837 LET

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA TŘEMOŠNÁ
ZA OBDOBÍ 2014-2018

Září 2018

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA TŘEMOŠNÁ
ZA OBDOBÍ 2014-2018

Vážení občané, vážení zastupitelé,

hodnotíme další čtyřleté období, ve kterém došlo ke změnám ve financování krajů a obcí.
Pro obce jsou daňové příjmy nejdůležitějším zdrojem příjmů. V rozpočtovém určení daní (dále jen RUD)
hraje největší roli podíl na výnosech daň z přidané hodnoty (v Třemošné 44,8 % z RUD). Od 1. 1. 2017
Parlament ČR schválil navýšení podílu DPH pro obce z 20,83 % na 21,40 %. Podle obcí však toto
navýšení dostačující není. Na nárůstu RUD se projevila rovněž zlepšená situace v hospodaření ČR.
RUD prošlo od roku 1993, kdy byla obnovená územní samospráva, značným vývojem a po celou dobu
své existence je významným faktorem ovlivňujícím stabilitu a finanční nezávislost obce.

Daňové příjmy v tomto volebním období
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Dalším důležitým zdrojem, umožňujícím rozvoj města, jsou dotace od státu a Plzeňského kraje. Město
Třemošná v uplynulém volebním období získalo celou řadu dotací na zateplení a rekonstrukci budov,

podporu odděleného sběru odpadů, zadržování vody v krajině a podobně. Podstatné jsou i dotace na
státní správu a školství. Celkem město za toto období získalo 43,369 mil. Kč.

Finanční prostředky získané z dotací od státu a Plzeňského kraje v mil. Kč
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K podstatným změnám v tomto období došlo i ve veřejné správě a vlastní činnosti městského úřadu.
Došlo k rozsáhlé rekonstrukci budovy městského úřadu a přestěhování stavebního úřadu do tohoto
objektu. Rekonstrukce budovy MěÚ byla pro toto období prioritou a je přínosem zejména
ekonomickým. Díky ní došlo také ke zvýšení atraktivity MěÚ jak pro veřejnost, tak pro zaměstnance.
Pro technické zajištění byl zakoupen a instalován nový, výkonný server, který bude zabezpečovat i do
budoucna neustále se zvyšující nároky na počítačový systém města a náročnou legislativu samosprávy
a státní správy.
Výsledkem centralizace městského úřadu je zjednodušení činnosti a úspora dalších souvisejících
nákladů.
Je nutné si uvědomit, že k možným přínosům nepatří jen snížení nákladů na provoz a správu budov,
ale i kvalitní změny v oblastech:
•
•
•
•
•
•
•

fungování úřadu a komunikace s veřejností,
zatraktivnění práce ve veřejném sektoru,
zlepšení vnímání úřadu veřejností,
zvýšené nároky na důvěrnost jednání s občany a společnostmi,
zajištění fyzické bezpečnosti dokumentů,
dostatek prostor pro archivaci,
víceúčelová výstavní síň.

Budova MěÚ po rekonstrukci

Prostranství před MěÚ

Vstupní prostory MěÚ

Víceúčelová výstavní síň Václava Brožíka v budově MěÚ

Sociální zařízení v rekonstruované části MěÚ

Nové kancelář stavebního úřadu

Územní plánování a rozvoj Třemošné a Záluží
Rada města připravovala a projednávala podklady pro vypracování nové územně plánovací
dokumentace, tj. připomínky a požadavky k projednání zadání nového územního plánu města pro
období 2016-2026.
Územní plán je podle stavebního zákona jediným nástrojem obce, který může vymezit rozvojové plochy
a koridory. Je nezbytným nástrojem města, pokud jde o zajištění územní ochrany ploch a koridorů
dopravní a technické infrastruktury, stabilizaci sídelní struktury, komplexní řešení územních podmínek,
hospodářských, ekologických a sociálních problémů v území a zejména předcházení problémů
degradace životního prostředí. Původní územně plánovací dokumentace již limitovala další rozvoj,
ochranu životního prostředí i sociální stabilitu území.
Zastupitelstvo města proto rozhodlo zadat zpracování nového územního plánu města s důrazem na
kvalitní a komplexní řízení udržitelného rozvoje území s využitím moderních přístupů územního
plánování.

Nová výstavba RD v lokalitě „Pod Vysokou mezí“

Nová výstavba RD v lokalitě „Pod Vysokou mezí“

Zastupitelé města řešili celou řadu vlastnických vztahů k pozemkům zasahujícím do veřejných
prostranství a komunikací, aby bylo možné zpracovat dokumentaci pro nové investiční záměry, opravy
a žádosti o dotace. Rovněž byly řešeny návrhy na koupě a směny pozemků.

Silnice, pozemní komunikace a doprava
Město vynakládá nemalé prostředky na údržbu a obnovu místních komunikací a chodníků. Došlo
k mnoha úpravám povrchu místních komunikací. Za zmínku stojí rekonstrukce povrchů v lokalitě
Sklárna, zejména ul. 9. května a na ni navazující místní komunikace. Stejně tak budou v tomto roce
upraveny povrchy některých místních komunikací v Záluží.
Pro potřeby parkování v sídlišti bylo realizováno 54 nových parkovacích míst. V současné době probíhá
rekonstrukce komunikace v ul. Lidická.
Do této kategorie samozřejmě patří i úpravy venkovního parteru v okolí budovy městského úřadu a
opravy chodníků při komunikaci Plzeňská.
V souvislosti s těmito rekonstrukcemi a opravami bylo nutné provést i rekonstrukce veřejného
osvětlení, které již nevyhovuje jak po stránce technické, tak ani vzhledem k vysoké spotřebě el. energie.
Po rekonstrukci VO na Sklárně byla provedena rekonstrukce VO při komunikaci Americká a k Exodusu,
část VO v sídlišti a v ul. Lidická. Celkem bylo do obnovy VO investováno 7,1 mil. Kč.

Přehled vynaložených nákladů na opravy a rek. komunikací a chodníků
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Připravuje se projektová dokumentace na rekonstrukci prostranství před Formankou, včetně úprav pro
autobusovou dopravu. Je však celá řada místních komunikací, které také vyžadují rekonstrukci nebo
opravu povrchů (například ul. B. Smetany, Luční, Ku Staré cihelně) včetně chodníků a VO.

Dále byly vypracovány projekty pro územní rozhodnutí na rekonstrukci křižovatky v Záluží včetně
autobusových zastávek a chodníků. Plzeňský kraj vypracoval projekt pro ÚR na rekonstrukci
komunikace ul. Keramická včetně chodníku do nové zástavby na Telínovce, zpracovává se PD na
rekonstrukci části komunikace II/180 ul. Zálužská od prodejny ,,LIDL“ k ul. Okružní.

O případných termínech realizace těchto projektů je však nutné jednat s Plzeňským krajem, který je
vlastníkem těchto komunikací. Zpracovává se nový pasport dopravního značení, který v současné době
probíhá schvalovacím řízením a který bude vodítkem pro obnovu dopravního značení.
Součástí tohoto značení jsou i čtyři nové ukazatele rychlosti, které budou instalovány do konce října
tohoto roku.

Rozšíření parkovišť v sídlišti

Rozšíření parkovišť v sídlišti

Ulice 9. května před rekonstrukcí

Ulice 9. května po rekonstrukci

Rekonstrukce ulice Lidická

Rekonstrukce ulice Lidická

Rekonstrukce chodníku v sídlišti

Oprava lávky přes Třemošenku

Rekonstrukce chodníku při komunikaci ul. Plzeňská

Rekonstrukce lávky při komunikaci ul. Americká

Projektová dokumentace na řešení křižovatky v Záluží, včetně autobusových zastávek a chodníků

Opravy a rekonstrukce kanalizací a drobných vodních toků
Na úseku odvádění a čištění odpadních vod je nutné se zmínit o realizaci splaškové kanalizace v lokalitě
Sklárna, která byla realizována a financována Vodárnou Plzeň a.s. v celkové hodnotě 17,127 mil. Kč.
Rovněž byla dokončena splašková kanalizace v ul. Zahradní a Na Staré cestě a kompletní rekonstrukce
kanalizace v Lidické ulici. Celkem do oprav a nových kanalizačních řadů bylo městem v tomto období
investováno 18,757 mil. Kč. Město je akcionářem spol. Vodárenská a kanalizační a.s., která je
vlastníkem vodovodu a části městské kanalizace v Třemošné. V souvislosti s rozvojem města je nutná
rekonstrukce a rozšíření vodovodního přivaděče Plzeň-Třemošná v délce cca 6,1 Km a výměna hlavních
vodovodních řadů v ulicích Revoluční, Plzeňská a Vítězná. Město s touto společností spolupracuje na
přípravě dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Dokumentace bude stát společnost
2,37 mil. Kč a realizace těchto rekonstrukcí se předpokládá v částce 90 mil. Kč.
Přehled vynaložených nákladů na opravy a výstavbu kanalizačních řadů

Kanalizace Sklárna

Sklárna

1,6

Rekonstrukce kanalizace v ul. Lidická

Rekonstrukce kanalizace v ul. Lidická

Výstavba nové kanalizace v lokalitě Sklárna

Výstavba nové kanalizace v lokalitě Sklárna

Výstavba nové kanalizace v ul. Zahradní

Výstavba nové kanalizace v ul. Na Staré cestě

Oblast školství, využití volného času, kultury a sportu
Nemalé finanční prostředky byly vynaloženy na provoz a zlepšení stavu budov, zejména
rekonstrukcemi sociálního zařízení v budovách MŠ a ZŠ.

Příspěvková organizace Mateřská škola Třemošná

MŠ - přehled finančních nákladů na investice a provoz v mil. Kč
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Zahrada MŠ sídliště

Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ sídliště

Rekonstrukce
zařízení
MŠ sídliště
Výstavba novésociálního
kanalizace
v ul. Zahradní

Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ sídliště

MŠ čeká oprava oplocení areálu a doplnění některých herních prvků.

Příspěvková organizace Základní škola Třemošná
Významnou investiční akcí bylo zateplení budovy ZŠ Chanos a dále celá řada oprav v prostorách budovy
ZŠ ves, kde byla mimo jiné provedena kompletní výměna oken, opravy parketových podlah ve třídách,
malby a v neposlední řadě rekonstrukce sociálního zařízení.

ZŠ - celkové náklady na provoz, údržbu a modernizaci v mil. Kč
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Zateplení budovy ZŠ Chanos

Rekonstrukce učebny chemie ZŠ ves

Výměna oken a opravy podlah ve třídách ZŠ ves

Nové interaktivní tabule ve třídách ZŠ ves

Rekonstrukce sociálního zařízení v budově ZŠ ves

Rekonstrukce sociálního zařízení v budově ZŠ ves

Ani zde investice nekončí. Je nutné upravit prostory za budovou školy pro možnost využití školní
družinou a současně s tím řešit odvodnění tohoto prostoru. Dále je potřeba provést další opravy
podlahových krytin ve třídách, kompletní rekonstrukci výdejny jídel a opravu poškozené fasády budovy
ZŠ. Nemalé finanční prostředky je nutné také vynaložit do modernizace vybavení pro vlastní výuku.

Příspěvková organizace Základní umělecká škola Třemošná
ZUŠ je i přes minimální požadavky na údržbu a provoz opět vyhodnocena jako nejlepší v Plzeňském
kraji a zastupitelé města touto cestou děkují ředitelce Mgr. Jarmile Žižkové a celému učitelskému
sboru. Zde je nutné řešit problém nedostatku prostoru pro vlastní výuku. Možné řešení se naskýtá
s využitím prostor části budovy v č.p. 1 po její rekonstrukci. Dále se připravuje výměna střešní krytiny
na stávající budově ZUŠ.

ZUŠ - celkové náklady na provoz a údržbu v tis. Kč
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Koncert žáků ZUŠ v Plzni

Příspěvková organizace Dům Dětí a Mládeže Kamarád Třemošná
DDM Kamarád je významným zařízením pro mimoškolní aktivity a využití volného času jak pro děti, tak
i pro dospělé. Zajišťuje činnost celé řady kroužků nejen v Třemošné, ale i v okolních obcích (Zruč-Senec,
Ledce, Trnová). Přínosem je i fungující dětský koutek Krteček, kde jsou přijímány děti od věku 2 let a je
koncipován jako alternativa pro síť státem zřízených mateřských škol.

DDM - celkové náklady na provoz a údržbu v mil. Kč
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Oblast kultury sportu a využití volného času
Nejvíce finančních prostředků města se v této oblasti vynakládá na sport a provoz sportovních zařízení
našich tělovýchovných jednot. Stát v tomto směru neplní svoji roli při zajištění finančních prostředků
na údržbu a provoz sportovních zařízení a tělovýchovným jednotám chybějí finanční prostředky na
jejich základní fungování. Obnova sportovní infrastruktury je nezbytná. Chceme-li dostat především
děti na hřiště musíme zapomenout na nedostatečnou politiku státu v otázce financování sportu.
Přitom stát změnou zákona (č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu ve znění pozdějších předpisů) uvádí jako
základní prioritu v oblasti sportu podporu dětí a mládeže a jejich trenérů. Současně nařizuje obcím
vypracovat Plán rozvoje sportu v obci, zejména vymezení v oblasti podpory sportu, stanovení priorit
a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce a určení prostředků z rozpočtu
obce, které budou nezbytné k naplnění plánu, termín do 30. 6. 2019.
Město ve svých podporách tělovýchovných jednot upřednostňuje práci s dětmi a mládeží, ale plánem
rozvoje sportu je také třeba se vážně zabývat. Je zde celá řada námětů, které je nutné v této oblasti
řešit (rekonstrukce hracích ploch v areálech TJ, víceúčelová hala pro sálové sporty, zdroje vody pro
údržbu a zavlažování hracích ploch apod.). To se netýká jen nedostatku peněz, chybí ti úplně
nejdůležitější malí, natěšení hráči a sportovci. Děti dnes obecně sportují méně. Nejde všechno svádět
na počítače a mobily. Je tu celá řada „moderních“ sportů s nimiž mohou rodiče počítat, a to je rovněž
téma pro plán rozvoje sportu v Třemošné.
Finanční prostředky na podporu tělovýchovných jednot a zlepšení jejich areálů.
(TJ Tatran Třemošná, Sokol Třemošná, Sokol Záluží, Meteor)
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Třemošenská 50, Barbora Špotáková

Děti-dokopná, závěr sezóny s rodiči

Nové hřiště u stadionu

Nové hřiště u stadionu

Nové hřiště na Sklárně

Nové hřiště na Sklárně

Nové hřiště v parku u Třemošenky

Nové hřiště v Záluží

Město realizovalo a zajišťovalo nebo finančně přispívalo na mnoho kulturních akcí, z nichž celá řada se
stala již tradicí a těší se velikému zájmu občanů z Třemošné a okolí. Kladně se projevuje finanční
podpora města všech aktivit, zabývajících se činností v této oblasti.

Historické bitvy z 1. sv. války u nádraží

Historické bitvy z 1. sv. války u nádraží

Festival „U Řeky“

Festival „U Řeky“

Na zlepšení kulturního a společenského dění v obci se každoročně podílí všechny příspěvkové
organizace zřízené městem, zejména ZUŠ, DDM a svojí aktivní činností rovněž Společnost malíře
Václava Brožíka. Poděkování patří i pracovnicím zajišťujícím činnost MKS.

Nová výstavní síň na MěÚ

Nová výstavní síň na MěÚ

Významnou roli v této činnosti hraje i městská knihovna, která je jednou z nejlépe vybavených
knihoven z okolí a poskytuje svým čtenářům kvalitní služby.

Poděkování si také zaslouží Sbor pro občanské záležitosti, zejména za vítání nových občánků a přání
k významným životním jubileím našich občanů a rodáků.

Vítání nových občánků v obřadní síni MěÚ

Vítání nových občánků v obřadní síni MěÚ

Před dokončením je rekonstrukce kulturní památky rodného domu významného českého malíře
Václava Brožíka, kde by měla být umístěna expozice věnovaná tomuto malíři a hamernictví. Budova
bude sloužit i jako zázemí pro klubové sešlosti případně besedy a kroužky.

Rodný dům Václava Brožíka po opravách

Město dále podporovalo tyto spolky a aktivity:
• Myslivecký spolek Třemošná – Krkavec
• Český rybářský svaz-MO Třemošná
• SDH Záluží
• SDH Třemošná
• Společnost malíře Václava Brožíka
• Sdružení občanů Exodus
• Ústav péče o seniory Třemošná

Oblast péče o městskou zeleň a ochrany životního prostředí
Město každoročně vynakládá nemalé finanční prostředky na údržbu městské zeleně, výsadbu nových
stromů, úklid a čištění veřejného prostranství a místních komunikací. Pokračuje se s obnovou
městského parku při Třemošence, sídlištní zeleně a další trvalé nelesní zeleně na území města.

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
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Z dotace Ministerstva zemědělství byla realizována naučná stezka ,,Okolo břehů“, tůně v Záluží, drobné
vodní toky a malá vodní nádrž na Bílém potoce.

Výstavba naučné stezky „Okolo břehů“

Naučná stezka „Okolo břehů“

Naučná stezka „Okolo břehů“

Lesní pramen

Ministerstvo zemědělství nově podporuje zadržení vody v krajině a zlepšení technického stavu
drobných vodních toků a malých vodních nádrží. Město v rámci těchto dotací vybudovalo tůně
v lokalitě bývalého koupaliště v Záluží, které slouží k posílení akumulace vody a podpoří vodní režim a
schopnost zadržení vody v krajině v dané lokalitě. Za stejným účelem jsou připraveny dva projekty na
obnovu malých vodních nádrží v prostorách bývalých koupališť v Třemošné a Záluží.

Výstavba tůní v lokalitě bývalého koupaliště v Záluží

Provoz systému shromáždění sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
V této oblasti bylo především investováno do modernizace a navýšení kapacity sběrného dvora. Sběrný
dvůr byl dovybaven dalšími 6 velkoobjemovými kontejnery na biologicky rozložitelný odpad, dřevo,
stavební odpady, kovy a pneumatiky s kapacitou 75 m3. Tím došlo k navýšení kapacity sběrného dvora
o 16 %. Došlo k zvýšení úrovně separace a materiálového využití odpadů. Rovněž byla uzavřena dohoda
o bezplatném pronájmu sběrných nádob na separovaný odpad (papír, plasty, sklo) se společností EKOKOM a.s. a došlo k navýšení počtu těchto nádob na jednotlivých stanovištích. Téměř 56 kilogramů
vytřídil v průměru každý obyvatel města za loňský rok. Celkem tedy obec předala k recyklaci přes 280
tun papíru, plastů a skla. Ve sběrném dvoře se pak třídí další složky jako jsou třeba objemný odpad,
oleje, stavební odpady, elektrobaterie, bioodpad apod. Dlouhodobým cílem je, aby co nejmenší
množství odpadu končilo na skládkách, což znamená vytvářet stále lepší podmínky pro sběr
recyklovaného odpadu.
Náklady na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
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Podíl města na financování likvidace odpadu

Modernizace sběr. Dvora

Množství vytříděného a předaného odpadu k recyklaci (sklo, plasty, papír)
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Podíl města na systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se
pohybuje v průměru kolem 1,0 mil. Kč/rok. Tato částka by byla vyšší, ale díky třídění odpadů pro
recyklaci se část finančních nákladů vrací do rozpočtu města (cca 0,5 mil Kč/rok).

Modernizace sběrného dvora

Domovní správa Třemošná spol. s.r.o.
Tato společnost je ve stoprocentním vlastnictví města a zajišťuje v Třemošné výrobu tepla a teplé vody
ve školách a v sídlišti, dále správu a údržbu budov a bytů v majetku města, letní a zimní údržbu
komunikací, chodníků včetně údržby části travnatých ploch a městské zeleně.
Hospodaření společnosti vykazuje v posledních letech kladné výsledky a finanční prostředky na účtech
společnosti přesahují výši 7 mil. Kč.

Oprava střechy a fasády – hostinec Formanka

Oprava střechy – bytový dům v ul. Luční

Oprava střechy – č.p.1

Oprava fasád kotelen v sídlišti

Zastupitelstvo města Třemošná v tomto volebním období pracovalo ve složení:
Jaromír Zeithaml
Mgr. Petr. Žižka
Ing. Milan Toman
Jiří Zavadil
Martin Varcholek

-

starosta, člen rady města
místostarosta, člen rady města
člen rady města
člen rady města
člen rady města

MUDr. Marie Cinertová
JUDr. Jana Svejkovská
Bedřich Zscherp
Josef Kadera
Karel Kobza
Václav Toman
Pavel Sudík
Dalibor Bárta
Ing. Hana Peřinová
Jitka Krochmalová
Petr Šašek
Magdalena Macášová

Finanční výbor:
Jitka Krochmalová
Ing. Milan Toman
Ing. Hana Peřinová

- předseda
- člen
- člen

Kontrolní výbor:
Josef Kadera
- předseda
Magdalena Macášová - člen
Václav Stehlík
- člen

Závěr
V uplynulých čtyřech letech byl v Třemošné a Záluží vybudován majetek v celkové hodnotě 100,29 mil.
Kč. Město nemá žádné dluhy a závazky. K 31. 12. 2018 se předpokládá rezerva na účtech města ve výši
30,7 mil. Kč. Závěrem je nutné zdůraznit, že i přes politickou složitost tohoto období Zastupitelé města
dokázali zrealizovat v jednotlivých letech mnohem víc, než si předsevzali a vytvořili tak vynikající
podmínky pro další rozvoj města v příštích letech. Za jejich čtyřletou práci a přístup k řešení potřeb
města a občanů jim velmi děkuji a přeji hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. Současně mi dovolte,
abych poděkoval všem zaměstnancům MěÚ, organizacím, spolkům, sportovním klubům
a dobrovolným hasičům za jejich činnost, reprezentaci a propagaci našeho města.

Děkuji za pozornost

