností, je přístupný veřejnosti celoročně ve
stanovenou návštěvní dobu (út–pá 9–12, 13–17, so, ne, svátky 14–17). Krátkodobá
pozastavení standardu časové dostupnosti byla v roce 2016 nutná v případě instalací nových
výstav, a to především z důvodu ochrany návštěvníka před úrazem, ochrany instalovaných
předmětů před poškozením či odcizením a v neposlední řadě z potřeby personálu plně se
věnovat tvorbě výstavy. Tato omezení byla v souladu s požadavkem §10a zákona 122/2000
Sb. veřejně oznámena prostřednictvím tisku, systému s dálkovým přístupem i vývěskou na
budově Domu historie Přešticka.
Pro sledovaný rok byl v organizační složce uplatňován také standard ekonomické
dostupnosti, který umožňuje volný vstup pro děti do šesti let a snížené vstupné pro žáky
základních škol, studenty středních a vysokých škol, seniory a osoby se zdravotním
postižením. V případě výstavy výtvarného oboru ZUŠ Přeštice byl umožněn, souhlasem Rady
města Přeštice, žákům Základní školy Josefa Hlávky v Přešticích vstup zdarma.
Statutárními zástupci Domu historie Přešticka jsou starosta a místostarosta města
Přeštice. Vedením organizační složky je pověřena Bc. Drahomíra Valentová

Odborná činnost
Statisticky je činnost přeštického muzea za zmíněný rok vykázána v Ročním výkazu o muzeu
za rok 2016, který je předkládán ze zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
V rámcovém úvodním zhodnocení roku 2016 konstatujeme, že jeho průběh byl stabilní
v oblasti ekonomické i v oblasti zajišťování služeb návštěvníkům.
Organizační složka měla až do října 2016 dvě odborné pracovnice na plný úvazek. Od 1. 10.
2016 rozšířil kolektiv historik Mgr. Michal Tejček, který byl Radou města Přeštice přijat na
plný úvazek. Na Dohodu o provedení práce celoročně v Domu historie Přešticka působí osm
průvodkyň. Pracují o víkendech a svátcích od 13. 30 hod do 17. 30 hod. vždy ve dvou
(pokladna, kustod). Formou Dohody o provedení práce je zajišťována také výpomoc při
stavbě a likvidaci výstav, předváděcí akce či vystoupení při vernisážích. Během roku 2016
pracoval v Domu historie Přešticka pracovník v rámci veřejně prospěšných prací, který

pomáhal realizovat stavbu výstav, ošetřoval darované a sbírkové předměty, věnoval se
úklidu kolem kostela a muzea a vykonával další potřebné práce.
Dům historie Přešticka mělo i v roce 2016 také několik nezištných pomocníků. Ing. Jiří Běl
pro přeštické muzeum pořizoval fotografickou dokumentaci konaných akcí. Spolupracovnicí
byla také paní Věra Kokošková, bývalá ředitelka Domu historie Přešticka, která je nejen
průvodkyní, ale propaguje muzeum prostřednictvím tisku a internetu.

Výstavní činnost
Výstavní program muzea byl sestaven s ohledem na 140. výročí vzniku trati Plzeň – Nýrsko a
790. výročí od první písemné zmínky o Přešticích. Návštěvníci zhlédli 11 krátkodobých výstav,
připraveno bylo také 35 doprovodných a speciálních programů a akcí k výstavám.

Seznam výstav Domu historie Přešticka v roce 2016

Návštěvnost:
Statistika návštěvnosti – celkový přehled DHP 2016
Počet obyvatel Přeštic k 31. 12. 2016
Počet návštěvníků Domu historie Přešticka za rok 2016
Počet návštěvníků kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích v roce 2016
Celkový počet návštěvníků kostela i Domu historie Přešticka v roce 2016
Celkový počet návštěvníků Domu historie Přešticka od otevření v roce 2000

6 620
8 138
923
9 061
103 619

Práce se sbírkou v roce 2016:
Počet evidenčních čísel přírůstků zapsaných za rok 2016
Počet evidenčních čísel vyřazených ze sbírky v roce 2016
Počet inventarizovaných evidenčních čísel za rok 2016
Počet zrestaurovaných sbírkových předmětů za rok 2016

19
45
765
3

Počet předmětů ošetřených konzervací
7
Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů Domu historie Přešticka celkem k
7 497
31. 12. 2016
Dům historie Přešticka byl v roce 2016 pro veřejnost otevřen 285 dnů. Prezentace činnosti
se uskutečnila prostřednictvím webových stránek - www.dumhistorie.cz, muzejního
facebooku, reportážemi z výstav, natočenými televizí ZAK, tiskem a plakáty.

Sbírkotvorná činnost
Ve sbírkotvorné činnosti se v roce 2016 počet sbírkových předmětů rozšířil o knihy Josefa
Kožíška (nejstarší dostupná vydání), pivní lahev z přeštického pivovaru cca r. 1900, sedací
soupravu Thonet z konce 19. stol., reklamní předměty do kupeckého krámu, soubor
hodinářského nářadí, tiskařské štočky s návrhy opravy kostela po r. 1900 pohlednicemi
Přeštic. V oblasti práce se sbírkou byly odborně ošetřeny restaurátorkou Helenou Kastlovou
tři uzlíčkové čepce s paličkovanou krajkou, zapůjčené na výstavu v městském muzeu
v Nittenau. Další sbírkové i nesbírkové předměty prošly základním konzervátorským zásahem
v Domu historie Přešticka.
Dům historie Přešticka jako organizační složka města Přeštice pracuje s rozpočtem
schváleným zastupitelstvem a Radou města Přeštice. Ve všech položkách bylo čerpání
rozpočtu dodrženo

Údržba objektu
V rámci nákupu ostatních služeb Domu historie Přešticka proběhly pravidelné revize
zabezpečení, elektrospotřebičů a nářadí. V průběhu roku probíhala další etapa výměny
halogenových reflektorových a bodových žárovek za reflektorové žárovky LED, které nehřejí
na předměty a slibují dlouhou životnost při častém spínání. Ke konci roku 2016 bylo muzeum
zabezpečeno protipovodňovými čidly, umístěnými na toaletách v jednotlivých patrech
výstavních sálů a stálé expozice.

Fotografie ze života v Domu historie Přešticka v roce 2016

Městská knihovna Přeštice
Městská knihovna Přeštice zaujímá významné místo v kulturním životě města a regionu.
Jedná se o knihovnu univerzálního typu, čemuž odpovídá profil fondu, skladba uživatelů
a zaměření služeb. Městská knihovna je organizační složkou Města Přeštice.
Cílem naší knihovny je představovat nejen vzdělávací instituci, kde je možné si půjčit knihy,
ale také společenské místo setkávání, oddychu a odpočinku. Proto se neustále snažíme
vylepšovat služby a také prostředí knihovny. Byly zakoupeny 3 nové regály, 2 křesla se
stolkem, 24 podsedáků, pro nejmenší stolek, židličky a truhlu na hračky. V dalších letech
budeme pokračovat v modernizaci nábytku.
V roce 2016 byla provedena revize knižního fondu. Během této akce byla knihovna uzavřená.
Kromě revize knih byla ve všech odděleních zároveň provedena aktualizace fondu. Byly
vyřazeny opotřebované a nepůjčované knihy, duplikáty. Tyto budou nejdříve nabídnuty

prostřednictvím knihovnické konference „Akvizice“ všem knihovnám a v březnu 2017
se uskuteční výprodej vyřazených knih v MKP.
Knižní fond
Knižní fond je průběžně rozšiřován. Snažíme se pružně reagovat na poptávku čtenářů
a
v krátkém časovém horizontu jim nabídnout novinky knižního trhu. Při nákupu knih
klademe důraz na efektivní vynaložení finančních prostředků. Využíváme výhodných nabídek
různých dodavatelů.
Nákup naučné literatury podřizujeme požadavkům studentů středních a vysokých škol
a odborných učilišť. Také ostatní čtenáři si mohou vybrat dle svého zájmu a koníčků.
Zabezpečujeme také vnitrostátní meziknihovní výpůjční službu pro publikace, které nemáme
ve svém fondu.
V oddělení akvizice a katalogizace se zpracovávají knihy nejen pro městskou knihovnu, ale
také do výměnných souborů pro místní knihovny. Za rok 2016 bylo zpracováno 2 346 knih.
Pracovníci knihovny se každý rok účastní vzdělávacích akcí, které jsou většinou pořádány SVK
v Plzni.
Regionální knihovny
Městská knihovna v Přešticích jako organizační složka Města Přeštice je pověřena výkonem
regionálních funkcí. V obvodu své působnosti má 26 knihoven, kam dodává výměnné
soubory knih. Pro knihovníky místních knihoven pořádá pravidelné porady, kde je pracovníci
knihovny seznamují s novinkami v metodice knihovnictví.
Kulturní a vzdělávací akce
Kulturně vzdělávací činnost byla zaměřena především na dětské čtenáře, u kterých
se snažíme podpořit zájem o čtení a knihy obecně. Dětské oddělení úzce spolupracuje se
Základní školou Josefa Hlávky Přeštice, především pak s prvním stupněm, školní družinou,
s MŠ Dukelská, MŠ Gagarinova, Domem dětí a mládeže. S téměř každým ročníkem na prvním
stupni základní školy pracujeme během školního roku na některém z projektů.
První třídy absolvují každoročně projekt „Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny“.
V průběhu školního roku se prvňáčkové mohli zúčastnit výtvarné soutěže „Malá mořská víla“.
Všechny práce byly vystaveny v prostorách knihovny. První třídy navštívily knihovnu v dubnu.
Při návštěvě se děti seznámily s chodem knihovny, se systémem půjčování knih atd. 10.
června pak v obřadní síni městské radnice pasoval pan starosta prvňáčky na čtenáře. Tento
slavnostní ceremoniál získal oblibu jak u dětí, tak u rodičů i prarodičů.
Knihovnu navštívily všechny třetí třídy / březen - „České pohádky“, květen – „Staré pověsti
české“/. V červnu přišel čtvrtý ročník na „Staré pověsti české“ a v listopadu čtvrtý ročník
na povídání o Josefu Ladovi. Děti z MŠ Dukelská pobyly v knihovně na jaře
a
v prosinci a předškoláci z MŠ Gagarinova se přišli podívat v červnu. Témata
besed byly vždy domluveny dle přání a požadavků vyučujících.
Návštěvy spádových mateřských a základních škol proběhly po vzájemné domluvě, přání
a potřeb vyučujících. Snažíme se všem maximálně vyjít vstříc.
V roce 2016 byly vyhlášeny dvě výtvarné soutěže pro žáky MŠ a ZŠ:
„Karel IV. a…“
„Malá mořská víla“

Knihovna v číslech k 31. 12. 2015

rok 2015
Městská knihovna Přeštice
Počet svazků celkem
Počet svazků naučné literatury
Počet svazků beletrie
Počet titulů časopisů
Počet registrovaných čtenářů

rok 2016 rozdíl poznámka

50 192
15 171
35 021
70
1 119

50 705
14 924
35 781
67
996

+ 513
- 247
+ 760
-3
- 123

526
53 713

440
51 593

-86
-2 120

4 720
33 501
1 248
5 573
8 671

4 290
32 222
1 052
5 367
8 662

- 430
-1 279
-196
-206
-9

Obdržené a kladně vyřízené požadavky z
jiných knihoven

14

3

-11

Zaslané a kladně vyřízené požadavky jiným
knihovnám

53

51

-2

Regionální fond
Počet obsluhovaných knihoven

26

26

Počet výměnných souborů půjčených
obsluhovaným knihovnám

37

38

+1

Počet svazků půjčených obsluhovaným
knihovnám

4 365

3 834

- 531

Webové stránky knihovny,
www.knihovnaprestice.webk.cz
Počet návštěv webové stránky

5 564

2 924

-2640

Počet vstupů do elektronického katalogu

1 285

738

- 547

Počet registrovaných čtenářů do 15-ti let
Počet výpůjček (svazky) celkem
v tom:
Naučná literatura pro dospělé
Beletrie pro dospělé
Naučná literatura pro děti
Beletrie pro děti
Výpůjčky časopisů
Meziknihovní výpůjční služba

Další projekty a akce roku 2016
Celoroční čtenářská soutěž - hra „Lovci perel“ /III.ročník/
Hra děti velmi zaujala. Od ledna do listopadu četly knihy /perlorodky/ a plnily úkoly.
Za povinné úkoly obdržely perlu a za nepovinné peníze - tzv. Moriony. Perly si děti navlékaly
na sňůry, které byly rozvěšené v knihovně. Na konci hry se pak staly majetkem lovců.
Moriony lovci mohli utratit 2x za rok v prodejním krámku. Někteří lovci dokonce za jednu
perlu úkoly pro ostatní vytvářeli. Soutěž ukončilo 44 lovců perel, přečteno a zpracováno bylo
470 knih. Nejúspěšnějším lovcem se stala Balounová Doris ze čtvrté třídy /69 perel/. Ocenění
nejlepších lovců se uskutečnilo u příležitosti Dne pro dětskou knihu 10. prosince.
Tvořivá odpoledne v dětském oddělení
Šestkrát jsme se sešli v dětském oddělení na tvořivém odpoledni. Zájemci si mohli
vlastnoručně vytvořit své dílko na dané téma a strávit tak čas v knihovně trochu jinak.
Při nejúspěšnější výrobě záložek se za normálního provozu vystřídalo až 22 osob.
„Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do ZOO“
Tak se nazývala soutěž, kterou vyhlásila Zoologická a botanická zahrada města Plzně společně
se Sdružením přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS a které se naše
knihovna zúčastnila.
Soutěžící si v knihovně vyzvedl průkazku pro potvrzení 12 návštěv knihovny, při kterých si
musel vypůjčit alespoň 1 knihu o zvířatech. Do soutěže se přihlásilo 15 dětí. Odměnou byla
vstupenka do ZOO a BZ a ten nejrychlejší obdržel navíc drobné dárky.
Březen měsíc čtenářů
9.3. Vlastimil Vondruška /setkání se spisovatelem historických románů/
16.3. Lenka a Václav Špillarovi /MAROKO – život v sousedství Sahary/
17.3. Jitka Vítová / „OKvětušce a tesaříkovi“ – 2x beseda, MŠ Dukelská/
17.3. Veselé Velikonoce – tvořivá dílna
30.3. Antistresové omalovánky pro děti i dospělé
11.3 – 13.5. Knižní výprodej / á 5,- Kč /
„Kniha do vlaku“ – 3. knihbudka
„Fotoalbum našich čtenářů“ www.knihovnaprestice.webk.cz
Nové hry v dětském oddělení
Týden knihoven
V rámci Týdne knihoven od 3.10. do 9.10. 2016 / 20.ročník/ se uskutečnily tyto akce:






Výstava „RETRO KNIHY aneb co se kdysi četlo“ / 19.9. – 31.10.2016 /
„Den pro rodinu aneb Křížem krážem Přešticemi 2016“ – 1.10.2016
Výstava „Babičky“ – sbírka paní Zdeny Tomsové /přes 100 ks/
Tvořivá dílna „Malování s pěnou na holení“ /6.10., 13 – 16 h/
Amnestie pro zapomnětlivé čtenáře

Knihy a časopisy do vlaku
V listopadu jsme připravily a instalovaly třetí knihbudku – do čekárny na vlakovém nádraží.
Cestující v ní opět najdou knihy a časopisy ke zkrácení a zpříjemnění čekání na svůj vlak
a samozřejmě na cestu.
Rozečtenou knihu nebo časopis si mohou cestující vzít s sebou do vlaku, odnést domů, příště
vrátit nebo dát do podobné „knihbudky“ v jiné stanici. Ale také mohou z domova donést
výměnou jiné již nepotřebné knihy a časopisy pro další čtenáře.
Všechny tři knihbudky pravidelně 1x za měsíc doplňujeme vyřazeným či darovaným čtivem.
Den pro dětskou knihu
V sobotu 10. prosince pozvala městská knihovna k návštěvě všechny své příznivce, zejména
ty nejmladší. Konala se každoroční akce pod záštitou SKIP - Den pro dětskou knihu a Den
otevřených dveří. V úvodu jsme si poslechli pod vedením pana učitele Šimůnka příjemný
malý koncert žáků ZUŠ, kteří navodili kouzelnou předvánoční atmosféru. Poté následovalo
vyhodnocení a ocenění celoroční čtenářské soutěže „Lovci perel“. Soutěž ukončilo 44 lovců
a nasbíráno bylo celkem 470 perel. Nejúspěšnější byla Doris Balounová, které se podařilo
ulovit 69 perel. Po skončení slavnostnější části dne se všichni rozešli za svými zájmy. Kdo
chtěl, využil možnosti prohlédnout si knihovnu, pohrát si v dětském koutku, vrátit nebo
půjčit si knihy, v dětském oddělení se zadarmo zaregistrovat, něco si přečíst nebo si jen tak
popovídat, zahrát si nějakou deskovou hru, občerstvit se. Dále si mohl každý dle libosti něco
vytvořit a hotový výrobek odnést domů. V dětském oddělení děti pod vedením paní
Mlynaříkové háčkovaly krásné vánoční ozdoby, zkoušely Kusudamu – japonské skládání
papírových květů, tvořily záložky malováním s pěnou na holení. V oddělení pro dospělé
čtenáře již tradičně probíhalo oblíbené zdobení vánočních perníčků a svícnů s paní Hořkou
a tvoření obrázků barevnými písky pod vedením paní Wolfové. Nejšikovnější zkusili dokonce
i složitější ornamenty. Zábavné odpoledne uteklo jako voda.
Některé akce v dětském oddělení v roce 2016 v číslech








Vzdělávací lekce v průběhu celého roku
56 lekcí / 1 103 dětí
Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny
156 osob
Den pro dětskou knihu
50 osob
Lovci perel
44 dětí
Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do ZOO
15 dětí
Beseda s Jitkou Vítovou –„O Květušce a tesaříkovi“
58 dětí
Beseda s Ivonou Březinovou – „Jak vzniká kniha“
101 dětí

Akce pro dospělé čtenáře
Besedy:
o Antioxidanty a jejich měření – I.Malá
24.2.
o Beseda se spisovatelem – Vlastimil Vondruška
9.3.
o Špillarovi – Maroko –život v sousedství Sahary 16.3.
o Západní Kanada a Aljaška – Jiří Jůzl
1.5.

Výstavy v knihovně:
 „Karel IV. a …“
 „Malá mořská víla“
 „Babička“
 „Retro knihy aneb co se kdysi četlo“
Akce knihovny /vč. historie/ jsou dokumentovány na www.knihovnaprestice.webk.cz..

Celostátní akce, ke kterým jsme se připojili:

Pečovatelská služba Přeštice
Název:
Forma:
Identifikátor:
Sídlo organizace:
Vedoucí PSP:
Tel.:
e-mail:
Poskytované činnosti:
Terénní služba, ambulantní služba

Pečovatelská služba Přeštice (dále jen PSP)
organizační složka města
9710270
Máchova 556, 334 01 Přeštice
Mgr. Michaela Kazdová
377 982 210, mobil: 777 357 244
Kazdova@prestice-mesto.cz
poskytování pečovatelské služby

Poskytování sociálních služeb se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů a vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Personální zajištění k 31.12.2016
Vychází z požadavků personálních standardů kvality, aby byly zabezpečeny základní funkce
organizace.
Pro zajištění potřeb cílových uživatelů byla přijata jedna pracovnice v sociálních službách –
terénní pečovatelka, organizační strukturu tak tvoří 7 pracovnic, všechny splňují kvalifikační
předpoklad – akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních službách.

Celkem:

7 zaměstnanců – 6,5 úvazku
Vedoucí PSP:
0,6 úvazku
Soc. pracovník:
0,3 úvazku
Pečovatelská činnost:
5,6 úvazku
Pro zajištění všech činností využívala PSP zaměstnanců v rámci mimopracovního poměru –
v počtu 3 osob.
Zákonná povinnost zaměstnavatele dle §116 zákona 108/2006 Sb. zabezpečit další
vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok byla splněna.
Provoz služebních vozidel
Organizace pro svou činnost využívá 2 služební vozidla, v případě provozní nutnosti
si zapůjčuje vozidlo z vozového parku MěÚ Přeštice po předchozím objednání.
Vozový park byl obměněn v září 2015 novějším typem Škody Roomster a k 1.3.2016 byl do
trvalého užívání převeden druhý vůz Škoda Fabia pro zajištění služeb ve spádových obcích
ORP Přeštice a pro dopravu klientů dle nasmlouvané služby.
Vůz Škoda Roomster je využíván převážně pro rozvoz obědů a zároveň zajištění služeb.
2015

Počet ujetých km
Náklady na PMH v Kč

18.032 km
43.395,- Kč

2016

21.118 km
46.642,- Kč

Využívání všech vozidel je hospodárné při vysokých požadavcích na zajišťování kvalitních
sociálních služeb.
Veřejný závazek
Obecně je pečovatelská služba nejrozšířenější a nejžádanější terénní službou pro svoji místní
a časovou dostupnost včetně venkovských lokalit. Tím se však její zajištění stává logisticky
i finančně náročnější, proto je na financování důležitá participace obcí, kde je PS
poskytována jejich občanům.
Pečovatelská služba Přeštice je registrovanou službou sociální péče u KÚ PK.
Plzeňský kraj poskytl na základní činnosti sociální služby Pečovatelská služba účelovou
finanční dotaci v celkové výši 940.000 Kč.
Terénní pečovatelská služba je zajišťována v pracovních dnech od 7,30 hod do 19,00 hod.
a to ve stejném rozsahu jak v Přešticích a jejích místních částech – Skočice, Zastávka, tak
v obcích správního obvodu ORP Přeštice.
Provoz ambulantních služeb ve středisku osobní hygieny (SOH), v Máchově 556 je zajištěn
v době od 7,30 hod. do 16,00 hod. po předchozím objednání.
Poslání pečovatelské služby
Naplňuje své poslání prohlubováním kvality života lidem, kteří patří do cílové skupiny tím, že
přispívá humánní činností k řešení problémů vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace.

Tím jim umožní aktivně a smysluplně žít v jejich přirozeném prostředí - vlastní domácnosti
tak dlouho, jak jen to bude možné. Toho chce dosahovat respektem k individualitě
jednotlivce a přáním klientů s cílem zachovat v maximální míře dosavadní způsob života.
Cílové skupiny
Osoby, které mají sníženou soběstačností v základních životních dovednostech
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejich situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
Rodiny s dětmi, tj. rodič (rodiče) či dítě se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby
Klienti, kterým byla poskytována pečovatelská služba v období od 1.1. do 31.12.2016:

Cílem PSP je naplňování politiky MPSV s důrazem na terénní služby, s respektem k silným
stránkám klienta, na zachování jeho dosavadních sociálních kontaktů bránícím exkluzi.
Pečovatelky jsou vedeny a vzdělávány tak, aby dokázaly zplnomocňovat klienty, aby dokázali
činit vlastní rozhodnutí i ve svém vysokém věku.
Poskytované úkony
Základní činnosti
Základní sociální poradenství

bezplatné

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

dle úhradníku

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu dle úhradníku

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

dle úhradníku

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

dle úhradníku

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

dle úhradníku

Fakultativní = doplňkové činnosti
Od 1.5.2016 byly klientům nabídnuty fakultativní služby v rámci rozšiřování nabídky za
účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb.
Znovu byla obnovena pedikúra – jak ambulantní v SOH, tak vykonávaná v domácnostech
klientů, pro které už není doprava do SOH ze zdravotních důvodů možná.
Od 1.8.2016 došlo také k zavedení zcela nové služby - možnosti zapůjčit si kompenzační
pomůcky dle seznamu.

Úhrady za pečovatelskou činnost
Příjmy ze základních / fakultativních úkonů mezi 1.1.2016 a 31.12.2016
Základní: 749 166,48 Kč / fakultativní: 29 220,00 Kč
Úhrady se řídí platným Sazebníkem úkonů Pečovatelské služby Přeštice, který je přílohou
Smlouvy o poskytování pečovatelské služby.

Ceny za poskytované služby byly od roku 2007 poprvé zvýšeny z 85,- Kč na 100,- Kč/ 1 hod. u
většiny úkonů. K této změně došlo od 1.5.2016 a od 1.8.2016 došlo k doplnění Sazebníku o
další fakultativní služby a zahájení nové služby pro klienty PSP – půjčování kompenzačních
pomůcek.
Vysvětlení k úhradám
Úhrady od klientů zahrnují jednak cenu za stravné = oběda od dodavatele, jednak úhradu za
samotné služby. Peníze za stravu poskytovatel zcela odevzdá dodavateli oběda a ve svém
důsledku neznamená příjem pro poskytovatele.
Porovnání snižujícího se počtu obědů a zvyšující se úhrady za poskytované služby (bez
stravného)

Počet zajištěných obědů
2012
2013
2014
2015
2016

11.646 ks
09.895 ks
08.393 ks
05.295 ks
05.164 ks

Úhrada za službu
504.814,- Kč
448.160,- Kč
430.881,- Kč
550.302,- Kč
778.386,- Kč

Shrnutí:
Za poslední dva roky dochází k navyšování úhrad za poskytování pečovatelské služby
(počítáno bez obědů) od klientů.
V souladu s MPSV dochází ke stálému poklesu dovozu obědů, jelikož zájemci o „pouhý“
dovoz mohou využívat nabídku komerčních služeb – jak soukromých dovozců jídel, tak
rozvozu přímo z vývařovny.
Zvýšený zájem je o pomoc úkonů osobní hygieny – v domácnosti i v SOH, přípravu a podání
stravy, dopravu služebním vozidlem.
Uživatelé využívají možnosti zůstat co nejdéle v domácím prostředí – zvláště, je-li dobrá
spolupráce s pečující rodinou jako neformálním pečovatelem.
Další aktivity
V roce 2016 pokračovaly již zavedené, pravidelně probíhající aktivity z roku 2015 včetně
vystoupení dětí z obou mateřských škol.
Nová byla účast ve Festivalu Očima generací, který probíhal ve stejný den jako další akce –
den pro rodinu. Při té příležitosti byl předán obyvatelům DPS zahradní altán v areálu DPS
starostou města Mgr. Karlem Naxerou.
Po celý rok bylo usilováno o zlepšení podmínek pro klienty, ale i pro zaměstnankyně PSP.

Hodnotící zpráva
o činnosti v rámci projektu
Zdravé město Přeštice a MA21 za rok 2016

Politická a finanční podpora projektu ZMP a MA21
Komise Zdravého města Přeštice byla zřízena usnesením rady města na jejím prvním jednání
dne 10. listopadu 2014, v čele s předsedou MUDr. Richardem Hájkem, který je také politikem
Zdravého města Přeštice na základě rozhodnutí zastupitelstva města ze dne 15. 12. 2014.
Ostatní členové komise byli jmenováni na druhém jednání rady města dne 24. 11. 2014, a to:
MUDr. Ivana Froňková, Ing. Jan Kovářík, Jan Satke a Oldřich Váca.
Koordinátorem ZMP a Ma21 byl zastupitelstvem města s účinností od 1. 1. 2016 pověřen Bc.
Ondřej Kokoška usnesením č. E/1 ze dne 10. 12. 2015.

Projekt ZMP byl finančně podpořen v rozpočtu města částkou 60 000,- Kč včetně příspěvků
na výdaje neziskových organizací na pořádání či spolupořádání akcí a kampaní ZMP.

Veřejné fórum zdravého města
8. března 2016 se konalo Veřejné fórum Zdravého města Přeštice.
Ve velkém sále Kulturního a komunitního centra přivítal starosta města Mgr. Karel Naxera 64
účastníků, kteří přišli diskutovat o aktuálních problémech města a jeho občanů. V úvodu
veřejného fóra vystoupili žáci ZUŠ Přeštice, kteří zahráli na akordeony několik pěkných
skladeb.
Zdravé město Přeštice představil starosta města Mgr. Karel Naxera. Součástí prezentace bylo
především vyhodnocení řešení „10 P“ roku 2015 a plnění Komunitního plánu zdraví a kvality
života v Přešticích. Za účasti zástupkyně Národní sítě zdravých měst, facilitátorky Dany
Divákové a pověřeného politika ZMP, MUDr. Richarda Hájka, seznámil koordinátor ZMP Bc.
Ondřej Kokoška všechny přítomné s programem fóra, představil diskuzní témata a garanty
šesti tematických pracovních skupin, přičemž jednou skupinou bylo letos také „mladé
fórum“, zastoupené žáky II. stupně ZŠ Josefa Hlávky v Přešticích.
Účastníci veřejného fóra v tematických skupinách diskutovali především o problémech, které
v dané oblasti jsou z jejich pohledu nejdůležitější. Zároveň během diskuze navrhovali jejich
řešení. Mluvčí jednotlivých skupin pak přítomným účastníkům fóra představili ty problémy,
které byly během diskuze vyhodnoceny jako nejpalčivější v dané oblasti života ve městě.
Z vlastních pracovních diskuzí byly následně vybrány nejpalčivější problémy a tradičně
formou plebiscitu seřazeny do seznamu tzv. „10P“.

Pořadí

Problém

1.
2.
3
4.
5. - 6.

Vybudování venkovního nekrytého koupaliště

5. - 6.
7.
8.
9.
10.

Rozšíření cyklostezek

Využití areálu bývalého ZD KBEL pro sociální účely
Zvýšení bezpečnosti ve vnitrobloku ve spolupráci s MP Přeštice
Zlepšení údržby a rekonstrukce komunikací ve Skočicích
Zlepšení nabídky služeb (sklenářství, opravna obuvi…)

Dořešení parkování na Masarykově náměstí a jeho okolí
Zlepšení údržby zeleně
Zpracování nových webových stránek města
Výstavba kulturního domu

celkem
34
22
11
10
8
8
7
6
5
4

Doprovodným programem Veřejného fóra byla výstavka fotografií z akcí zdravého města
v roce 2015, z kampaně „Dny ETM 2015“. Během celé akce bylo přítomným podáváno zdravé
občerstvení.
Výsledky byly následně zapracovány do Komunitního plánu zdraví a kvality života v Přešticích
na období 2016/2017.

10P - problémy města, jak je vnímají účastníci ankety Zdravého města Přeštice 2016
Ve dnech 1. až 15. dubna 2016 proběhla anketa 10P, ve které mohli občané hlasovat o
důležitosti a naléhavosti řešení problémů definovaných účastníky veřejného fóra Zdravého
města Přeštice, ale i navrhovat další problémy k řešení. Každý účastník mohl na anketním
lístku vybrat dva problémy, které vnímá jako nejdůležitější. Kromě problémů v anketě,
seřazených podle výsledků z veřejného fóra, mohl každý účastník popsat jeden nebo dva
zcela jiné problémy, které považuje za podstatné, zasluhující pozornost a řešení.
Bylo odevzdáno 249 řádně vyplněných hlasovacích lístků, z toho 11 v elektronické formě přes
internet. Anketa přinesla následující výsledky:
Validované problémy „10P“ z VF pro anketu
1. Vybudování venkovního nekrytého koupaliště
2. Využití areálu bývalého ZD KBEL pro sociální účely
3. Zvýšení bezpečnosti ve vnitrobloku ve spolupráci s MP
4. Zlepšení údržby a rekonstrukce komunikací ve Skočicích
5. Zlepšení nabídky služeb (sklenářství, opravna obuvi…)
6. Rozšíření cyklostezek
7. Dořešení parkování na Masarykově náměstí a jeho okolí
8. Zlepšení údržby zeleně
9. Zpracování nových webových stránek města
10. Výstavba kulturního domu

VF 8.3.2016 Anketa
34
133
22
90
11
29
10
6
8
173
8
92
7
80
6
21
5
3
4
27

Celkem
167
112
40
16
181
100
87
27
8
31

Aktualizované pořadí 10P po anketě:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zlepšení nabídky služeb (sklenářství, opravna obuvi…)
Vybudování venkovního nekrytého koupaliště
Využití areálu bývalého ZD KBEL pro sociální účely
Rozšíření cyklostezek
Dořešení parkování na Masarykově náměstí a jeho okolí
Zvýšení bezpečnosti ve vnitrobloku ve spolupráci s MP
Výstavba kulturního domu
Zlepšení údržby zeleně
Zlepšení údržby a rekonstrukce komunikací ve Skočicích
Zpracování nových webových stránek města

181
167
112
100
87
40
31
27
16
8

Výsledky veřejného fóra ověřené anketou byly po projednání v komisi Zdravého města
Přeštice navrženy k zapracování do Komunitního plánu Zdraví a kvality života v Přešticích.

Kampaně a akce pro veřejnost
Den Země: v roce 2016 připadl na pátek 22. dubna. Již tradičně se zapojili zaměstnanci MěÚ
Přeštice a jeho organizačních složek. Akce „Ukliďme Přeštice!“ se účastnilo 39 dobrovolníků a
bylo sesbíráno 370 kg odpadů různého druhu a původu. Akce probíhala od 8:30 do
odpoledních hodin.

Dobrovolníci z řad úředníků a dalších zaměstnanců města byli rozděleni do několika
pracovních skupin. Skupiny tvořené zejména ženami uklízely veřejná prostranství, zahrady
mateřských škol a nejbližší okolí rozvojových zón města. Dvě pracovní skupiny tvořené
naopak výhradně muži, zajišťovaly opravy nezpevněných cest na okraji města.
Vzhledem k tomu, že akci přálo počasí, vyvedla se i následná odměna dobrovolníků v podobě
zaslouženého opékání špekáčků lokálního producenta na ohni založeném biologicky šetrným
způsobem s využitím klestí a zbytků dřevní hmoty z městských lesů.
Akce byla dle plánu ukončena občerstvením pro účastníky a poděkováním starosty za splnění
všech úkolů vytýčených jednotlivým pracovním skupinám.
Další akce spojené se Dnem Země v průběhu roku pokračovaly úklidem břehů řeky Úhlavy,
pořádaným kynologickým klubem v Přešticích, vodáky TOM Úhlava, dále pak výsadbou
nových stromů v areálu nové loděnice „KČT“, akcí astronomického pozorování na ZŠ Josefa
Hlávky a sanací tvrziště ve Skočicích.
Týden zdraví:

Medializace projektu

O všech aktivitách projektu Zdravé město Přeštice pravidelně informovaly Přeštické
noviny, o některých projektech a projektových záměrech informoval Plzeňský deník.
O akcích, kampaních a veřejném fóru jsou občané informováni letáky, plakáty, příp.
adresnými pozvánkami roznášenými do domovních schránek. Veškeré informace jsou dále
zveřejňovány na webu města, městským rozhlasem a na informačních deskách městského
úřadu ve městě i místních částech.

MUDr. Richard Hájek
pověřený politik projektu
ZMP a MA21

Bc. Ondřej Kokoška
koordinátor projektu
ZMP a MA21

Výroční zpráva města Přeštice za rok 2016 je tvořena příspěvky vedoucích odborů, oddělení,
vedoucího strážníka Městské policie a vedoucích organizačních složek města.
Přeštice – červen 2017

