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1. Úvod 
 
 
Výroční zpráva Městského úřadu Vrbno pod Pradědem za rok 2012 je zpracována v souladu 

s trvalou snahou o zlepšování činnosti úřadu. 

Vlastní zpráva obsahuje výtah z nejdůležitějších informací týkajících se činnosti městského 

úřadu v roce 2012. Jednotlivé pasáže zpracovali vedoucí příslušných odborů, konečnou 

redakci provedl tajemník. Ne vždy bylo možné odlišit působnosti při výkonu veřejné správy 

zajišťované výlučně městským úřadem a činnost orgánů města (Zastupitelstvo města, Rada 

města) nebo vztah k dalším subjektům (zejména organizace a společnosti městem zřízené či 

s ním spolupracující). 

Zpráva nepostihuje působení starosty, místostarostů a tajemníka, kteří jsou sice součástí 

městského úřadu, ale odlišit míru jejich vlivu vně a uvnitř úřadu by bylo obtížné. 

Statistické údaje jsou většinou vztaženy k 31. 12. 2012.  

 

Se zprávou budou seznámeni členové Rady města a následně bude zveřejněna na 

webových stránkách města. 
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2. Městský ú řad Vrbno pod Prad ědem  
 
2.1. Všeobecné informace  
 
Počet obyvatel – město Vrbno pod Pradědem - evidence obyvatel  5 638 
Rozloha – ha           6 891 
Počet obcí správního obvodu obce s pověřeným úřadem    5 
Počet obcí správního obvodu obce s obecním stavebním úřadem   5 
Počet obcí s matričním úřadem       5 
 
2.2.  Sídlo 
 
Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem   
  
2.3. Personální složení m ěstského ú řadu 
 
Počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu    26 
Počet žen            20 
Počet mužů           6 
Počet pracovníků ve věku 21-30 let        3 
Počet pracovníků ve věku 31-40 let       8 
Počet pracovníků ve věku 41-50 let        8 
Počet pracovníků ve věku 51-60 let        6 
Počet pracovníků ve věku 61 let a výše       1   
Počet funkčních míst k 31. 12. 2010       26 
Počet úředníků         16  
Počet vedoucích úředníků         5 
Počet vedoucích úředníků - žen        3 
Počet vedoucích úředníků - mužů        2 
Počet vedoucích úředníků ve věku 21-30 let     0 
Počet vedoucích úředníků ve věku 31-40 let      1 
Počet vedoucích úředníků ve věku 41-50 let      2 
Počet vedoucích úředníků ve věku 51-60 let      2 
Počet vedoucích úředníků ve věku 61 let a výše      0 
Počet vedoucích úředníků se základním vzděláním     0 
Počet vedoucích úředníků s úplným středním odborným vzděláním   0 
Počet vedoucích úředníků se středoškolským vzděláním (maturitní zkouška)  1 
Počet vedoucích úředníků s vysokoškolským vzděláním     4 
 
 
Mimo rámec organiza čního schématu zam ěstnává ú řad: 
 
Martina Poláková:          asistentka starostky 
Jaroslav Krůžela:     nízkoprahový klub Kotlík pro děti ohrožené patologickými jevy 
Jan Hromjak:      nízkoprahový klub Kotlík pro děti ohrožené patologickými jevy 
František Kalužík:      dělník čištění města 
Petr Kosnovský:      dělník čištění města 
Jan Novotný :      hasič - technik 
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2.4. Organiza ční struktura M ěstského ú řadu Vrbno pod Prad ědem     
                                            k 31. 12. 2012 
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2.5. Správní obvody m ěstského ú řadu 
 
Pověřený obecní ú řad 
Správní obvod města Vrbna pod Pradědem jako obce s pověřeným obecním úřadem je 
vymezen územím obcí Karlova Studánka, Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem, Karlovice a 
Široká Niva.  
 
Matri ční úřad 
Správní obvod města Vrbna pod Pradědem jako obce s pověřeným obecním úřadem je 
vymezen územím obcí Karlova Studánka, Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem, Karlovice a 
Široká Niva.  
 
Stavební ú řad 
Správní obvod města Vrbna pod Pradědem jako obce s pověřeným obecním úřadem je 
vymezen územím obcí Karlova Studánka, Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem, Karlovice a 
Široká Niva.  
 
Silni ční správní ú řad pro místní komunikace a ve řejně přístupné ú čelové komunikace  
Správní obvod silničního správního úřadu pro místní komunikace a veřejně přístupné 
účelové komunikace je vymezen územím města Vrbno pod Pradědem. 

 
3. ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VRBNO POD PRADĚDEM 
 

3.1. ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ 

Personální zajišt ění odboru 

vedoucí odboru 1 

správa bytů 1 

správa pozemků 2 

projektový manažer 1 

Celkem 5 
 
Odbor správy majetku města zajišťuje nakládání s  majetkem města. Připravuje podklady pro 
jednání Rady města a Zastupitelstva města týkající se nakládání s majetkem. Realizuje 
koupě, prodeje a pronájmy pozemků, zřizování věcných břemen a uzavírání dohod o 
omezení užívání nemovitostí. Dále zajišťuje smlouvy o pronájmu bytů a nebytových prostor. 
Odbor správy majetku města vykonává v oblasti správy budov dozorovou a kontrolní činnost. 
 
Činnost na úseku správy byt ů 
 
V roce 2012 jsme první pololetí věnovali úsilí zejména k dokončení rekonstrukce objektu 
bydlení na ul. Krejčího č.p. 488, který zasáhl požár. Od nešťastné události dne 14. ledna se 
postupně  vracela do užívání jednotlivá podlaží a po zbudování nové střechy bylo možné 
obnovit byty v posledním podlaží. Nájemníci posledních 2 podlaží se stěhovali do prakticky 
nových bytů. Za pochodu byly vylepšovány i některé prvky konstrukcí, které i před požárem 
nebyly zcela bez vad. Byla zlepšena skladba střechy, zejména změněna krytina za 
plechovou, v celém domě čp. 488 byla vyměněna okna a nakonec došlo k dohodě se 
zhotovitelem, že se současně zrekonstruuje průčelí schodišťového traktu, který bude mít 
nejen lepší parametry izolace tepelné, ale i z hlediska požárního. Nájemníci jistě ocenili 
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novou dlažbu u vstupu do domu a po vyčištění stavby za domem a vysetí trávy zde vznikne 
pěkné prostředí pro trávení volných chvil nájemníků domu.  
V druhé polovině roku byla na domech na ul. Husova č.p. 495 a 496 vyměněna stará 
dřevěná okna za plastová.  
Ze strany nájemníků stále trval zájem o  výměnu starých oken za plastová.  Město jako 
majitel bytových domů poskytuje na výměnu oken příspěvek ve výši 50% z fakturované 
částky, maximálně však 5 000,- Kč na jedno okno. 
Během celého roku jsme prováděli drobnou údržbu bytového fondu dle potřeby.  
 
Placení nájm ů a stav vymáhání dluh ů  
 
Stav pohledávek k 31.12. 2012:  4 228 022,40 Kč         
    

Dluhy za nájemné a služby 
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K 31. 12. 2012 

• uzavřeno 11 dohod o splátkách dluhu  
• zasláno 53 upomínek za nezaplacené nájemné a služby, případně vyúčtování 

služeb 
• bylo podáno k soudu 10 žalob na vyklizení bytu 
• byly podány 2  návrhy na vydání platebního rozkazu 
• zaslány 2 výpovědi z nájmu bytu 

 
Počet bytů v majetku města je 544. 
 
Vodné a sto čné a stav vymáhání dlužných částek 
 
Stav pohledávek k 31. 12. 2012:  369 431,00  Kč           
 
       Pohledávky za vodné a sto čné 
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Činnost na úseku správy pozemk ů  
 
Na počátku roku 2012 byl připraven a podepsán s TECHNICKÝMI SLUŽBAMI VRBNO, 
s.r.o., dodatek ke Smlouvě na realizaci služeb - sečení a vyhotovení seznamu pozemků 
v majetku města k sečení. Pravidelně jsme kontrolovali, jak TS dohodnuté služby plní. Ve 
spolupráci s Odborem životního prostředí MÚ prošly na území města veškeré stromy a zeleň 
kontrolou zdravotního stavu, přitom byly označeny stromy ve špatném zdravotním stavu. 
Mnohé z nich již byly pokáceny. Dále jsme se starali o likvidaci černých skládek, staveb a 
autovraků.  
Pracovnice odboru prováděla kontrolu nájemních smluv a vymáhala po dlužnících 
neuhrazené nájemné. Bylo uzavřeno 12 nových nájemních smluv, 3 dodatky ke smlouvám 
na umístění informačních tabulí. Bylo sepsáno  13 smluv  o zřízení věcného břemene a 7 
smluv o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. 
Celkem odbor majetkoprávní vyhotovil 21 smluv o prodeji a 20 smluv o zřízení věcného 
břemene. 
V roce 2012 bylo provedeno poptávkové řízení na provedení zaměření skutečného stavu 
rybníků ve Vrbně pod Pradědem, kdy byla vybrána firma MINKS-GEO, s.r.o. se sídlem Nad 
Rokoskou 1320/31 Praha 8, která nabídla nejnižší cenu za zpracování geometrického plánu. 
Geometrický plán slouží pro potřebu zaměření rybníků po dokončení díla a dále pro potřeby 
majetkoprávního vypořádání zabrané části pozemků od Povodí Odry. V souvislosti 
s uplynutím platnosti současného Lesního hospodářského plánu (dále jen „LHP“) s datem 
k 31. 12. 2013 byla na základě poptávkového řízení vybrána firma Ing. Vladimír Flídr, ING-
FOREST, se sídlem Kotkova 988, Dvůr Králové nad Labem, která nabídla za podmínek 
splnění všech požadavků pro schválení LHP ve správním řízení nejnižší cenu za vyhotovení 
LHP. S firmou byla uzavřena Smlouva o dílo č. 236/2012-MP a Lesní hospodářský plán bude 
sloužit pro nadcházející období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2023. Na základě požadavků 
Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem byla připravena Pravidla pro prodej nemovitého 
majetku – pozemků (dále jen „Pravidla“). V době přípravy Pravidel bylo uskutečněno několik 
jednání a schůzek např.: majetkového výboru, komise výstavby a jednání se zúčastnili i 
někteří zastupitelé. Majetkový výbor předložil vlastní verzi pravidel, ze kterých byly použity 
některé návrhy a v konečné fázi po jednáních byla pravidla předložená majetkoprávním 
odborem po souhlasu majetkového výboru upravena a předána k projednání a ke schválení 
Zastupitelstvu města.  Zastupitelstvo schválilo nová Pravidla pod usnesením č. 152/10/2012 
ze dne 14. června 2012 na svém 10. zasedání s účinností od 14. 6. 2012. Novými pravidly 
došlo ke stanovení cen pozemků dle atraktivity okolí (tzn. ruší se tzv. „cena obvyklá ve výši 
100 Kč“). Hlavním kritériem pro stanovení ceny je ta skutečnost, k jakém využití se daný 
pozemek podle Územního plánu města Vrbna pod Pradědem nachází (např. k výstavbě RD, 
zahrady atp.). Není tedy posuzován záměr kupujícího (např. účel zahrada), ale využití 
pozemků dle Územního plánu města Vrbna pod Pradědem.  
V tomto roce jsme opět zajišťovali organizování veřejně prospěšných prací (VPP). Tito 
pracovníci se podíleli na úklidu města a jeho přilehlých částí, např. na zajištění průjezdných 
profilů komunikací v Železné a Mnichově, na úpravě vzrostlé zeleně na ulici Sadová, 
Husova, Družstevní a nám. Sv. Michala, osázení hřbitova a jeho úklidu, stříhání a údržbě 
živých plotů, úklidu chodníků a komunikací, odklízení následků sněhové kalamity atd.   
 
V prosinci byl opět zahájen provoz mobilního kluziště v areálu TJ Sokol Vrbno p/P. 
 
Činnost IT a správy sít ě 
 
Byla provedena poptávka ve věci změny poskytovatele internetu. Tato poptávka byla 
provedena pro rozšíření výběru větší konektivity pro MÚ Vrbno, jelikož současné připojení 8 
Mbps/ 512 kbps u společnosti GTS Czech, s r.o. nebylo vyhovující s ohledem na účinnost 
zákona  č. 111/2009 Sb., o základních registrech a tedy se vstupem Správy základních 
registrů (informačního systému veřejné správy) s účinností od 1.7.2012. Internet v souvislosti 
se zavedením základních registrů a využíváním CzechPoint byl tedy navýšen. Jako nejlépe 
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vyhovující byla vybrána firma MX-NET Telekomunikace, s.r.o., která na základě našich 
požadavků nabídla nejnižší cenu se zaručením požadovaných služeb. Se společností MX-
NET Telekomunikace byla uzavřena smlouva č. 199/2012. V daném roce došlo také 
k výměně antivirové ochrany. Se společností ASI informační technologie s.r.o. se sídlem 
Mohelnice, jako s dlouholetým partnerem při správě sítě a zajišťování software splňující 
požadavky ve veřejné správě, byla uzavřena Smlouva o poskytování pravidelného servisu č. 
70/2012. Došlo také ke změně antivirové ochrany sítě, jelikož byl v organizaci využíván 
antivirový program firmy Symantec, který však po získaných zkušenostech za čtyřleté období 
nebyl vyhovující a proto byl tedy nahrazen antivirovým programem NOD 32 od společnosti 
Eset software spol. s.r.o., Praha.  Potíže po nasazení nové antivirové ochrany od společnosti 
Eset byly odstraněny. 
Mimo provádění běžné údržby počítačové sítě a modernizace bylo provedeno poptávkové 
řízení „Výpočetní technika HW a SW 2012“ z důvodu nahrazení zastaralé výpočetní 
techniky, která nevyhovovala potřebám z hlediska využívání v organizaci. Některá zařízení 
byla starší šesti let.  Z nabídek byla vybrána organizace VDI Meta – výrobní družstvo 
invalidů, se sídlem Ostrava, která nabídla při stejné požadované kvalitě výpočetní techniky 
nejnižší cenu. Počítačové sestavy byly pořízeny v počtu pěti kusů. 
 
V závěru roku bylo provedeno poptávkové řízení na rozšíření kamerového systému ve 
městě. Toto poptávkové řízení bude dále řešeno v roce 2013. 
 
Hospoda ření v lesích m ěsta Vrbna pod Prad ědem 
 
V šestém roce platnosti lesního hospodářského plánu byly v lesích města provedeny 
následující těžební a pěstební zásahy: 
 
Těžební činnost 
těžba dříví celkem 1.291,35 m3,  z toho předmýtní úmyslná těžba 88,90 m3  
z toho samovýroba      59,90 m3,   mýtní úmyslná těžba            912,77 m3 
nahodilá těžba    289,68 m3 
 
Za prodej dřeva v roce 2012 bylo vyfakturováno celkem 904.480,- Kč, z toho za dřevo ze 
samovýroby 4.114,- Kč. Průměrné zpeněžení dřeva v roce 2012 dosáhlo 731,- Kč/m3. 
Od počátku platnosti LHP bylo v lesích města Vrbna p. P. vytěženo 13.012,71 m3 dřeva.  
 
Pěstební činnost 
Z výkonů pěstební oblasti byly v loňském roce provedeny tyto činnosti: 

• první zalesnění – les       5,95 tis. ks 
• úklid klestu               714 m3 
• oprava oplocením           8.260,- Kč 
• výsek škodících dřevin      2,1 ha 
• ožínání MLP – plošky                20,4 tis. ks 
• ožínání MLP – celoplošně      1 ha 
• zpřístupnění porostu řezem a hr.     1,5 ha 
• nátěr MLP proti okusu               28,00 tis.ks 
• ind. ochrana MLP – oplůtek      0,05 tis. ks 
• lapák         6 ks 
• feromonové návnady                20 ks 

Náklady výkonů pěstební činnosti včetně nákupu sazenic dosáhly 236.605,- Kč. 
 
Dotace 
V roce 2012 Město Vrbno p. P. zažádalo o finanční příspěvek na hospodaření v lesích 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje v jednotlivých oblastech: 

• obnova lesa zalesněním      24.300,-  Kč 
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• přirozená obnova         8.400,-  Kč 
Dotace v celkové výši 32.700,- Kč byly po fyzické kontrole krajským úřadem převedeny na 
účet města. 
 
Ochrana lesa 
Při prevenci a ochraně lesa proti kůrovcům bylo pokáceno 6 ks stromových lapáků a 
instalováno 10 ks feromonových lapačů. V roce 2012 bylo vytěženo 12 m3 kůrovcového dříví. 
Stav lesa z hlediska výskytu hlavních kalamitních škůdců je hodnocen jako „základní“. 

Výrobní úkoly a ekonomika 2013 
Projekty úkolů pěstební a těžební činnosti pro rok 2013 byly předány dodavatelské firmě 
TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. v měsíci prosinci 2012. Ekonomická rozvaha dle 
jednotlivých lesnických výkonů byla zpracována pro městský úřad v září 2012. Index nárůstu 
(poklesu) cen surového dříví v roce 2012 dle ČSU je +0,002%.  
 
Odbor majetkoprávní se podílel na realizaci projektů Založení městského lesoparku ve Vrbně 
p. P. – sadové úpravy, Vrbenská veřejnost do škol, 2. etapa regenerace bývalého areálu 
Vrsan, Splašková kanalizace – Mnichov, Železná, Revitalizace městské zeleně, Obnova 
kaple Panny Marie Sněžné, na přípravě projektů 3. etapa regenerace bývalého areálu Vrsan, 
Knihovna 21. století ve Vrbně p. P., Oprava hřbitovní zdi a kaplí. 
Odbor se podílel také na realizaci neinvestiční akce Vrbenské slavnosti 2012. Ve spolupráci 
s Euroregionem Praděd na projektu destinačního managementu.  
 
Projekty: 
 
Připravované akce  

• Letní bobová dráha 
• Centrum aktivit a pohody pod Pradědem 
• Sport a rekreace pod Vysokou horou 
• Cyklostezka Vrbno – Karlovice 
• Zpřístupnění údolí řeky Opavy pro cykloturistiku a turistiku 
• Vyhlídková věž Praděd 
• Hřiště Železná 
• Vybudování zázemí pro cykloturisty (Mnichov) 
• Rekonstrukce tribuny v areálu TJ Sokol (hřiště) 
• Hasičská zbrojnice 
• Tenisová hala 
• Oprava hřbitovní zdi, márnice a kapličky + komunikace  
• Překladiště komunálního odpadu 
• Rekultivace skládky KO 
• Revitalizace městské zeleně 
• Úprava veřejného prostranství – lokalita Ve Svahu a nám. Sv. Michala 
• Regenerace panelových sídlišť  na nám. sv. Michala 509 -515 
• Bezbariérové město  - bezbariérový úřad 
• Výstavba nového domova pro seniory 
• Výstavba domů s pečovatelskou službou (rekonstrukce) 
• Knihovna 21. století ve Vrbně p. P. 

 
 
Neinvestiční akce 

• Vrbenské slavnosti 
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Projekty realizované nebo p ředložené v roce 2012  
Název projektu  rozpo čet realizace 

projektu  
titul  výše dotace  poskytnutí 

dotace  
Založení m ěstského 
lesoparku ve Vrbn ě – 
sadové úpravy  

2 323 932 do 12/2012 OPŽP – 90%, 
MSK – 5% 

1 756 930          
97 500 - MSK průběžně 

2. etapa regenerace 
bývalého areálu 
Vrsan 

4 191900 
do        

7/2012  
ROP – 85% 3 563 000 2013 

Splašková kanalizace 
– Mnichov, Železná 27 485 000 do 12/2012 OPŽP – 90%, 

MSK – 5 % 
15 306 107      

850 300  - MSK průběžně 

Vrbenská ve řejnost 
do škol 6 059 319 do 7/2012 

 
ROP – 92,5% 5 150 000 2013 

Revitalizace m ěstské 
zeleně 2 732 791 

do        
6/2014 

OPŽP 2 049 594 průběžně 

Obnova kaple Panny 
Marie Sn ěžné 275 000 do 6/2013 SZIF 206 000 2013 

Vrbenské slavnosti 
2012 642 000 do 9/2012 

OP PS ČR-
PR 

496 000            
(vč. příjmů) 

2013 

 
  
3.2. FINANČNÍ ODBOR  

Personální zajišt ění odboru 

vedoucí odboru 1 

účetnictví  + pokladna                                                                                 3 

správa místních poplatků, exekuce, evidence plateb nájemného za byty                                                                          2 

Celkem 6 
 
Činnosti finan čního odboru 
 
Finanční odbor zajistil v roce 2012 splnění všech úkolů v agendě účetnictví, rozpočetnictví, 
správy místních poplatků, vydávání rybářských lístků, mezd a v agendě vodního 
hospodářství.  
Účetnictví města Vrbno pod Pradědem i DSO Vrbensko je vedeno v systému GINIS, použité 
účetní postupy byly v souladu s platnými předpisy. 
 
Činnost finančního odboru je velmi obsáhlá a různorodá. Patří sem tyto základní činnosti: 

• zpracování návrhu rozpočtu města a návrhu rozpočtu DSO Vrbensko, kontrola plnění 
rozpočtů, návrhy na rozpočtové změny a jejich realizace 

• zpracování závěrečného účtu města a DSO Vrbensko 
• sledování příjmů a výdajů 
• měsíční uzávěrky hospodaření a zpracování přehledů o hospodaření 
• evidence majetku města a DSO a inventarizace majetku 
• zpracování mezd 
• zpracování statistických výkazů jak ročních, tak čtvrtletních a měsíčních 
• daňová přiznání 
• vedení účetnictví a zpracování účetních výkazů 
• evidence bankovních účtů 
• fakturace a evidence došlých i odeslaných faktur 
• likvidace došlých faktur 
• evidence místních poplatků  
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• evidence a vyúčtování dotací přijatých 
• evidence a vyúčtování dotací poskytnutých městem 
• vyměřování poplatků 
• výběr místních poplatků  
• agenda výherních hracích přístrojů 
• výběr nájemného z pozemků 
• evidence všech smluv 
• provoz pokladny, tj. veškeré výdajové a příjmové platby v hotovosti 
• evidence plateb nájemného a služeb za byty 
• finanční kontrola a realizace veřejnosprávních kontrol 
• komplexní vedení agendy vodního hospodářství    
• vydávání rybářských lístků 

 
Přezkoumání hospoda ření města 
 
Ve dnech 3. - 5.10. 2011 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření města k datu 31. 8. 2011. 
V roce 2012 bylo provedeno přezkoumání hospodaření města za rok 2011, a to pracovníky 
Krajského úřadu MSK v Ostravě ve dnech 19. - 21. 3. 2012. 
Závěr auditu zněl: “Při přezkoumání hospodaření územního celku dle §2 a §3 zákona č. 
420/2004 Sb.za rok 2011 nebyly dle §10 odst.3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky. 
 
Hospoda ření za rok 2012 
 
Pro rok 2012 byl na 6. zasedání Zastupitelstva města dne 15. 12. 2011 schválen rozpočet ve 
výši  86 807 tis. Kč na straně příjmů, 99 800 tis. Kč na straně výdajů, celkem včetně 
financování 100 605 tis. Kč - číslo usnesení 112/6/2011. V průběhu roku bylo provedeno 
sedm rozpočtových změn a upravený rozpočet  činil k 31. 12. 2012 na straně příjmů 110 875 
tis.Kč, na straně výdajů 131 476 tis. Kč, celkem včetně financování 132 281 tis. Kč. 
 
Údaje o pln ění příjmů a výdaj ů za rok 2012 
 
    Schválený Upravený Plnění  % pln ění  
Třída   rozpo čet rozpo čet k 31.12.2012 k uprav. 

    v  Kč v  Kč v  Kč rozpo čtu 

1 Daňové příjmy 46 160 000,00 51 971 240,00 53 270 227,45 102,49 

2 Nedaňové příjmy 25 496 000,00 36 752 032,00 32 727 638,36 89,05 

3 Kapitálové příjmy 900 000,00 2 067 000,00 1 761 264,00 85,21 

4 Přijaté transfery 14 251 000,00 20 084 945,00 13 068 120,86 65,06 

  Příjmy celkem 86 807 000,00 110 875 217,00 100 827 250,67 90,94 

5 Běžné výdaje 79 295 000,00 101 659 980,00 92 757 965,59 91,24 

6 Kapitálové výdaje 20 505 000,00 29 816 000,00 23 228 026,37 77,90 

  Výdaje celkem 99 800 000,00 131 475 980,00  115 980 991,96 88,21 

  Saldo p říjmů a výdaj ů -12 993 000,00 -20 600 763,00 -15 153 741,29   

8 Financování 12 993 000,00 20 600 763,00 15 153 741,29   
 
Z daňových příjmů byl největší příjem z DPH, a to cca 19 mil. Kč, a dále daň z příjmu 
právnických osob ve výši cca 9,4 mil. Kč. 
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Přijaté dotace v roce 2012 
 
Poskytovatel  Účel Položka  Poskytnuto Čerpáno Vratka 
KÚ MSK dotace na PaP 4111 70 000,00 70 000,00   

KÚ MSK 
volby do zastupitelstev ÚSC-
kraje 4111 194 160,00 194 160,00   

KÚ MSK příprava voleb prezidenta ČR  4111 20 000,00 3 576,00 16 424,00 
KÚ MSK výkon státní správy 4112 3 122 200,00 3 122 200,00   
KÚ MSK školství 4112 748 597,00 748 597,00   

KÚ MSK 
neinv. průtoková dotace pro ZŠ 
Vrbno 4116 1 095 767,40 1 095 767,40   

KÚ MSK neinvestiční dotace pro knihovnu 4116 10 000,00 10 000,00   
Úřad práce aktivní politika zaměstnanosti 4116 36 898,35 36 898,35   

Úřad práce 
ost. neinvestiční přijaté transfery 
ze SR 4116 209 090,65 209 090,65   

KÚ MSK neinvestiční dotace na lesy 4122 32 700,00 32 700,00   
KÚ MSK neinvestiční dotace na hasiče 4122 250 000,00 250 000,00   
KÚ MSK neinvestiční dotace na hasiče 4122 100 000,00 100 000,00   
KÚ MSK neinvestiční dotace na hasiče 4122 58 300,00 58 300,00   

SFŽP 
investiční dotace ze SR -
kanalizace 4213 260 925,29 260 925,29   

SFŽP 
ost. inv. transf. přijaté ze SR-
kanalizace 4216 4 435 730,17 4 435 730,17   

ČMZRB dotace na úroky z úvěru 4113 120 502,00 120 502,00   
převod z HČ odpisy z hospodářské činnosti 4131 2 000 000,00 2 000 000,00   

obce 
dotace na dojíždějící žáky od 
obcí 4121 303 250,00 303 250,00   

CELKEM     13 068 120,86 13 051 696,86 16 424,00 
 
Zkratky: KÚ MSK – Krajský úřad Moravskoslezského kraje ,SFŽP – Státní fond životního prostředí, 
ČMZRB – Českomoravská záruční a rozvojová banka. 
 
V tabulce je souhrn dotací, které město v roce 2012 obdrželo, včetně poskytovatele dotace a 
účelu dotace. Mimo dotací z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje jsme obdrželi 
investiční dotace od SFŽP na akci „Kanalizace Mnichov-Železná“ ve výši Kč 260 925,29 a 
Kč 4 435 730,17. 
Na základě smluvních vztahů mezi Městem Vrbno pod Pradědem a Úřadem práce 
v Bruntále byly v roce 2012 sjednány pracovní úvazky na veřejně prospěšné práce. Na 
mzdové náklady pracovníků VPP a odvody jsme dle smluv průběžně obdrželi dotace z Úřadu 
práce ve výši Kč 245 989,-.  
Od Českomoravské záruční a rozvojové banky město obdrželo dotaci na úroky k úvěru na 
revitalizaci domů na náměstí Sv. Michala ve výši 120 502,- Kč. 
 
DOTACE PŘIDĚLENÉ GRANTOVOU KOMISÍ 
 
Grantovou komisí bylo za rok 2012 v uvedených kategoriích požadováno a přiděleno: 
 
               požadováno      p řiděleno 
různé:               135 600                52 000,- Kč         
kulturní a společenské akce:              176 600       77 000,- Kč                
sport:                                                 277 540           121 000,- Kč                   
schválený rozpočet na granty                250 000,- Kč 
žádosti celkem:                                      589 740,- Kč 
přidělené dotace komisí celkem:           250 000,- Kč 
vráceno   TJ Sokol                                                                                 3 000,- Kč  
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Poskytnuté granty z rozpo čtu m ěsta v roce 2012 

Žadatel - p říjemce dotace  
Přidělená 

dotace v K č Účel   Číslo usnesení RM  
ŠSK při ZŠ Vrbno 2 000 sport 504/26/2012 

Sdružení zdr. post. dětí Eva Karlovice 8 000 různé 504/26/2012 
Základní škola Vrbno 27 000 kultura+sport 504/26/2012 
TJ Sokol Vrbno 61 500 sport+kultura 504/26/2012 
SK při Gymnáziu Vrbno 7 500 sport 504/26/2012 
Všeobecné a sport. gymnázium  10 000 sport 504/26/2012 
DPS Sedmihlásek Vrbno 14 000 kultura 504/26/2012 
ACS Drak Vrbno 29 000 sport 504/26/2012 
Spolek Přátelé Vrbenska 18 000 kultura 504/26/2012 
Český svaz chovatelů Vrbno 4 000 různé 504/26/2012 
Studio STA  4 000 různé 504/26/2012 
Sbor dobrovolných hasičů Vrbno 13 000 různé 504/26/2012 
Občanské sdružení Praděd osob 
zdrav.postižených okresu Bruntál 4 500 různé 504/26/2012 
MS ČČK  Vrbno 4 000 různé 504/26/2012 
Levicový klub žen Vrbno 5 000 různé 504/26/2012 
Pěvecký sbor Města Vrbna 17 000 kultura 504/26/2012 
Sdružení hasičů ČMS - Vrbno 2 500 různé 504/26/2012 
Myslivecké sdružení Praděd 8 000 různé 504/26/2012 

Volejbalisti Vrbno 11 000 sport 504/26/2012 

C e l k e m  250 000,00   
 
 
 
Kategorie r ůzné:  

 Žadatel Název projektu Rozpo čet 
akce 

Požadovaná 
dotace 

Přidělená 
dotace 

1 Sdruž. občanů zdrav. post. 
Okresní den zdravotně 

postižených 27.000 12.000 4.500 

2 ZŠ Vrbno pod Pradědem Městský znak - dřevořezba 8.300 6.000 2.000 

3 Český svaz chovatelů Výstava drobného zvířectva 15.900 10.000 4.000 

4 TJ Sokol Vrbno Kroužek první pomoci  6.400 4.000 1.500 

5 Levicový klub žen Vrbno Taneční zábavy  15.000 5.000 

6 Sbor dobrovolných hasičů Mladí hasiči 2012  15.000 5.000 

7 MO ČČK Vrbno 
Školení poskytování první 

pomoci pro veřejnost 32.000 15.000 4.000 

8 
Sdružení rodičů a přátel 

zdrav. postižených dětí Eva Canisterapie pro Klubíčko 21.000 15.000 8.000 

9 Studio STA Zábavná média 23.000 15.000 4.000 

10 Myslivecké druž. Praděd 
Kulturní a sport. akce pro 

veřejnost 66.000 15.000 8.000 

11 
Všeobecné a sport. 

gymnázium  
Zeptej se babičky, zeptej se 

dědy 17.000 13.600 6.000 

  Celkem    135.600 52.000 
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Kategorie kulturní a spole čenské akce: 
  

Žadatel Název projektu Rozpo čet 
akce 

Požadovaná 
dotace 

Přidělená 
dotace 

1 Pěvecký sbor města Vrbna Vánoční koncert 31.000 10.000 4.000 

2 Pěvecký sbor města Vrbna 
Mezinárodní festival pěv. 

sborů 79.000 15.000 10.000 

3 Pěvecký sbor města Vrbna 
Letní a Svatováclavský 

koncert 12.000 5.000 3.000 

4 ZŠ Vrbno Divadelní festival 1.700 1.300 1.000 

5 ZŠ Vrbno Děti a poezie 2.300 1.500 1.000 

6 ZŠ Vrbno 18. školní akademie 20.000 15.000 10.000 

7 ZŠ Vrbno Vánoční jarmark 5.000 3.000 2.000 

8 ZŠ Vrbno XII. Taneční party 30.000 15.000 9.000 

9 TJ Sokol Vrbno Vrbenské babí léto 43.000 13.000 5.000 

10 DPS Sedmihlásek Vánoční rolnička – 13. ročník 7.800 5.000 2.000 

11 DPS Sedmihlásek XV. ročník Jarního koncertu 64.500 15.000 10.000 

12 DPS Sedmihlásek Vánoční koncert – 9. ročník 6.000 4.500 2.000 

13 Spolek Přátelé Vrbenska Silvestrovský sjezd na pekáči 17.800 12.800 1.000 

14 Spolek Přátelé Vrbenska Dlouhá noc 150.000 15.000 0 

15 Spolek Přátelé Vrbenska 
Lesní slavnost Lapků z 

Drakova 250.000 15.000 8.000 

16 Spolek Přátelé Vrbenska Kulinářský den 21.000 15.000 4.000 

17 Spolek Přátelé Vrbenska Fotografická výstava 25.500 15.500 5.000 

  Celkem   176.600 77.000 
 
Kategorie sportovní akce:  
  

Žadatel Název projektu Rozpo čet 
akce 

Požadovaná 
dotace 

Přidělená 
dotace 

1 ACS Drak Vrbno Železný Drak 2012 33.500 15.000 8.000 

2 ACS Drak Vrbno Cyklokros Černá Opava 2012 30.000 15.000 3.000 

3 ACS Drak Vrbno Tritur 2012 36.000 15.000 8.000 

4 ACS Drak Vrbno Jamajka Prix 2012 26.000 15.000 2.000 

5 ACS Drak Vrbno Vrbenský dráček 2012 25.000 15.000 8.000 

6 SŠK při ZŠ Zdravá mládež=zdravé město 6.000 4.000 2.000 

7 ZŠ Vrbno Šachové turnaje mládeže 8.000 4.000 2.000 

8 SH ČMS okrsek Vrbno p. P. 
Okrsková soutěž v požárním 

sportu 12.400 6.200 2.500 

9 
Sportovní klub při 
Gymnáziu Lyžařská škola pro nejmenší 20.000 15.000 

Doporuče
no z 

dotací 

10 
Sportovní klub při 
Gymnáziu 

Veřejný závod v orientačním 
běhu 26.000 11.000 5.000 

11 
Sportovní klub při 
Gymnáziu 

Sportovní odpoledne pro malé 
děti a jejich rodiče 4.400 4.000 2.500 

12 
Všeobecné a sportovní 
gymnázium Bruntál Trivallis cup 2011/2012 24.000 15.000 4.000 

13 Sbor dobrovolných hasičů 

Pohárová soutěž v požárním 
sportu „O pohár starostky 

města“ 26.500 15.000 8.000 

14 Volejbalisté Vrbno p. P. 
Volejbalové loučení s 

prázdninami 9.540 7.540 5.000 
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15 Volejbalisté Vrbno p. P.  Začínáme léto s volejbalem 13.000 10.000 6.000 

16 TJ Sokol Vrbno Vánoční turnaj v šachu 4.000 3.000 2.000 

17 TJ Sokol Vrbno Noční turnaj Tenisu 27.000 15.000 6.000 

18 TJ Sokol Vrbno Vrbno 401 25.000 15.000 8.000 

19 TJ Sokol Vrbno Vrbenská padesátka 19.000 14.000 7.000 

20 TJ Sokol Vrbno 
Badminton – sport pro 

všechny 19.700 12.000 6.000 

21 TJ Sokol Vrbno Dětská míčová olympiáda 17.500 8.000 3.000 

22 TJ Sokol Vrbno 
Otevřené mistrovství Vrbna ve 

stolním tenisu dvojic 17.800 9.800 6.000 

23 TJ Sokol Vrbno Sokol cup - VRÁCENO 15.000 10.000 3.000 

24 TJ Sokol Vrbno Vrbenský cup 26.500 15.000 8.000 

25 TJ Sokol Vrbno Sportovní maratón  12.800 9.000 6.000 

  Celkem    277.540 121.000 
 
Financování 
 
V červenci roku 2011 byla  podepsána smlouva s Komerční bankou, a.s., která městu 
poskytla kontokorentní úvěr ve výši 10 mil. Kč. Tento úvěr  byl sjednán na dobu dvou let na 
překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města - v roce 2012 nebyl čerpán. 
 
Externí kontroly 
 
V roce 2012 nebyly provedeny žádné externí kontroly. 
 
Kontrolní činnost 
 
Užívání veřejného prostranství 
k 31. 12. 2012 byl vybrán poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši  5 900,-Kč. Při 
vybírání poplatku bylo postupováno dle Obecně závazné vyhlášky  Města Vrbno pod 
Pradědem č. 3/2010 ze dne 1. 1. 2011. Podklady pro vybírání tohoto poplatku podává 
majetkoprávní odbor MěÚ. 
Od 1. 4. 2012 je v platnosti nová OZV č. 1/2012 o místních poplatcích. Dle nařízení města č. 
1/2012 je prodejcům určeno tržní místo na parc.č. 1207 v k.ú. Vrbno (za domem č.p. 109 na 
ulici Bezručova). Toto místo nebylo žádným zájemcem o prodej v našem městě v období od 
1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 využito. 
 
Evidence a placení místního poplatku ze psů 
k 31. 12. 2012 bylo na finančním odboru MÚ evidováno 456 poplatníků.Celkem bylo vybráno 
156 138,- Kč. Nedoplatky po splatnosti činí 63 637,- Kč. Kontrolní činnost spočívá ve 
vyhledávání neevidovaných poplatníků a byla zaměřena jak na místní části města, tak i na 
centrum. Problém je ve městě, kde evidování volně pobíhajících psů je obtížné. Při 
vymáhání pohledávek je postupováno dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a 
v souladu se zákonem č. 280/2009  Sb., daňový řád. V roce 2012 se soustředil ve vyšší míře 
správce místních poplatků na vymáhání nedoplatků od občanů. Jsou zveřejňovány výzvy 
k občanům v tisku a na nástěnkách MÚ. Touto činností se zvýšilo množství vymožených 
nedoplatků z minulých let. 
    
Evidence žádostí o byty 
k 31. 12. 2012 je evidováno celkem 91 žádostí na pronájem bytové jednotky ve vlastnictví 
města. Dle Pravidel, jimiž se stanoví zásady hospodaření s bytovým fondem v majetku 
Města Vrbna pod Pradědem, platných od 1. 11. 2008 a následně aktualizovaných od 1. 4. 
2011, se v roce 2012 aktualizace všech podaných žádostí o pronájem bytové jednotky 
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neprováděla.  Tato bude provedena v roce 2013. V pořadníku jsou evidováni žadatelé podle 
délky podání žádosti a podle požadavku na velikost bytu. Pro rok 2012 byl pořadník 
projednán v bytové komisi města dne 15. 2. 2012 a schválen v Radě města dne 1. 3. 2012. 
Rada města dne 27. 9. 2012 schválila na svém jednání 1. aktualizaci pořadníku na pronájem 
bytů ve vlastnictví města. 
Za podání žádosti je vybírán poplatek ve výši 200,- Kč. 
 
Smlouvy a úhrady za pronájem pozemků 
K 31. 12. 2012 bylo vybráno za pronájem pozemků ve vlastnictví města 198 811,- Kč. 
Nedoplatky po splatnosti činí 31 441,- Kč. V evidenci je vedeno 380 poplatníků.  
Kontrola smluv a vyřazování z  evidence na základě neplacení je prováděna pravidelně ve 
spolupráci s majetkoprávním odborem. 
 
Místní poplatek za provoz systému shromaž ďování, sb ěru, p řepravy, t řídění, využívání 
a odstra ňování komunálních odpad ů 
 
MÚ postupuje dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a dle obecně 
závazných vyhlášek č. 36, 37, 02/03, 3/2004 , 3/2005 , 1/2006 , 1/2007, 1/2008, 7/2009, 
3/2010 a 2/2011. 
 
Přehled příjmů za odpady k 31. 12. 2012 
 
Počáteční stav k 1. 1. 2012         1 642 225,- Kč 
Předpis k 1. 1. 2012          2 676 916,- Kč 
Uhrazeno           2 523 549,- Kč 
Nedoplatky*           1 795 592,- Kč   
Přeplatky*                64 839,- Kč 
*Nedoplatky a přeplatky jsou z období let 2002 – 2012. 
 
Vydaná rozhodnutí za rok 2012 
 
Platební výměry                                                                                     370 rozhodnutí 
Výzva a upomínky  k zaplacení v náhradní lhůtě                                  385  
Výzva k součinnosti třetích osob                                                               8 
Jiná rozhodnutí                                                                                      106 
(vratky, veřejné vyhlášky, vymožené plat. výměry apod.) 
Osvobození                                                                                           204    
Usnesení o zastavení dědických řízení                                                     2 
Splátkové dohody                                                                                    54      
 

V roce 2012 se správce místního poplatku za komunální odpad soustředil ve vyšší míře na 
vymáhání nedoplatků od občanů, a to zasíláním platebních výměrů na nedoplatky, výzev o 
nedoplatcích dlužníkům, vydáváním exekučních příkazů, uveřejněním výzev k občanům 
v tisku a na nástěnkách MÚ. Touto činností se zvýšilo množství vymožených nedoplatků 
z minulých let    
Poštovní poukázky byly zaslány na každého poplatníka zvlášť, včetně novorozenců. V roce 
2012 byly poštovní poukázky zaslány 1x, a to  po splatnosti poplatku, která byla k 30. 9. 
2012.  
Průběžně několikrát za měsíc se pořizují odpisy odstěhovaných a přírůstky přistěhovaných 
obyvatel z centrální evidence. 
 

Vymáhání  pokut uložených za p řestupková řízení 
 
postupováno podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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Příjmy za přestupky a pořádkové pokuty k 31. 12. 2012 
Počáteční stav k 1. 1. 2012   80 220,- Kč 
Předpis k 1. 1. 2012   14 700,- Kč  
Uhrazeno    10 020,- Kč 
Nedoplatky   84 900,- Kč  
* Nedoplatky jsou z období let 2002 – 2012. 
Vydaná rozhodnutí v roce 2012 
zastavená řízení,upomínky k úhradě,uhrazené pokuty za roky  2007-2009 24  
součinnost                                 8 
 
V roce 2012 byla zvýšena vyhledávací činnost a vymáhání pokut. S občany byly sepisovány 
průběžně smluvní splátkové kalendáře, čímž došlo k řadě úhrad nedoplatků z minulých let. 
Průběžně několikrát za měsíc se pořizují odpisy odstěhovaných a přírůstky přistěhovaných 
obyvatel z centrální evidence. Dochází ke kontrole změn bydliště a vyhledávání míst  pobytu 
dlužníků, přičemž řada z nich nemá trvalý pobyt ve Vrbně pod Pradědem. Proto je 
prováděna součinnost s jinými obcemi, kde mají dlužníci pobyt, apod.  
 
Finanční kontrola 
 
V roce 2012 Město Vrbno pod Pradědem provedlo na základě ustanovení zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů, v souladu s třetí částí 
zákona č. 552/1991 Sb.,  o státní kontrole celkem 40 veřejnosprávních kontrol, z čehož 6 
kontrol bylo provedených na místě. 5 kontrol se týkalo městem zřízených příspěvkových 
organizací, 1 kontrola proběhla u obecně prospěšné společnosti. 
 
Město Vrbno pod Pradědem má zřízeno 5 příspěvkových organizací, u všech byly v průběhu 
roku provedeny finanční kontroly. Cílem těchto kontrol bylo prověřit hospodaření s finančními 
prostředky z rozpočtu města poskytnutými na jejich provoz, dále zda účtová osnova, postupy 
účtování a uspořádání položek účetní uzávěrky je v souladu s ustanovením zákona. 
Finanční kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, které by zpochybňovaly 
hospodaření příspěvkových organizací. 
Předmětem finanční kontroly u obecně prospěšné společnosti bylo prověřit hospodaření 
s finančními prostředky z rozpočtu města, které byly poskytnuty na sociální služby seniorům 
nebo klientům se zdravotním postižením. 
Další finanční kontroly byly zaměřeny na kontrolu příjemců finančních příspěvků schválených 
a poskytnutých prostřednictvím Rady města Vrbna pod Pradědem. Tyto finanční prostředky 
z rozpočtu města byly poskytnuty pro různé oblasti kulturního a společenského života ve 
městě, tělovýchovy a sportu, pro oblast sociálních služeb pro občany se zdravotním 
postižením apod. Finanční kontrolou u těchto příspěvků mělo být prověřeno, zda byly tyto 
prostředky čerpány efektivně a hospodárně v souladu s daným účelem dle uzavřených 
smluv. 
Vnitřní kontrolní systém pro všechny úseky a odbory je kontrolován a vyhodnocován 
průběžně dle schváleného kontrolního řádu. Kontrolní systém je založen na kontrole vnitřních 
směrnic a vyhlášek, kontrolu plnění rozpočtu a rozpočtových opatření, hospodaření města 
včetně příspěvkových organizací, zda se hospodářské operace provádějí na základě 
platných právních předpisů, uzavřených smluv, dále na základě schválení Radou či 
Zastupitelstvem města.  
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3.3. ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ 

Personální zajišt ění odd ělení 

vedoucí odboru, přestupky a evidence stížností 1 

evidence obyvatel, občanské průkazy, CzechPoint 1 

propagace města, kultura, webové stránky 1 

matrika, vidimace a legalizace, CzechPoint 1 

sekretariát 1 

Celkem 5 
 
 
Přehled činnosti – Matrika  
 
Uzavřená manželství  
celkem        27 
• Vrbno pod Pradědem                13 
• Karlova Studánka     13 
• Ludvíkov        0 
• Karlovice        1 
• Široka Niva        0 
 
Vystavení úmrtních listů zemřelých v matričním obvodu 
celkem        27 
• Vrbno pod Pradědem     18 
• Ludvíkov        3 
• Karlova Studánka       1 
• Karlovice        4 
• Široká Niva        1 
 
Vystavení vysvědčení o právní způsobilosti pro sňatek v cizině  
vydáno         3  
  
Opisy matričních dokladů                                                     28 
               
Počet ověřených listin (vidimace a legalizace)   
ověřeno              1 561 
celkem vybráno           53 580,- Kč 
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Počet žádostí o výpis CzechPoint 
celkem        148 
výpis z rejstříků trestů         79 
výpis z katastru nemovitostí         46 
výpis z obchodního rejstříku        15 
výpis z živnostenského rejstříku         5 
bodové hodnocení řidičů          3 
 
Počet žádostí o změnu jména a příjmení  
celkem     4    
• příjmení         4 
• jména                0 
• volba druhého jména        0 
 
Počet žádostí o provedení zápisu pro zvláštní matriku v Brně  
rodný list           3 
oddací list          2 
  
Prohlášení o uznání otcovství    
celkem                   19 
 
Evidence ztráty a nálezy 
 
01. klíče od auta 
02. peněženka + OP  
03. svazek klíčů  
04. horské jízdní kolo  
05. jízdní kolo  
06. mobilní telefon 
07. pánské jízdní kolo  
08. krosna 
09. koloběžka 
10. jízdní kolo  
11. svazek klíčů  
12. igelitová taška + nákup 
13.  peněženka s doklady 
14. dámské jízdní kolo  
15. cestovní taška  
16. jízdní kolo  
17. jízdní kolo  
18. klíče 
19. klíče 
20. občanský průkaz  
21. peněženka s doklady 
22. klíče s přívěskem  
23. kufr černý  
24. dámská kabelka  
25. svazek klíčů  
26. dámské hodinky  
27. svazek klíčů  
28. svazek klíčů  
29. svazek klíčů  
30. peněženka  
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Svatební obřady na MÚ ve Vrbně pod Pradědem  od  1. 1. – 31. 12. 2012 
 
Vrbno pod Pradědem      13 
Karlova Studánka                 13     
Karlovice         1 
Celkem:          27 
Pozn.:  z celkového počtu byly 2 církevní sňatky a v roce 2012 se uskutečnila 1x zlatá svatba  
 
Správní poplatek při svatebních obřadech byl vybrán za položku: 
• jiné vhodné místo                    8 x 1 000,- Kč    8 000,- Kč 
• sňatek s cizincem           1 x 2 000,- Kč    2 000,- Kč 
• sňatek ve všední den          5 x 1 000,- Kč    5 000,- Kč 
Celkem:               15 000,- Kč 
 
Svatební obřady se konají v obřadní síni MÚ ve Vrbně pod Pradědem a především je velký 
zájem v Karlově Studánce v kapli Sv. Huberta, Švédské rokli. 
Snoubencům vyhovujeme ve všech případech. 
 

Uzavřena manželství – Vrbno p.P. 
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Vítání občánků 
 
21. 4. 2012      2x  pozváno: 16  dětí  přišlo: 15 dětí  
10.11.2012  2x  pozváno: 17 dětí  přišlo: 16 dětí 
    
Obřady provedli                                                                sňatky        vítání občánků 
 
Ing. Helena Kudelová, starostka                   14x           2x  
Ing. Miloš Lasota, místostarosta                11x                          2x   
Jana Helekalová, starostka Karlovic       1x            0x 
Jana Sztuková, ceremoniářka      2x                           4x 
Petra Ludwigová, zdravotní sestra       0x            4x  
Bc. Dagmar Podešvová, matrikářka     26x            4x 
 
Správní poplatky – matrika+evidence obyvatel +CzechPoint                     85 480,- Kč 
 
Na úseku evidence obyvatel  

Počet přihlášených občanů k trvalému pobytu v rámci Vrbna p.P. za rok 2012 :      87 
Počet přehlášených občanů v rámci Vrbna p.P. k trvalému pobytu za rok 2012 :    202    
Počet odhlášených občanů z Vrbna p.P. za rok 2012 :                                                103 
Počet osob s ukončeným pobytem v ČR za rok 2012 :         4 
Počet osob s nabytím státního občanství  ČR za rok 2012 :        2 
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Počet narozených dětí za rok 2012 :                          34 
Počet zemřelých za rok 2012 :                    66        
 
Úřední rušení údaje o místě trvalého pobytu 
 
Počet podaných žádostí     38   
Počet vyřešených spisů     35 - z toho TP zrušen 48 občanům 
Počet dosud nevyřešených spisů      3 - řízení pokračují v roce 2013 
 

Na adrese ohlašovny (Nádražní 389, Vrbno p.P.) je k 5. 2. 2013 přihlášeno 191 občanů.                                                
 
V roce 2012 bylo podáno 5 žádostí o poskytnutí údajů z informačního systému evidence 
obyvatel Města Vrbna pod Pradědem, tyto údaje se vydávají občanům na jejich vlastní 
žádost formou potvrzení. 
 
Počet obyvatel k 31. 12. 2012 byl 5 638 ob čanů 
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Na úseku CzechPoint - (pořízení výpisů pro občany - Výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru 
nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis z obchodního rejstříku atd.) 
Celková částka za pořízení výpisů z CzechPointu - 9 590,- Kč 
 
Na úseku CzechPoint@office.cz - (zápis údajů o změně TP, ukončení TP, zrušení TP) 
Počet zavedených změn do ISEO (informační systém evidence obyvatel) – 334  
 
Přehled činnosti na úseku p řestupk ů a kontrola placení pokut v roce 2012 
 
Počet přestupků v roce 2012 dosáhl 173 případů, což je srovnatelné s lety 2010 a 2011. 
Správní orgán, tak jako každý rok, zaznamenal nejvíce přestupků proti občanskému soužití 
dle § 49/1 a), 49/1c), jedná se hlavně o přestupky mezi osobami blízkými, manžely, druhem 
a družkou, sourozenci, zpravidla o přestupky urážky na cti, drobné ublížení na zdraví, 
úmyslné narušení občanského soužití vyhrožováním, schválnostmi či jiné hrubé jednání. 
Dále byly v roce 2012 řešeny také přestupky proti majetku dle ust. § 50/1a), b), hlavně u 
mladistvých osob a nepřizpůsobivých občanů. Zejména jde o případy drobných krádeží, či 
poškození věcí, kdy škoda nepřesáhne částku 5 tis. Kč. U přestupků proti veřejnému 
pořádku dle ust. §46 a §47 se jedná hlavně o vzbuzování veřejného pohoršení a porušování 
OZV města Vrbna pod Pradědem, hlavně porušení OZV č. 3/2009 O zákazu konzumace 
alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích.   
 
Městský úřad Vrbno pod Pradědem na základě veřejnoprávní smlouvy (VPS) projednává 
přestupky pro obce Karlova Studánka, Ludvíkov a Karlovice, kdy tyto smlouvy se vždy 
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prodlužují o 2 roky dodatky k VPS, které schvaluje po projednání v radě či zastupitelstvu 
krajský úřad. 
 
Počet došlých přestupků za rok 2012 celkem:    167   PŘ   
Ve vyřizování z roku 2011                      6       PŘ    
 
Celkem přestupků zpracovaných 2012       173   PŘ 
Vyřízeno v příkazním řízení:             16   PŘ 
(napomenutí, pokuta) 
Odloženo               41   PŘ  
(jedná se o domluvy, které jsou vyřízeny protokolem o podání vysvětlení, dále blokové 
pokuty, návrhové přestupky mezi osobami blízkými, pokud nepodají návrh, a také dle podání 
vysvětlení §60 přest. zákona)     
Projednáno bez uložení opatření:       
(sankcí je projednání věci )           21      PŘ 
Napomenutím:            11   PŘ   
Pokutou:             10     PŘ       
    
Celkem ve správ. řízení projednáno          95    PŘ  
(zahájení řízení a ústní projednání přestupku dle ust. §67 PZ 
Počet odvolání - autoremedura                 0     PŘ  (I.stupeň) 
Z toho vyřízeno - prvoinstančně            0    PŘ  (II. stupeň) 
Počet zrušených rozh. a věcí vrácených 
k novému projednání              1   PŘ  
Na pokutách celkem uloženo           15.700   Kč 
Zaplaceno                            7.200    Kč  
Není v právní moci              0        Kč 
Neuhrazeno               8.500    Kč                  
 
Při nezaplacení jsou odborem vnitřních věcí MÚ Vrbno p. P. zasílány výzvy k zaplacení 
pokut a nákladů řízení. Po bezvýsledném uplynutí stanovené lhůty pro zaplacení 
přistupujeme k zaslání sběrných poukazů Celnímu úřadu Krnov k exekučnímu vymáhání dle 
ust. §105 a §106 zák.č. 500/2004 Sb., spr. řádu.  
 
Neuhrazené pokuty a náklady řízení za rok 2012: v listopadu 2012 byly zaslány výzvy 
k zaplacení pokut a nákladů řízení za rok 2012, kdy byla dána lhůta k jejich úhradě do 28. 2. 
2013. Po tomto datu správní orgán předá ty, kteří nezaplatili, k vymáhání Celnímu úřadu 
Krnov dle ust. §105 a §106 spr. řádu.  
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Zprávy na ob čany – posudky za rok 2012 
 
Za rok 2012 bylo vydáno 324 posudků (zpráv o pověsti, informace o občanech) na občany. 
Jedná se především o posudky (zprávy na občany) ve smyslu dle §8 odst. 1 tr. ř. pro policii, 
dle §50 odst. 2 z.č. 500/2004 Sb., (správní řád), o sdělení skutečností jako podklad pro 
vydání rozhodnutí ve věci zbrojního průkazu, dále posudky pro trestní či jiné řízení OSZ,  
Probační a mediační službu, pro soudy, policii a jiné správní orgány.  
 
Vyřizování stížností za rok 2012 
 
Při vyřizování stížností jsme postupovali podle pravidel pro přijímání a vyřizování petic, 
stížností a podání. Tato pravidla stanovila Rada města usnesením číslo 1355/62/06 1) ze 
dne 19. 01. 2006 v souladu s ustanovením §102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb.,      
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 19. 1. 2006. 
 
Celkem za rok 2012 bylo přijato 9 stížností, které byly vyřizovány v termínu, tj. do 60-ti dnů. 
Z důvodu složitosti případu, kdy se jednalo o dvě stížnosti, jedna na neoprávněné užívání 
pozemku a druhá stížnost na zasahování do vlastnických práv (obě předány na odbor 
výstavby a ŽP) – z důvodu složitosti, místního šetření, svědeckých výpovědí a výzev ke 
sjednání nápravy - dosud nebyly vyřešeny.  
Stížnosti v roce 2012 směřovaly proti konkrétním občanům, proti přístupu k domu, 
vlastnickým právům, neoprávněnému užívání pozemku, proti konkrétním činnostem. 
Stížnosti vyřizovaly tyto odbory: odbor výstavby a živ. prostředí, odbor majetkoprávní, odbor 
vnitřních věcí a starostka města. Všechny podané stížnosti byly vyřízeny pověřenými 
pracovníky v řádných lhůtách, kromě dvou výše zmíněných, vzhledem ke složitosti případu. 
Ze strany zpracovatelů bylo v několika případech zvoleno k vyřešení stížnosti místní šetření 
a situace se takto mohla vyřešit na místě samém, či výzva ke sjednání nápravy.  
 
Zpráva o vyřizování stížností a petic je zpracována dle požadavku Pravidel pro přijímání a 
vyřizování petic, stížností a podání, část. IV. Článek 8 Ustanovení společná a závěrečná, 
informovat radu města 1x ročně o způsobu a vyřízení přijatých petic a stížností.  
 
Celkem stížností …………........................... ……………………………………… 9 stížností 
Důvodných nebo částečně důvodných …………………………………………… 6 stížností  
Nedůvodných ………………………………………………………………………..  1 stížností  
Zastavených …………………………………………………………………………  0 stížnost 
Postoupených ………………………………………………………………………  0 stížnost 
Stornovaných ………………………………………………………………………..  0 stížnost 
Dosud nevyřízených ……………………………………………………………….. 2 stížnosti 
 
Počet stížností v roce 2012 se proti roku 2011 snížil.   
 
Vyřizování petic za rok 2012  
 
Petice byla v roce 2012 ……………………………………………………………..     1 petice 
Petice č. 1/2012 (proti záměru vybudování vyhlídkové věže při revitalizaci smuteční síně) 
byla veřejně projednána na 12. zasedání ZM dne 13. 9. 2012.  
 
Příjem petic a stížností zajišťuje podatelna městského úřadu, za komplexní vedení agendy 
dále zodpovídá odbor vnitřních věcí. Na tomto odboru jsou uloženy originály stížností a petic, 
provádí se zde kompletace dokumentů náležejících k jednotlivým stížnostem, zasílá se 
potvrzení o přijetí a zaevidování, včetně zakládání kopií dokumentů, které dokládají vyřízení 
stížností a petic jednotlivými pracovníky. 
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Dodržování doby vyv ěšování dokument ů na úřední desce 
 

O vyvěšení na ú řední desce žádaly v roce 2012 tyto instituce  

Městský úřad Vrbno pod Pradědem 110 písemností 

městské úřady jiné 5 písemností 

finanční úřady 0 písemností 

celní úřady 1 písemnost 

okresní soudy 4 písemnosti 

Pozemkový fond ČR 8 písemností 

exekutorské úřady 31 písemností 

Krajský úřad MSK 2 písemnosti 

Státní veterinární správa, Krajská veterinární správa 4 písemnosti 

Ministerstvo životního prostředí ČR 1 písemnost 

ostatní 9 písemností 

 celkem 175 písemností  
 
 
Všechny písemnosti byly na úřadní desce vyvěšeny po dobu, která je stanovena příslušnými 
zákony nebo po dobu, kterou uvedly dané instituce (písemnosti, které se vyvěšují na dobu 
delší než 15 dnů – např. PF ČR oznámení o zamýšleném převodu pozemků na 3 měsíce, 
veterinární správou vyhlášená mimořádná veterinární opatření, okresní soud – zajištěné 
odcizené věci, zjištění okolností úmrtí osoby) 
 

Vyvěšeno písemností 
 

172
200
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338 348 351

189
175

150

200

250

300

350

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 
 
Sekretariát 
 
Vedle funkce sekretariátu zajišťuje dále činnosti: 

• spojovatelka 
• podatelna, včetně elektronické podatelny, příjmu a výpravny datových zpráv, donášky 

a vypravení pošty 
• spisovna - elektronická spisová služba, zavedení údajů do databáze, archivace a 

skartace 
• úřední deska včetně elektronické úřední desky 
• agenda samosprávy města včetně archivace písemností, přípravy zasedání 

Zastupitelstva města a Rady města, pořizování zápisů a usnesení obou orgánů, 
archivace zápisů výborů a komisí atd.  
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• hlášení městského rozhlasu včetně zveřejňování vyhlášených zpráv na internetových 
stránkách města, zjišťování poruch na hlásičích včetně zajištění nápravy 

• agenda dopravní obslužnosti 
• poskytování informací občanům a návštěvníkům města  
• pronájem přístavby radnice 
• zastoupení v redakční radě Zpravodaje obcí Vrbenska a redakční radě internetových 

stránek města 
 
Jednání zastupitelstva m ěsta  se uskute čnilo ve dnech:   

26. ledna 14. června 13. prosince 

15. března 26. července  

26. dubna 13. září  
 

Jednání rady m ěsta se uskute čnilo ve dnech:   

15. ledna 19. dubna 27. září 

19. ledna 10. května 18. října 

26. ledna 31. května 8. listopadu 

9. února 28. června 29. listopadu 
1. března 9. července 17. prosince 

15. března 26. července 20. prosince 
29. března 30. srpna  

 
Služební vozidla používaná m ěstským ú řadem 
 

  značka registrační 
značka Rok výroby rok pořízení stav tachometru km 

1. Škoda Octavia 1T8 05 87 2004 2004 113 545 

2.  Ford Fusion 5T2 10 22 2008 2008 64 190 
 
 
Přehled činností: odbor vnit řních v ěcí, úsek sociální   
 
zabezpečuje výkon státní správy v rámci pověřeného obecního úřadu a podílí se i na 
úkolech vyplývajících ze samostatné působnosti obce.  Správní obvod města Vrbna pod 
Pradědem jako obce s pověřeným obecním úřadem je vymezen územím obcí Karlova 
Studánka, Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem, Karlovice, Široká Niva. 
 
Úsek sociální práce v p řenesené/samostatné p ůsobnosti  
 
Podle §64 a §65 zákona o hmotné nouzi jsou sociální pracovníci pověření výkonem sociální 
práce povinni v souvislosti s výkonem sociální práce vést Standardizovaný záznam 
sociálního pracovníka, uvedený v prováděcí vyhlášce k zákonu o úřadu práce č. 424/2011 
Sb., v příloze č. 4. Součástí Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka je i popis 
životní situace klientů, která se v něm eviduje a je kombinací sociálních událostí, které jsou 
předmětem objednávky klienta, nebo jsou rozpoznány sociálním pracovníkem. Jedná se o 
identifikaci sociální události, identifikaci dalších událostí souvisejících se sociálním 
problémem a porozumění vztahů mezi nimi. 
 
Zařazení klienta do cílové skupiny dle prováděcí vyhlášky č. 424/2011 Sb.: 
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1. Zdravotní postižení nebo duševní onemocnění 
2. Péče o osobu závislou na péči jiné osoby 
3. Omezení/zbavení způsobilosti k právním úkonům 
4. Sociální vyloučení 
5. Rizikový způsob života 
6. Sociální problémy obětí agrese, trestné činnosti a domácího násilí 
7. Ztráta přístřeší, nejisté či neadekvátní bydlení 
8. Nezaměstnanost a materiální problémy 
9. Imigrace 
10. Sociální problémy spojené s péčí o děti a výchovou dětí 
 
Počet vyřizovaných klientů sociální práce v roce 2012       120, z toho opakovaně: 70 
Počet místních šetření :                                                       155 
Jednání u různých institucí např. školy, lékař                        32 
Jednání v přestupkové komisi:                                                6 
Jednání školské rady ZŠ Vrbno :                                             4 
Odborné i základní poradenství v sociální oblasti:                dle potřeb klientů  
  
Sociáln ě právní ochrana d ětí 
 
Na tomto úseku poskytuje součinnost s oddělením sociálně právní ochrany dětí, odboru 
sociálních věcí Městského úřadu Bruntál, soudy, Policií ČR, školami a dalšími institucemi, se 
kterými velmi dobře spolupracuje. 
 
V rámci preventivní a poradenské činnosti plní povinnosti vyplývající z ustanovení §10 
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
Sociálně-právní ochrana dětí se zaměřuje zejména na vyhledávání dětí, jejichž rodiče neplní 
povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti. 
Sociální pracovnice působí na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské 
zodpovědnosti, projednává s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte. Poskytuje nebo 
zprostředkuje rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte. Provádí  
dle potřeby sociální šetření v rodinách, zejména tam, kde byl nad výchovou stanoven dohled, 
a podává zprávy a podněty k dalšímu řešení zjištěné nedostatečné péče o nezletilé děti. 
Výchovná opatření podle § 13 odst. 1 z.č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, tj. 
napomenutí, dohled nebo omezení, nebyla v roce 2012 uložena žádná.  
Počet místních šetření v roce 2012 v rámci OSPOD: 40. 
 
Úsek sociální zajišťuje také dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování 
terénních, pobytových nebo ambulantních sociálních služeb na svém území. Informuje o 
poskytování pečovatelské služby ve Vrbně pod Pradědem a také o podmínkách umístění 
v Domově pro seniory Vrbno a v Domě s pečovatelskou službou ve Vrbně pod Pradědem.    
 
Úsek sociální zajišťuje také za obec pohřbení zemřelých osob dle § 5 odst.1 z.č. 256/2001 
Sb o pohřebnictví. V roce 2012 zajišťoval pohřbení 3 zemřelých osob. 
 
Dále sociální úsek zajišťoval tyto úkony: 
 
Administrativní úkony: 
 

- odpovědi na dotazy soudům ČR, Policii ČR na občany Vrbna pod Pradědem  
      (posudky, opatrovnictví apod.)  - cca 60 dotazů 

 
Výkon veřejného opatrovnictví: 
 

- 3 opatrovanci v zařízení DpS Mnichov  
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- 1 opatrovanec v Komunitním domě Ester Zálesí 
- 2 opatrovanci s trvalým pobytem Vrbno pod Pradědem 

 
Činnost v sociální oblasti: 
 

- vyřizování agendy spadající pod Domov pro seniory, podpora péče o seniory a ZP 
občany 

- poskytování základního sociálního poradenství 
- spolupráce s OSPOD 
- spolupráce a účast u výslechů na policii 
- v souladu s ustanovením §10 a §18 zákona č. 582/1991 Sb. vydávání rozhodnutí o 

ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění – v r. 2012 vydáno 5 
rozhodnutí 

 
Činnost v oblasti KPSS: 
 

- spolupořádání „Dne zdraví a sociálních služeb mikroregionu Vrbensko“ 
- činnost v komisi pro prevenci kriminality 
- kontrolní činnost v klubu Kotlík – práce s koordinátory, hledání nových činností a aktivit 
- kontrola nových vyhlášených výzev a dotačních titulů z MSK, EU, ESF apod.  
- kontrolní činnost v Centru sociálních služeb – právní, psychologická a sociální poradna 
- spolupráce na zpracování  žádosti o finanční podporu z OP LZZ - projektu 

„Komunikujme nad společnými tématy“ – výzva č. 97 
- zpracování přihlášky Města Vrbno pod Pradědem ke spolupráci s Agenturou pro 

sociální začleňování  
- zpracování prezentace a účast na zasedání monitorovacího výboru Agentury pro 

sociální začleňování 
- spolupráce s MSK při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních 

služeb kraje 
 
Volno časový klub Kotlík – aktivity za rok 2012 
 
Klub Kotlík ve Vrbně pod Pradědem funguje již od roku 2006. Jeho cílem je snížení 
kriminality mládeže, výskytu sociálně patologických jevů a nevhodného trávení volného času 
dětí, žáků, studentů a mládeže. O to se snaží koordinátoři klubu. Vytvářejí prostředí pro 
mladé lidi a skupiny ohrožené sociální exkluzí, které jim pomůže pozitivně rozvíjet svou 
osobnost bez toho, aby byli vystaveni tlaku vrstevníků k negativním jevům (drogové 
experimenty, násilí, kriminalita atd.). Snaží se jim nabídnout přijatelné programy, které je 
zaujmou a sníží tak zájem o negativní jevy. 
Smyslem činností je rozvoj osobnosti mládeže a snížení sociálně patologických jevů pomocí 
kruhových rozhovorů. V průběhu roku se provádí nenásilná protidrogová prevence zaměřená 
na společensky nežádoucí jevy (kouření, šikana, drogy, kriminalita). Možností je i pomoc 
určité skupině dětí a mládeži s individuálním přístupem (např. rozhovor s koordinátorem o 
samotě). Prostory klubu mohou děti využívat k přípravě do školy, vzdělávací činnosti, ať už 
za pomoci koordinátorů, svých vrstevníků či počítače a internetu. Při údržbě, zvelebení nebo 
menších oprav klubu se snaží vedoucí zapojit starší děti a vytvořit v nich kladný vztah 
k věcem - vlastním i cizím. Dále se v Kotlíku proměňuje výzdoba klubu (Vánoce, Velikonoce 
atd.), s aktivním zapojením i menších dětí do malby na zeď. Koordinátoři mají snahu objevit 
tvůrčího ducha u dětí.  
Za příznivého počasí vedoucí pořádají různé turistické výlety po okolí či sportovní akce 
(fotbal, florbal, basketbal, volejbal atd.), díky kterým bojují proti celosvětovému problému u 
dětí a mládeže - obezitě. Výlety mají též naučné a poznávací funkce. Další náplní klubu jsou 
práce na přírodním parku kolem rybníků, jenž je pro některé dospívající i možností 
odpracování veřejně prospěšných prací. Klub Kotlík spolupracuje na spoustě akcí i 
s Dětským domovem ve Vrbně pod Pradědem. 
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Koordinátoři klubu Kotlík během roku 2012 uspořádali několik akcí a výletů pro děti a 
mládež, jenž klub navštěvuji. Na začátku roku podnikli pár procházek po okolí a navštívili i 
místní lesopark, kde využili různých houpaček, horolezeckých stěn, lanových prolézaček 
nebo volného prostoru k hrám. Děti si vyzkoušely detektor kovů, který otestovali na místních 
loukách. V dubnu ve spolupráci s Dětským domovem ve Vrbně pod Pradědem uspořádal 
Kotlík turistický výlet na Mořské oko v Karlovicích. V květnu si děti s vedoucími klubu udělali 
„procházku“ z Ovčárny až na Praděd. Během letních prázdnin pořádali koordinátoři výlety po 
okolí. Podívali se společně s dětmi na Vysokou horu, Malou Hvězdu i do Karlovy Studánky. 
Dále si společně opekli špekáčky při táboráku, nevynechali ani koupání v blízké řece Opavě 
a užili si zábavy při spoustě sportovních akcí. 
 
Vize a plány koordinátorů klubu do dalšího roku: 

- zaujmout a přilákat nové členy 
- pomoci dnešní mládeži odpoutat se od virtuálního světa počítačů a sociálních sítí 
- pomoci jim objevit jejich nadání, talent, tvůrčího ducha 
- dále se snažit o snížení kriminality mládeže a nevhodného trávení volného času 
- pomáhat a pokusit se poradit s problémy dětí a dospívajících 

 
Odbor dále zajiš ťoval 
 
• Ples města a městských organizací (20. 1. 2012), Vrbenské slavnosti (23. 6. 2012), 

Galerii na radnici, vernisáže k výstavám, Fotosoutěž „Lidé na Vrbensku mým objektivem 
2012/2013“, humanitární sbírky (jaro, podzim), Letní kino (18.-30. 8. 2012) 

• prezentaci města na veletrhu Regiontour Brno (12.-15. 1. 2012),  Holiday World Praha 
(9.-12. 2. 2012), Dovolená a Region Ostrava (2.-4. 3. 2012), Wystawa twórców Prudnik 
(červen 2012), Targi Inter Region Prudnik (září 2012).  

• propagaci města Vrbna pod Pradědem ve slovenské Žilině (8.-9. 6. 2012), propagace 
města na Hornických slavnostech v Karlově Studánce (22. 9. 2012) 

• propagaci v magazínu Karlova Studánka a okolí, v knize Cestovní informátor pro ČR 
2012 

• informace občanům města a mikroregionu o dění v naší oblasti, v měsíčníku Zpravodaj, 
ve vývěskách, na webových stránkách města www.vrbnopp.cz, na stránkách 
www.vrbensko-jeseniky.cz a v Komplexním informačním systému (KIS), které 
aktualizoval 

• spolupráce s majetkoprávním odborem na projektech  
• přidělení grantů města v celkové částce 250.000,- Kč  
• spolupráce na akci předávání maturitních vysvědčení a na akci vítání občánků 
• spolupráce s komisí cestovního ruchu 
• spolupráci s Euroregionem Praděd 
• spolupráci se Střediskem kultury a vzdělávání Střecha a informačním centrem Impuls 
• výlepovou službu a kontrolu Městského informačního systému 
• průběžné pořizování fotodokumentace 
• spolupráci s městskými kronikářkami  
• plnil úkoly vyplývající z přípravy a konání voleb 
• spolupráce na přípravě Průvodce Vrbno pod Pradědem, Malované mapy Vrbno pod 

Pradědem  
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ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Personální zajišt ění odboru 

vedoucí odboru 1 

stavební řízení 2 

životní prostředí 1 

Investice města 1 

celkem 5 
 
Činnost odboru výstavby a životního prost ředí 
V činnosti odboru je stavební úřad, silniční správní úřad, investiční výstavba města Vrbno 
pod Pradědem a ochrana a tvorba životního prostředí, v rozsahu stanovených zvláštními 
právními předpisy.  
 

Stavební ú řad 
V roce 2012 bylo vydáno celkem 500 rozhodnutí v územním řízení, stavebním řízení a 
ostatních řízení a dále různá opatření podle stavebního zákona a správního řádu, která 
nejsou rozhodnutím. Výčet jednotlivých rozhodnutí a opatření je uveden v tabulce.  
 

  celkem 
Územní rozhodnutí 13 
Stavební povolení 7 
Sloučené územní a stavební 2 
Změna nedokončené stavby 19 
Povolení zkušebního provozu 2 
Územní rozhodnutí - změna využití území 2 
Dělení a scelování pozemků 22 
Veřejnoprávní smlouva 5 
Odstranění stavby 4 
Územní souhlas 231 
Územní souhlas a ohlášení 6 
Ohlášení 5 
Souhlas s užíváním stavby 11 
Kolaudační souhlas 17 
Změna užívání stavby 9 
Souhlas podle §15 4 
Kontrolní prohlídka 39 
Dodatečné stavební povolení 2 
Jiná sdělení a stanoviska 100 
celkem  500 
 

Mimo činnost stavebního úřadu bylo v souvislosti se stavební agendou provedeno : 
- výmaz čísla popisného     1 
- přidělení čísla popisného a evidenčního   5 
- zpracování výkazu ČSÚ              14 
 
Správní poplatky na úseku stavebního řádu 
za rok 2012 bylo uloženo celkem 35 správních poplatků v celkové výši 50.500,-- Kč.  
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Silni ční správní ú řad 
V roce 2012 bylo vydáno rozhodnutí, z toho: 

  celkem 
Připojení na MK - sjezd 2 
Zvl. užív. MK – uložení IS 14 
Zvl. užív. MK – havárie  8 
Zařazení kom. do kategorie MK 1 
Žádosti na SS MSK, Policie ČR, MěÚ Bruntál 8 
Sdělení, vyjádření                      8 
celkem  41 
 

Ve spolupráci s MěÚ Bruntál, odborem dopravy a silničního hospodářství, byly řešeny dílčí 
úpravy svislého a vodorovného dopravního značení ve městě. Se střediskem SS MSK 
Bruntál byla průběžně řešena údržba státních komunikací II. a III. třídy v územním obvodu 
města (opravy dopravního značení, údržba doprovodného zařízení apod.). Ve spolupráci 
s TS Vrbno byly dle potřeby provedeny opravy poškozeného dopravního značení a čištění 
účelových a místních komunikací dle uzavřených smluv. 
 
Správní poplatky na úseku silničního správního úřadu: 
za rok 2012 bylo uloženo celkem 16 správních poplatků v celkové výši 12.300,00 Kč.  
 
Územní plánování  
 
Pořizovatelem ÚPD pro město Vrbno pod Pradědem je od 08/2011 odbor výstavby a 
životního prostředí Městského úřadu Vrbno pod Pradědem, a to na základě převzetí funkce 
pořizovatele – 1 pracovník se zkouškou ZOZ – územní plánování. 
 
V roce 2009 byl dále zahájen proces tvorby nového územního plánu Vrbno pod Pradědem. 
Ke dni 31. 12. 2011 bylo Zastupitelstvem města schváleno ZADÁNÍ nového územního plánu, 
a to bylo předáno zhotoviteli – Urbanistickému středisku Ostrava s.r.o.. Zhotovitel na základě 
předaných podkladů zpracuje návrh k veřejnému projednání. V průběhu roku 2012 byly 
započaty projektové práce na zpracování NÁVRHU územního plánu. S ohledem na 
skutečnost, že v průběhu prací byla sdělena zásadní informace ohledně výrazné změny 
znění stavebního zákona v oblasti pořizování územních plánů, byly projekční práce na 
NÁVRHU zastaveny do doby účinnosti velké novely stavebního zákona. Účinnost velké 
novely je od 1. 1. 2013. Jednalo se o zásadní zásah do způsobu zpracování NÁVRHU 
územního plánu a následně jeho způsobu projednávání.  
 
V průběhu roku 2012 byly poskytnuty informace o stávajícím platném územním plánu včetně 
jeho dvou změn v počtu 13 sdělení a vyjádření. 
 
Investi ční výstavba m ěsta 
 
V roce 2012 byly odborem výstavby zajišťovány činnosti pro přípravy staveb a při provádění 
dozorovány tyto akce (postupně od začátku roku 2012): 
 

- ve spolupráci s projektovou manažerkou MÚ Vrbno p. p. Ing. Müllerovou zajištění 
výběrového řízení na akci „Demolice Vrsan II. etapa – zahájené výzvou k podání 
nabídky, zadávací dokumentace a výběr zhotovitele VZ MR, 

- upřesňování rozsahu díla dle záměrů města k realizaci venkovního schodiště (mezi 
budovami ZŠ II. a ZŠ IV.) vč. dalších prací a dodávek při víceúčelovém hřišti u ZŠ IV. 
ul. Školní, které nebyly předmětem dotace z ROP RR MSK 
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- zadání a podklady s doporučeným návrhem řešení pro zpracování PD na zřízení MK 
u řadových garáží na ul. Sadová za BD č.p. 436-8 pro Ing. Jana Hvoreckého 

- koordinace rozestavěné stavby k dokončení díla „Splašková kanalizace Železná, 
Mnichov“ ve spolupráci s realizačním týmem 

- podklady a koordinace záměrů města při zpracování PD (pro změnu stavby před 
jejím dokončením) na stavbu „Dostavba smuteční síně“ se zhotovitelem PD ARNEX 
s.r.o., var. „vyhlídková věž“; pak opět var. „smuteční síň“ se zakonzervovaným I. PP, 
zde pouze nezbytné plochy pro sociální zařízení 

-  zadání pro výběr zhotovitele opravy brány a branky – vstupy na hřbitov, jako 
návaznost na záměry opravy hřbitovní zdi 

- technický dozor stavebníka (TDS) při stavbě „Vrbenská veřejnost do škol“, část 
„víceúčelové hřiště“ a část „úprava herních ploch MŠ Ve Svahu“ – dodavatel A. 
Fousek, Krnov; zajištění funkce koordinátora BOZP za objednatele 

- zpracování návrhu řešení dle PD a výkon TDS při akci „Terénní úpravy, zokruhování 
vodovodu a splašková kanalizace pro RD v lokalitě „u Stavaře“, koordinace prací 
s rozšířením sítě NN akce ČEZ 

- návrh řešení a TDS při venkovním schodišti (mezi budovami ZŠ II. a ZŠ IV.) – 
povrchová úprava schodišťových stupňů (fa Dekstone Halenkov) a návrh provedení 
zábradlí (fa René Darmovzal) 

- evidence a návrhy s řešením poruch na MK, které se vyskytly v průběhu roku 2012 
(opravy příčných žlabů, uvolněné kanalizační poklopy atd.) 

- spolupráce s MPO, správa bytů při technické pomoci k řešení poruch stavebních 
konstrukcí v městských domech a bytech (Ve Svahu, nám. Sv. Michala atd.) 

- uplatňování reklamací v záruční době u staveb města („Revitalizace domů čp. 505-
508 a 535“, „Areál volnočasových aktivit Černá Opava“ (BMX), Zateplení ZŠ ul. 
Školní 477, Zateplení MŠ ul. Jesenická) 

- provádění TDS akce „Demolice Vrsan II“, část „demolice nevyužívaných objektů 
Vrsan“  a část „spojka MK Jesenická – Palackého“, vč. zajištění funkce koordinátora 
BOZP (OIP) 

- výběrové řízení a zadávací dokumentace pro realizaci „Přeložky STL plynovodu“ (u 
Vrsanu), jako podmíněná investice k provedení díla část „spojka MK Jesenická – 
Palackého“ TDS vč. koordinátora BOZP  

- spolupráce s realizačním týmem na kanalizačních přípojkách občanů k napojení na 
dílo „Splašková kanalizace Železná, Mnichov“ 

- zajištění a úprava skládky zeminy v lokalitě „u lomu v Mnichově“ pro dále 
kontrolovatelné využívání těchto ploch k ukládání zeminy 

- zajištění přeložky O2 a spolupráce s O2 k provedení pilíře po demolici objektů Vrsan 
(bývalá správní budova u vrátnice) 

- zajištění třídění stavební suti uložené u ČOV k dalšímu využití na frakce, úprava 
plochy uložení suti u ČOV, nebylo dosaženo souhlasu u investora i dodavatele o 
přetřídění materiálu z demolice II, (dle návrhu a kalkulace TDS), který je zde uložen 
v kvádrové podobě   

- návrh a TDS venkovního schodiště v lesoparku u MK spojka Jesenická Palackého (fa 
Naděžda Klíčová) 

- dohled nad prováděním prací na pozemcích MK města pro uložení kabelu NN pro 
Penny – MK Krejčího a Jesenická a přejímka zapravení těchto MK 

- činnosti k vyúčtování „bilance MP“ dodavatele stavby „Spojka Jesenická-Palackého“ 
s fy Kareta s.r.o. 

- příprava k provedení a návrh, SoD a TDS „Opravy MK v Železné a Mnichově“ 
celoplošně po uložení kanalizační stoky a kanalizačních přípojek (fa Strabag) 

- návrh řešení zachycení a odvedení vod se strání vtékajících na MK za mostem 
„Fingr“ v Mnichově, k RD Gajdošovi 

- TDS při demolici domu Husova 131 
- návrh řešení venkovních drenáží a opravy fasády objektu TS Vrbno s.r.o. na 

Jesenické ul. 
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- návrh řešení a provádění TDS při akcích „Opravy MK 2012“ – nejvýznamnější – 
„Oprava MK Nové doby“, Oprava MK Palackého IV.“ (k řadovkám Kuřítko), „Oprava 
chodníku RD Březík – Obádal“, „Oprava chodníku nám. Sv. Michala u č.p. 503-508“ 

- řešení havarijního stavu „Lávka za TS“ (přes náhon kdysi pro zásobení 
technologickou vodou pro areál  Dřevokombinátu), fa Kamenský 

- TDS při realizaci podmiňující stavby „Odvedení dešťových vod MK Železná“ před 
provedením souvislé opravy povrchů těchto MK po kanalizaci 

- spolupráce k přípravě zadání demolice trafostanice odpojení VN ČEZ před akcí 
„Demolice Vrsan III.“  

- spolupráce s Ing. Müllerovou na dokladování projektů financovaných z prostředků 
ROP RR MSK, vyjádření a odůvodnění nedostatků ze zpráv RR,   

- v rámci ostatních činností byly uskutečněny návštěvy odborných akcí se zaměřením 
na stavebnictví, dále na orientaci v cenových soustavách ocenění stavebních prací a 
dodávek, na výkon TDS a koordinátora BOZP a na zadávání veřejných zakázek. 

 
Životní prost ředí 
V roce 2012 bylo vydáno odborem výstavby a životního prostředí celkem 43 rozhodnutí, 
z toho: 

• počet vydaných rozhodnutí ochrany přírody celkem 53, z toho 
o 43 x povoleno kácení dřevin rostoucích mimo les 
o 10 x oznámení a sdělení o kácení dřevin rostoucích mimo les 

• nebyly neřešeny žádné stížnosti ani přestupky na úseku ochrany zeleně 
 
Péče o zvířectvo 

• využívání služeb fy AQUAstop v.o.s. – umístění psů do kotců na ČOV 
• v průběhu roku byly pravidelně doplňovány papírové sáčky na psí exkrementy do 

plechových schránek umístěných ve Vrbně pod Pradědem a podle potřeb byly 
chovatelům psů vydávány také přímo na odboru  

• problematiku toulavých psů má od dubna 2008 ve správě odbor finanční – paní 
Martina Matušková (v případě opuštěného a toulavého psa spolupracuje s Policií ČR, 
jsou vyvěšeny letáčky ve vývěsných skříních a psi jsou nabízeni občanům) 

 
 Odpadové hospodá řství 

• pravidelně byla informována veřejnost o třídění odpadu formou článků a letáčků 
• byly prováděny kontroly a evidence u podnikatelských subjektů ve Vrbně pod 

Pradědem dle OZV č. 35 o odpadech 
• na MěÚ Bruntál bylo postoupeno osm hlášení o nakládání s nebezpečným odpadem 

z důvodu nepříslušnosti našeho úřadu 
 
 Ochrana ovzduší 

• vedená evidence malých zdrojů znečišťování ovzduší byla ukončena s účinností 
zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší 

• byla provedena kontrola plnění oznamovacích povinností u provozovatelů MZZO   
• vydáno 3 x stanovisko k projektovým dokumentacím ve věci územního a stavebního 

řízení 
 
Ochrana zem ědělského p ůdního fondu  

• vydáno 20 stanovisek a souhlasů k žádosti o vynětí ze ZPF a následně postoupeno 
k odboru životního prostředí a zemědělství, MěÚ Bruntál k dalšímu řízení  

• zaslány 2 výzvy k řádné údržbě pozemku, zabránění šíření plevele na sousední 
pozemky 
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3.5. POŽÁRNÍ OCHRANA 

Personální zajišt ění požární ochrany  

Profesionální hasič města 0,5 

Celkem 0,5 
 
 
Činnost jednotky SDH m ěsta Vrbna pod Prad ědem za rok 2012 
 
V jednotce hasičů města Vrbna pod Pradědem působí 25 členů. Všichni musí každoročně 
projít řadou povinných školení, výcviků a jednou za dva roky zdravotnickou prohlídkou 
praktického a mnohdy odborného lékaře. Naše školení jsou zaměřena jak na teoretickou 
část, tak i na praktickou činnost. Jedná se o školení bojového řádu jednotek PO, dýchací 
techniky, radiového spojení, zdravotnické přípravy, zásahů u dopravní nehody, chemické 
havárie a spousty jiných. Praktickému výcviku věnujeme neméně hodin, kde se snažíme 
převést teoretické znalosti do praxe.  
Tyto praktické dovednosti jsme se snažili zúročit i 14. ledna 2012, kdy jsme vyjížděli všemi 
pěti vozidly, kterými jednotka disponuje, k požáru bytového domu na ulici Krejčího. Pár slov 
k této tragické události. Citace ze článku Hasičského záchranného sboru MSK. 
Za největší požár bytového domu za posledních několik let v okrese Bruntál lze považovat 
požár na ulici Krejčího ve Vrbně pod Pradědem, který byl nahlášen v sobotu dne 14. 1. 2012. 
Požár byl hlášen krátce před osmou hodinou večerní, kdy kolemjdoucí oznamovatel sdělil na 
tísňovou linku hasičů, že hoří byt v domě o pěti podlažích, část střechy a v objektu se 
nacházejí osoby. 
Při prvotním průzkumu místní dobrovolné jednotky, která se dostavila na místo během 
několika minut, bylo zjištěno, že požárem byl zasažen zcela byt v zadní části objektu 
(plameny se rozšířily i na byt v nejvyšším patře) a levou část střešní konstrukce. V objektu se 
nacházely osoby, které vůbec netušily, že v domě hoří a jsou zcela zakouřeny prostory 
chodby od čtvrtého podlaží vzhůru. Hasiči za pomocí dýchací techniky zahájili okamžitou 
evakuaci, záchranu osob a nasadili vodní proudy do zasažených podlaží. Z důvodu 
zdlouhavé evakuace, která byla zapříčiněna neochotou lidí otevřít své byty a nekázně, kdy 
některé osoby z horních pater odmítaly opustit své byty, si velitel zásahu povolal na místo 
další posily. Byli vysláni hasiči ze stanice Krnov a dobrovolní hasiči z obcí Dolní Moravice, 
Města Albrechtic, Rýmařova, Horního Benešova a Jindřichova. Při evakuaci osob z vrchních 
pater nasazovali hasiči evakuovaným vyváděcí masky, aby ochránili jejich dýchací cesty. U 
pěti obyvatelů bytového domu se projevily potíže v souvislosti s nadýcháním se zplodin 
hoření, jedna osoba po evakuaci zkolabovala. Všechny zraněné osoby byly předány 
Zdravotnické záchranné službě. Hasiči po evakuaci prohledali několikrát dům, aby se 
přesvědčili, že je skutečně prázdný. Během hasebních prací v bytovém domě bylo bohužel 
nalezeno torzo lidského těla. Hasiči zasahovali po celou dobu v dýchacích přístrojích, 
z výškové techniky a při extremních podmínkách počasí.  
Při události velitel zásahu řídil práci přibližně šedesáti hasičů, kteří svým nasazením často i 
života zachránili čtyřicet osob z bytového domu. Negativa u zásahu byla především 
z nekázně některých evakuovaných osob, pozdním zpozorováním požáru, silným větrem, 
špatným přístupem hasičské techniky, mrazu a padajícího sněhu. Událost měla však i svá 
pozitiva, která spočívala především v záchraně všech osob z objektu,  výborná spolupráce 
s Policií ČR (řízení dopravy, zajištění bezpečnosti v místě události) a vedením města (pomoc 
evakuovaným, zajištění posypu komunikace atd.) 
Škoda byla předběžně stanovena Městem Vrbno pod Pradědem, jakožto majitelem objektu, 
na 8 miliónů Kč, hasičům se však podařilo uchránit s nasazením všech sil spodní patra 
zasažené části objektu a zcela druhou část objektu, kde hrozilo přenesení požáru na jeho 
střechu.  
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Ředitel Hasičského záchranného sboru MSK, územního odboru Bruntál, vyjádřil chválu všem 
hasičům, kteří si při zásahu sáhli až na dno svých sil, a jen díky jejich profesionálně 
odvedené práci při záchranných pracích nepřišel nikdo další o život. Děkujeme za ocenění.  
Jednotka disponuje pěti hasičskými vozidly a to CAS 24 Tatra 815-terno, CAS32 Tatra 815, 
CAS Praga V3S, požární plošinou – PP-20 a letos novým dopravním automobilem VW 
Crafter. Toto vozidlo bylo zakoupeno po schválení městským zastupitelstvem v letních 
měsících. Nahradilo vůz VW Transporter. Nyní je používáno převážně k technickým 
zásahům, dopravení osob či materiálu na místo zásahu a také dopravě družstev na soutěže 
v požárním sportu a dalším akcím jednotky SDH. 
Tak jako v loňském roce jsme se jako hasiči zúčastnili soutěže ve vyprošťování osob 
z havarovaných vozidel, cvičení se uskutečnilo v areálu autovrakoviště u pana Kolomého 
v Bruntále. Na soutěž se dostavilo celkem 25 družstev jednotek dobrovolných hasičů celého 
z MSK, které jsou předurčeny pro práci při dopravních nehodách. Naše družstvo se umístilo 
celkem na 11. místě.  
Další soutěží, na kterou hasiči vyrazili v měsíci červnu, byla Rallye Hamry v Hamrech u 
Prostějova. Jednalo se o soutěž hasičských jednotek v záchranářských disciplínách. Během 
jednoho dne řešila družstva 9 modelových situací přichystaných příslušníky HZS 
Olomouckého kraje, a to požáry, dopravní nehody, záchranu osob z hloubky, ošetření 
zraněných osob aj.. Tak jako u soutěže ve vyprošťování si hasiči hlavně kvalitně procvičili 
zásahy.  
Letošním největším cvičením byla simulace hromadného neštěstí, a sice dopravní nehody 
osobního automobilu a motorového osobního vlaku. Tato situace byla přichystána na 
kolejích nedaleko vlakového nádraží ve Vrbně p. P.. Na místo dorazila jednotka vrbenských 
hasičů a členové zdravotnické záchranné služby, kteří sledovali naše výkony a poté je 
zhodnotili. Jako figuranti přijeli členové Českého červeného kříže z Opavy.  
Hlavní činností hasičů ve Vrbně pod Pradědem je činnost zásahová. V roce 2012  zasahovali 
u 96 mimořádných událostí, z čehož bylo 21 požárů, 14 dopravních nehod, 49 technických 
pomocí všech typů a 12 jiných událostí, jako jsou asistence při kulturních událostech či 
vyhledávání pohřešovaných osob.  
Výstavba nové hasičské zbrojnice se ve Vrbně pod Pradědem plánuje již několik let. V roce 
2012, kdy město Vrbno p. P. nechalo zpracovat projektovou dokumentaci k výstavbě nové 
hasičské zbrojnice, bylo jednáno s majitelem bývalého areálu Crystalex a předběžně je 
domluvena možnost výstavby v tomto areálu. Podmínky odkoupení či výměny pozemků pro 
potřeby hasičů jsou předmětem případného jednání. Jedním z požadavků je, aby nová 
hasičská zbrojnice stála poblíž „centra“ města s výjezdem záchranných vozidel co neblíže 
hlavní komunikaci. Jde rovněž o dostupnost zbrojnice srovnatelně všem členům JSDH, bez 
větších odchylek, což ovlivňuje dobu výjezdu hasičských vozidel. V budově máme navrženo 
vše potřebné, ovšem areál resp. pozemek v bývalých sklárnách je značně omezen rozlohou 
(celková rozloha pozemku vč. zastavěné plochy je cca 1600 m2).  
Po dohodě s vedením města byl v roce 2012 přijat pracovník na pozici hasič – technik, se 
kterým je uzavřena dohoda o pracovní činnosti na 50 hodin za měsíc. Tento pracovník 
vykonává údržby techniky požární ochrany a speciálních zařízení, drobné opravy techniky 
požární ochrany a speciálních zařízení, zpracování dokumentace o provozu mobilní požární 
techniky  a další práce nařízené velitelem jednotky. 
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Stav techniky požární ochrany  
 
Technika jednotky SDH města Vrbna pod Pradědem 

 
Technika typ Počet Rok výroby Stav Poznámka 

CAS 24 T815-2  1 2004 výborný  

CAS 32 T815  1 1989 výborný 2009  - rekonstrukce 

CAS 16 Praga V 3 S  1 1960 dobrý  

PP 20 Š 706 RTH  1 1974 dobrý  

DA VW Crafter 2,5 TDI  1 2010 výborný  
 
Přívěsný vozík  1 2007 výborný majetek SDH 

Jiné     typ. 

PS 8 – 12  3 1955, 1967, 1997 dobrý   

Motorová pila Husqvarna  3 1998, 2002, 2007 dobrý  H 268, H 365, H 353 

Plov. Čerpadlo   2 2003, 2010 dobrý  Maximus, Niagara 

Kalové čerpadlo  2 2006 dobrý  WTX 30, 40 Honda 

Elektrocentrála  2 1997 dobrý  EC 6000, Kipor 
Hydraulické vyprošťovací 
zařízení LUKAS  1             1997 dobrý  

Přetlakový ventilátor PAPIN  1 2003 dobrý  500/99 

Raft Colorado  1 1997 dobrý   
 

 
Členové JSDH Vrbno pod Prad ědem 

 
Název jednotky: JSDHO Vrbno pod Prad ědem 

Evidenční číslo jednotky: 811144 

Kategorie jednotky: JPO II/2 

Celkový počet zásahových členů: 24 

Funkce  Příjmení, jméno  

Velitel jednotky  Chalupa Ondřej 

Velitel družstva  Soporský Igor 

Velitel družstva  Fňukal Zdeněk 

Velitel družstva  Kováčik Lubomír 

Velitel družstva  Jelínek Ladislav 

Velitel družstva  Jelínek Pavel 

Velitel družstva  Novotný Jan ml. 

Strojník  Klaus František 

Strojník  Zabloudil Martin 

Strojník  Zbořil Květoslav 

Strojník  Lazur Josef 



 36 

Strojník  Zabloudil Martin ml. 

Strojník  Doležel Petr 

Hasič  Černota Luboš 

Hasič Albrecht Luděk 

Hasič Mikula František 

Hasič Svrčina Jakub 

Hasič Svrčina Jan 

Hasič Jelínek Ladislav ml. 

Hasič Tiahnibok Miroslav 

Hasič Holý Pavel 

Hasič Urban Jan 

Hasič Krettek David 

Hasič Petruš Zdeněk 

 
 

 
Finance 
Neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje: 

• na zabezpečení pohotovostí členů JSDH 250.000 Kč  
• na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH 100.000 Kč 
• na úhradu uznatelných nákladů spojených s uskutečněným zásahem a na odbornou 

přípravu pro JSDH 58.300 Kč 
 
Zásahy v roce 2012 
V tomto roce zasahovala jednotka SDH Vrbno pod Pradědem u 96 událostí 
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Budovy PO a stavební úpravy, opravy techniky 

 
Během roku 2012 probíhaly jak na hasičské zbrojnici, tak v garážích na ulici Husova práce 
na udržení vhodného technického stavu pro účely hasičů (jedná se o drobné úpravy, malba 
atd.), dále na budově (ul. Hřbitovní) byly vyměněny 3ks vstupních dveří, což výrazně přispělo 
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ke snížení úniků tepla, došlo k výměně okapového systému a opravě a natření plotu areálu 
hasičské zbrojnice. Na všech pracích se podíleli také členové jednotky SDH. 
Špatný stav požární zbrojnice, plánované opravy v dalších letech: 

• oprava střechy na PZ 
• výměna garážových vrat (vysoké úniky tepla) 

 
Preventivn ě výchovná činnost a propagace jednotky 

 
Během roku 2012 byly provedeny tematické přednášky preventivně výchovné činnosti 
v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva v ZŠ Vrbno pod Pradědem. Dále pak 
probíhá kroužek mladých hasičů pod vedením instruktorů, kteří učí a připravují děti na 
soutěže mladých hasičů a také pro pozdější zásahovou činnost. 
Propagace a informace obyvatel obcí Vrbenska o práci hasičů je zajištěna zveřejněním 
článků o činnosti jednotky ve Zpravodaji a také na webových stránkách www.hasici-
vrbno.wbs.cz.   
 

4. Přílohy  
 
4.1. Příloha č. 1 
 
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, za rok 2012 
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Město Vrbno pod Prad ědem 
Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

 

 
 
 
 

Výroční  zpráva  za  rok  2012 
 

O poskytování informací dle § 18 zákona č.106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
 
a) počet podaných žádostí o informace / odmítnutí 
žádosti: 

 
6 / 0 

 
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 

 
0 

 
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 

 
žádný rozsudek nebyl vynesen 

 
d) výčet poskytnutých výhradních licencí:  

 
0 

 
e) počet stížností podaných dle § 16a: 

 
0 

f) další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0 

Zpracoval: 16.1.2013 
 

Ing. Miroslav Adámek 
tajemník MěÚ 

 
 
 
 
Ve Vrbně pod Pradědem 23. 4. 2013                              
Ing. Miroslav Adámek, tajemník MÚ 


