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1 UDÁLOSTI ROKU 2012 

LEDEN 

 Všechny sociální dávky se začaly vyplácet na úřadech práce. Nově pořízený systém 

okamžitě zkolaboval.  

 Ve věku 87 let zemřel v Kanadě spisovatel Josef Škvorecký. Autor knih Zbabělci  

či Tankový prapor emigroval v roce 1969. Se svou manželkou Zdenou Salivarovou 

v Torontu založil exilové nakladatelství ´68 Publishers. Dlouhodobě trpěl zdravotními 

problémy.  

 Pražský arcibiskup Dominik Duka se stal kardinálem. Jmenovací dekret a odznaky 

hodnosti převzal 18. února ve Vatikánu.  

 Premiér Petr Nečas (ODS) vyloučil, že by Česko poskytlo Mezinárodnímu měnovému 

fondu (MMF) půjčku 90 miliard korun na záchranu eura. Případná částka by prý byla 

„velmi výrazně nižší“. 

 Česko završilo pětiletou snahu o přesunutí centrály evropské agentury pro vesmírný 

systém Galileo (GSA) do Prahy. Ministr dopravy Pavel Dobeš a výkonný ředitel GSA 

Carlo des Dorides podepsali smlouvu, která fungování kosmické agentury v Česku 

umožnila. Agentura začala pracovat v Praze v září. 

 Na úřadech práce se vyhrotila situace s vyplácením sociálních dávek. Úředníci  

se za pochodu učili pracovat s novým problematickým počítačovým systémem. Chyby 

se podařilo odstranit až po dvou měsících. Ministerstvo popíralo, že by byly problémy 

tak velké, jak je úředníci líčí.  

 Dvaadvacet členských zemí EU včetně Česka podepsalo v Tokiu mezinárodní smlouvu 

ACA o ochraně duševního vlastnictví, která má mimo jiné přispět k aktivnějšímu 

potírání internetového pirátství a padělatelství.  

 Čeští tenisté Tomáš Berdych a Petra Kvitová vyhráli Hopmanův pohár, oficiální 

mistrovství světa smíšených dvojic.  

 Rychlobruslařka Sáblíková se stala počtvrté mistryní Evropy ve víceboji. 

ÚNOR 

 Evropu včetně Česka zasáhly silné mrazy, teplota klesla pod minus 30 stupňů Celsia. 

Během dvou týdnů arktické zimy umrzlo v Česku 23 lidí.  

 Poslanci schválili zákon o zásluhách zesnulého exprezidenta Václava Havla. Prezident 

Václav Klaus jej podepsal 16. března. 

 Senát schválil zavedení přímé volby prezidenta. Prezident Václav Klaus jej podepsal 

17. února (s účinnosti od 1. října). 

 Prezident Václav Klaus udělil milost čtrnácti lidem, včetně kontroverzní milosti 

někdejší šéfce Metropolitní univerzity Anně Benešové. Té prominul podmíněný trest 

odnětí svobody a zbytek trestu zákazu činnosti za porušování povinnosti při správě 

cizího majetku, podplácení a zpronevěru.  
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 Ve funkci prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) skončil František Dohnal. 

Soud mu s konečnou platností udělil podmíněný trest za to, že odmítl vydat 

sněmovnímu kontrolnímu orgánu podklady umožňující audit hospodaření NKÚ. 

 Životní sezonu má za sebou český skokan na lyžích Roman Koudelka. V celkovém 

hodnocení Turné čtyř můstků skončil pátý, ve Světovém poháru byl desátý. Nejlepší 

výkon předvedl v závodě Světového poháru ve Willingenu, kde obsadil druhé místo.  

BŘEZEN 

 Vítězem 19. ročníku Českých lvů se stal snímek Poupata režiséra Zdeňka Jiráského  

se čtyřmi soškami. Pro sošku za scénář k filmu Odcházení si za Václava Havla došla 

jeho žena Dagmar, potlesk vestoje si za celoživotní přínos vychutnal herec Josef 

Somr.  

 Dosavadní ruský premiér Vladimír Putin byl zvolen v prvním kole prezidentských 

voleb ruským prezidentem. Získal podporu 64 % hlasů. Ve funkci vystřídal 7. května 

Dmitrije Medveděva.  

 Udílení hudebních cen Anděl ovládl Václav Neckář. Vstoupil do Síně slávy, jeho 

Půlnoční získala ocenění za klip a skladbu. Tři sošky získal písničkář Tomáš Klus, 

zpěvačkou roku se stala Lenka Dusilová.  

 Předčasné parlamentní volby na Slovensku podle očekávání jasně vyhráli opoziční 

sociální demokraté (Směr-SD). Se ziskem přes 44 % hlasů dosáhli ve sněmovně 

většiny. Novou vládu premiéra Roberta Fica jmenoval slovenský prezident Gašparovič 

4. dubna.  

 Policie obvinila hlavního hygienika ČR a náměstka ministra zdravotnictví Michaela 

Víta ze zneužití pravomocí úřední osoby. Vít následně požádal o dlouhodobé 

neplacené volno.  

 Ministr školství Josef Dobeš (VV) se rozhodl ke konci března rezignovat.  

Jeho nástupcem byl 2. května jmenován nestraník Petr Fiala. 

 Policejní prezident Petr Lessy přijal rezignaci svého náměstka Vladislava Husáka 

v souvislosti s jeho údajnými kontakty s Janouškem, lobbistou a podnikatelem, který 

23. března v Praze havaroval a poté srazil řidičku nabouraného auta. Z místa nehody 

se snažil ujet a podle policie byl opilý.      

 Biatlonista Jaroslav Soukup získal na mistrovství světa bronzovou medaili.  

 Rychlobruslařka Martina Sáblíková znovu potvrdila svou dominanci na dlouhých 

tratích. Na mistrovství světa v nizozemském Heerenveenu suverénně ovládla závod 

na 5 000 metrů a na šampionátu získala druhou zlatou medaili.  

DUBEN 

 Nejmenší vládní strana Věci veřejné se 17. dubna začala štěpit, vzniklo nové uskupení 

kolem dosavadní první místopředsedkyně této strany Karolíny Peake. Ta oznámila,  

že ukončila členství ve VV. Spolu s ní následně ve straně skončili i další poslanci.  

Dne 18. dubna Poslanecký klub VV vyloučil ze svých řad odsouzeného Víta Bártu  

a všechny rebelující poslance, kteří podpořili Karolínu Peake. 
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 Předsedové vládních stran ODS, TOP 09 a VV, Petr Nečas, Karel Schwarzenberg  

a Radek John, se dohodli na vypovězení koaliční spolupráce k 27. dubnu. 

 Místopředsedkyně VV Kateřina Klasnová se rozhodla rezignovat na funkci 

místopředsedkyně Poslanecké sněmovny. 

 Praha zažila zřejmě největší demonstraci od listopadu 1989. Necelých sto tisíc lidí 

přišlo na Václavské náměstí demonstrovat proti vládě. Zástupci odborů a dalších 

sdružení či iniciativ shodně vyzvali vládu k podání demise.   

KVĚTEN 

 Maturanti si stěžovali na příliš těžkou zkoušku z matematiky. Na vypracování úloh 

měli málo času. Zastal se jich i ředitel prestižních gymnázií PORG Václav Klaus ml. Test 

byl podle něj neadekvátní. Za těžký test se omluvil ministr školství Petr Fiala,  

který 8. června odvolal šéfa Cermatu Pavla Zeleného.  

 Bylo oznámeno, že politické uskupení Karolíny Peake a „odpadlíků“ z VV se bude 

jmenovat LIDEM (zaregistrováno koncem května).  

 Prezidentské volby ve Francii vyhrál socialista Francouis Hollande s 51,7 % hlasů. 

Dosavadního pravicového prezidenta Nicolase Sarkozyho vystřídal v úřadu  

15. května.  

 Policie obvinila poslance a středočeského hejtmana Davida Ratha (ČSSD) z přijetí 

úplatku. Spolu s ním bylo zadrženo několik dalších lidí. Soudce jej následně poslal  

do vazby. Rath vystoupil z ČSSD, složil mandát zastupitele kraje a skončil i ve funkci 

středočeského hejtmana.  

 Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny rozhodla o vypovězení smluv  

na elektronické zdravotní knížky IZIP k 30. červnu. 

 Cyklista Roman Kreuziger triumfoval v horské etapě Giro d´Italia. Navázal tím  

na dvanáct let staré úspěchy Jana Hrušky a Jána Svorady.  

 Čeští oštěpaři zdobili Zlatou tretru. Barbora Špotáková na atletickém mítinku 

v Ostravě vylepšila světový výkon roku na 67,78 metrů. Vítězslav Veselý vyhrál  

a znovu porazil olympijského vítěze Thorkildsena.  

ČERVEN 

 Ministr školství Petr Fiala odvolal ředitele Centra pro přípravu maturit Pavla Zeleného 

kvůli pochybením při státních maturitách. 

 Policie požádala o vydání místopředsedkyně sněmovny Vlasty Parkanové (TOP 09) 

k trestnímu stíhání kvůli údajně předraženému nákupu letadel CASA. Poslanci ji vydali 

11. července, Parkanová se následně vzdala funkce místopředsedkyně sněmovny.   

 Opakované předčasné volby v Řecku vyhrála pravicová Nová demokracie, premiérem 

se stal šéf strany Antonis Samaras, který 21. června jmenoval novou vládu. 

 Prezident Václav Klaus odvolal Jiřího Pospíšila (ODS) z funkce ministra spravedlnosti. 

Jeho nástupcem byl 3. července jmenován místopředseda ODS Pavel Blažek.   

 Hned tři zlaté medaile získali čeští atleti na mistrovství Evropy v Helsinkách (oštěpař 

Vítězslav Veselý, sprinter Pavel Maslák ovládl závod na 400 metrů, Jiřina Ptáčníková 
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zase triumfovala mezi tyčkařkami. Denisa Rosolová byla druhá na čtyřstovce 

překážek.  

ČERVENEC 

 Nově spuštěný registr vozidel kvůli technickému výpadku zkolaboval. V následujících 

dnech jej provázely další problémy.  

 Sněmovna schválila větší díl peněz z daní pro menší města a obce.  

 Ministr školství Petr Fiala řekl, že problematické státní maturity by měly mít  

od příštího roku jen jednu úroveň, opravování písemných prací z češtiny se vrátí  

na školy.  

 Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) jmenoval ústeckou žalobkyni Lenku 

Bradáčovou pražskou vrchní státní zástupkyní.  

 Dne 27. července začaly Olympijské hry v Londýně. Zahajovací formuli pronesla 

britská královna Alžběta II., Češi se při slavnostním nástupu předvedli v originálních 

holínkách. První českou stříbrnou medaili v Londýně vybojoval kajakář Vavřinec 

Hradílek. Favorit Ondřej Synek přidal ve skifu stříbro, zopakoval tak umístění 

z Pekingu 2008.  Reputaci českých střelců zachraňovala neznámá studentka geografie 

Adéla Sýkorová, ve finále sportovní malorážky dosáhla na olympijský bronz. Závod 

skifařek suverénně ovládla Miroslava Knapková, přidala tak konečně české výpravě 

první zlatou medaili. O jediný úspěch tenistů se postaral stříbrný pár Lucie Hradecká 

s Andreou Hlaváčkovou.  Překážkářka Zuzana Hejnová si doběhla pro olympijský 

bronz. Čtyřkajak ve složení Jan Štěrba, Daniel Havel, Lukáš Trefil a Josef Dostál 

vybojoval v Londýně bronzové medaile. Největší česká naděje na olympiádě 

nezklamala. Barbora Špotáková obhájila triumf z Pekingu a přidala druhou zlatou 

medaili pro Českou republiku. Trochu nečekaně získal třetí zlato David Svoboda 

v moderním pětiboji. O zlatý závěr olympijských her se zasloužil Jaroslav Kulhavý. 

Poslední den soutěží vyhrál závod horských kol a získal čtvrtou zlatou medaili  

a celkově desátou medaili pro českou výpravu.  

SRPEN 

 Prezident Václav Klaus vetoval novelu zákona o hospodaření energií, která zavádí 

povinnost označovat budovy energetickými štítky podobně jako u elektrospotřebičů. 

Sněmovna jej přehlasovala v září.  

 Zemřel Američan Neil Armstrong, první člověk na Měsíci. Bylo mu 82 let.  

ZÁŘÍ 

 Ministryně kultury Alena Hanáková (TOP 09 a STAN) v pátek odvolala ředitele 

Národního divadla Ondřeje Černého.  

 V návaznosti na množící se otravy metanolem, pocházejícím z pančovaného alkoholu, 

rozhodla ve středu 12. 9. vláda o plošném zákazu stánkového prodej alkoholických 

nápojů s více jak 30% obsahem lihu. 
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 Ministr zdravotnictví Leoš Heger oznámil v pátek 14. září v 19 hodin nové mimořádné 

opatření: „Provozovatelům potravinářských podniků včetně osob provozujících 

stravovací služby se okamžitě až do odvolání zakazuje prodej, nabízení k prodeji a jiná 

forma nabízení ke spotřebě lihovin o obsahu etanolu od 20 %, včetně tuzemáku  

a konzumního lihu. Toto opatření nahrazuje staré nařízení z 12. září 2012.“   

Což jednoduše znamenalo, že v restauracích ani v hospodách nesměli nalít žádný 

tvrdý alkohol; v obchodech taky nesměl být v nabídce (v regálech). Prohibice trvala 

14 dnů, dokud policie nevypátrala původce aféry, kteří alkohol míchali s metanolem. 

 Policie rozkryla páteř metanolové sítě. Zadržením dvou mužů z Moravskoslezského 

kraje se odkryla rozsáhlá metanolová síť, která podle státního zástupce mohla mít  

až stovky odnoží. Vrchol pyramidy byl v Opavě, ale směs s jedovatým metanolem 

putovala přes hlavního odběratele ve Zlínském kraji k dalším „obchodníkům“.  

 Ministr zdravotnictví Leoš Heger ve čtvrtek 27. 9. hodinu po poledni vyhlásil nové 

mimořádné opatření, které pouští část lahví s tvrdým alkoholem zpět do distribuce. 

Týkalo se to alkoholu vyrobeného před prvním lednem 2012, ten mohl být prodáván 

pod původním kolkem. Alkohol vyrobený v roce 2012 musel být vybaven novým 

kolkem a „rodokmenem“, tedy certifikátem dokládajícím původ výrobků.  

 Na prezidenta Václava Klause vystřelil muž z plastové pistole. Incident se stal při 

otevírání mostu v Chrastavě na Liberecku. Prezident nebyl vážně zraněn.  

Experti se domnívají, že ochranka hlavy státu selhala.      

 V Praze nečekaně zemřel herec Radoslav Brzobohatý.  

ŘÍJEN 

 Ministr práce a sociálních věci Jaromír Drábek rezignoval k 31. říjnu na funkci. 

Rozhodl se tak na základě vzetí do vazby svého exnáměstka Vladimíra Šišky.  

 Pražské letiště v Ruzyni dostalo jméno podle bývalého prezidenta Václava Havla. 

Slavnostního ceremoniálu se účastnily stovky hostů.  

 Evropská unie získala Nobelovu cenu míru. Porota ocenila její roli při sjednocování 

kontinentu.  

 Vládní strany dosud neměly v krajských volbách horší výsledek. Tak zní hlavní 

superlativ volebního víkendu 2012. ODS a TOP 09 dalo hlasy necelých 19 % voličů.  

 Česko porušilo pravidla Evropské unie, když povolilo, aby se na trh dostaly výrobky 

označené jako pomazánkové máslo. Rozhodl o tom Soudní dvůr Evropské unie 

v Lucemburku. Česko musí vyhovět rozsudku v co nejkratší době. Pokud tak neudělá, 

může ho komise znovu zažalovat.  

 Druhá nejnižší účast v historii voleb do Senátu určila novou podobu horní komory 

Parlamentu. Drtivě v ní povládne ČSSD, která vyhrála druhé kolo voleb. 

 Prezident Václav Klaus při příležitostí výročí vzniku samostatného československého 

státu vyznamenal 22 osobností. Nejvyšší státní vyznamenání, Řád bílého lva, propůjčil 

veteránům druhé světové války Alexandru Beerovi a Vasilu Korolovi. Medailemi  

za zásluhy ocenil mimo jiné oštěpařku Barboru Špotákovou, předsedu Akademie věd 



7 

 

Jiřího Drahoše, exilového spisovatele Otu Filipa či někdejšího fotbalového brankáře 

Iva Viktora.  

LISTOPAD 

 Konal se kongres ODS. Současný předseda Petr Nečas obhájil svůj post,  

1. místopředsedou se s velkým náskokem stal Martin Kuba.  

 Barack Obama byl znovuzvolen americkým prezidentem. Po vypjaté a dlouhé 

předvolební kampani nakonec v hlasování přesvědčivě porazil republikánského 

vyzyvatele Mitta Romneyho.  

 Sněmovna přehlasovala veto Senátu a znovu schválila zákon o církevních restitucích.  

 V den výročí listopadových událostí protestovali na Václavském náměstí v Praze letos 

už podruhé kritici Nečasovy vlády. Na demonstraci dorazilo asi 20 000 lidí.  

 Prezident Václav Klaus nechal projít zákon o majetkovém vyrovnání s církevními  

a náboženskými společnostmi. Nevetoval ho, ponechal ho nicméně bez svého 

podpisu.  

 Ministerstvo vnitra vyloučilo z historicky první přímé volby prezidenta tři kandidáty, 

kteří nesplnili podmínku získání padesáti tisíc podpisů. Jde o Janu Bobošíkovou, 

Tomia Okamuru a Vladimíra Dlouhého.  

 Novým ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny se stal Zdeněk Kabátek, který byl 

doposud vrchním ředitelem pro ekonomiku na Ministerstvu zdravotnictví. Ve funkci 

nahradil Pavla Horáka, který se rozhodl k 30. listopadu rezignovat.  

 Třiadvacetiletá Češka vyhrála třetí největší soutěž krásy na světě. Finále Miss Earth 

2012 se konalo na Filipínách a česká reprezentantka porazila soupeřky z dalších  

79 zemí.  

 Českým slavíkem v kategorii zpěváků se stal písničkách Tomáš Klus, přerušil tak řadu 

třináctí vítězství zpěváka Karla Gotta.  

 České tenistky obhájily loňské vítězství ve Fed Cupu. Ve finále týmové soutěže 

porazily v domácím prostředí Srbsko.  

 Trofej, která českým hokejistům dlouho unikala, konečně poputuje do vitríny. 

Národní tým zdolal v těsném souboji Rusko a poprvé v historii vyhrál Karjala Cup.  

 Poprvé v dějinách samostatného státu získali čeští tenisté slavnou „salátovou mísu“. 

Ve finále porazili v domácím prostředí O2 arény Španělsko, když rozhodující bod 

získal v závěrečné dvouhře Radek Štěpánek.  

 Tři bronzy a podíl na stříbrném kovu ze štafet. Takovou porci medailí přivezla Simona 

Baumrtová z Mistrovství Evropy v krátkém bazénu ve francouzském Chartres,  

což nikdy žádný český plavec nedokázal. Velmi úspěšná byla i Petra Chocová,  

jež vyhrála 50 metrů prsa a dvakrát byla druhá.  

PROSINEC 

 Alois Nebel uspěl na předávání Evropských filmových cen. Snímek Tomáše Luňáka 

vyhrál v kategorii animovaných filmů.  
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 Ministr obrany Alexandr Vondra rezignoval k 7. prosinci na svou funkci. V Nečasově 

kabinetu už tak nezůstal jediný původní ministr z ODS. Důvodem Vondrova odchodu 

je špatný výsledek v senátních volbách a v něm se odrážející pokles důvěry ze strany 

voličů.  

 Prezident Václav Klaus odmítl podepsat doplněk Lisabonské smlouvy, který se týká 

nového záchranného fondu eurozóny – Evropského stabilizačního mechanismu 

(ESM).  

 Biatlonistka Gabriela Soukalová v rámci Světového poháru v Pokijuce šokovala svět 

triumfem ve sprintu, druhým místem ve stíhacím závodě a třetí příčkou v závodě 

s hromadným startem.  

 (Zdroj: Ročenka 2012 aktualne.cz; Rok 2012 ve fotografiích; Diagnóza 2012: speciální vydání 

časopisu Týden) 

 

1.1 Souhrn významných změn v ČR oproti roku 2011 

 Od ledna 2012 se zavedlo jednotné výplatní místo pro všechny sociální dávky –  

na Úřadech práce ČR.  

 Rodiče si mohou měnit výši a délku čerpání rodičovského příspěvku podle aktuální 

potřeby, přičemž maximální výše rodičovského příspěvku byla stanovena  

na 220 000,- Kč. Nárok na rodičovský příspěvek mají i ti, co neplatili nemocenské 

pojištění. Rodiče, kteří umístili děti do školky, mohou dále pobírat rodičovský 

příspěvek bez omezení.  

 K výplatě sociálních dávek byla zavedena S-karta, která vzbudila vlnu nevole 

především u zdravotně postižených občanů a o rok později byla zrušena.  

 Od ledna 2012 se zvýšilo životní a existenční minimum. U jednotlivce, který nemá 

rodinu, bylo životní minimum zvýšeno o 284 korun na 3410 korun. Existenční 

minimum se zvýšilo o 180 korun na 2 200 korun.   

Příklady životního minima různých typů 
domácnosti 

Částky životního minima platné od 1. ledna 
2012 za měsíc 

2 dospělí 5970 Kč Pro jednotlivce 3410 Kč 

1 dospělí, 1 dítě ve 
věku 5 let 

4880 Kč Pro první osobu v 
domácnosti 

31420 Kč 

2 dospělí, 1 dítě ve 
věku 5 let 

7710 Kč  Pro druhou a další 
osobu v domácnosti 

2830 Kč 

 Dítě do 6 let 1740 Kč 

Dítě 6 až 15 let 2140 Kč 

Dítě 15 až 26 let  2450 Kč 
(Zdroj: Průvodce novinkami sociálního systému v roce 2012) 

 



9 

 

 Zvýšila se spodní sazba DPH z 10 na 14 %.  

 Jako kompenzace růstu DPH měly být pro rodiny daňové slevy na dítě. Každý,  

kdo si odečítal slevu na dítě (vždy jen jeden z rodičů), si polepšil o 150 Kč  měsíčně 

na jedno dítě.  

 Po roční účinnosti skončila tzv. povodňová stokoruna. Ta fungovala tak, že se daňová 

sleva na poplatníka snížila z 24 840 korun ročně na 23 640 korun. Pro rok 2012  

se úroveň daňové slevy na poplatníka vrací z 1970 na 2070 korun měsíčně.  

 Sazba spotřební daně z cigaret vzrostla o pět haléřů za kus, u doutníků o deset haléřů 

a u řezaného tabáku o 60 korun za kilogram. Na cenách za krabičku cigaret se  

to projevilo maximálně tříkorunovým nárůstem. 

 Od roku 2012 jsou již jen dvě dávky pro zdravotně postižené. Nově bude moci 

handicapovaný člověk moci nárokovat: 

o Příspěvek na mobilitu – výše dávky je 400 Kč/měsíc. 

o Příspěvek na zvláštní pomůcku – jednorázová dávka poskytnuta do limitu 

350 000 Kč. Za pět let nesmí úhrn těchto příspěvků přesáhnout hranici 

800 000 Kč. Při pořízení automobilu lze čerpat maximálně 200 000 Kč během 

10 let. Obvykle se počítá se spoluúčasti 10 %.  

 Měsíční výše minimální zálohy na důchodové pojištění u OSVČ vzrostla o 29 korun,  

u zdravotního pojištění pak o 27 korun.  

 Od prosince 2011 platilo, že za pobyt v nemocnici pacient zaplatí místo 60 korun nově 

100 korun. Nově přestalo platit 30 korun za každou položku na receptu, ale paušál 

za celý recept.  

 Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění také stanovila maximální limity,  

do kdy musí být pacientům poskytnuta zdravotní péče. Například na kyčelní kloub 

už pacient nemusí čekat tři roky, ale maximálně 52 týdnů, na endoskopické 

vyšetření nejdéle 4 týdny a na operaci šedého zákalu maximálně 16 týdnů.  

(Zdroj: Změny v roce 2012 v kostce)     
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2 OBYVATELSTVO 

2.1 Statistika obyvatelstva 

K 31. 12. 2011 mělo Vrbno pod Pradědem 5 684 obyvatel. Klesající trend pokračoval, 

na konci roku 2012 žilo ve Vrbně 5638 obyvatel.  

 
Stav  

1. 1. 
Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Cizinci 

Stav  

31. 12. 

Rok 2009 5805 56 57 60 103 - 5761 

Rok 2010 5761 42 64 55 121 - 5676 

Rok 2011 5 676 50 46 103 99 4 5688 

Rok 2012 5 688 34 66 87 105 - 5638 

(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ) 

 

Části Vrbna p. Prad. 
Stav k 31. 12. 

2009 

Stav k 31. 12. 

2010 

Stav k 31. 12. 

2011 

Stav k 31. 12. 

2012 

Vrbno p. Prad 4545 4538 4487 4441 

Mnichov 749 752 736 740 

Železná 434 437 419 417 

Vidly 21 21 19 19 

Bílý Potok 15 13 17 17 

(Zdroj: Podklady Dany Tománkové) 

 

Počet uzavřených manželství v našem matričním obvodě: 

 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

Vrbno p. Prad. 16 13 16 13 

Karlova Studánka 10 14 8 13 

Ludvíkov 0 0 1 0 

Karlovice 0 2 0 1 

Široká Niva 0 0 0 0 

Celkem 26 29 25 27 

 (Zdroj: Výroční zpráva MěÚ za rok 2012) 
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2.2 Činnost na úseku přestupků 

 Celkový počet řešených přestupků v roce 2012 byl 173 případů, což je srovnatelné 

s lety 2010 a 2011. Správní orgán zaznamenal nejvíce přestupků proti občanskému soužití dle 

§ 49/1a, 49/1c. Jedná se hlavně o urážky na cti, ublížení na zdraví, úmyslné narušení 

občanského soužití vyhrožováním, schválnostmi či jiné hrubé jednání. Dále se jedná  

o přestupky proti majetku dle ust. § 50/1a, b), hlavně u mladistvých osob  

a „nepřizpůsobivých“ občanů.  U přestupků proti veřejnému pořádku dle ust. § 46 a § 47  

se jedná hlavně o rušení nočního klidu, vzbuzení veřejného pohoršení a porušování OZV1 

města Vrbna pod Pradědem.  

 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

Celkem přestupků 182 208 175 173 

Příkazní řízení2 40 31 31 16 

Celkem ve správní 
řízení projednáno 

48 93 81 95 

Na pokutách celkem 
uloženo 

   15.700,- Kč 

Zaplaceno    7.200,- Kč 

Neuhrazeno    8.500,- Kč 

(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ)  

 

Za rok 2012 bylo vydáno celkem 324 posudků na občany.  

V roce 2012 bylo celkem přijato 9 stížností. Stížnosti směřovaly proti konkrétním 

občanům, proti konkrétním činnostem, atd. Předmětem stížností bylo zejména na úseku 

VaŽP3 a na úseku MPO4, a to na provádění nepovolených staveb, na užívání pozemků,  

na nesprávný úřední postup, proti nečinnosti stavebního úřadu, a také na nevhodné chování 

nájemníků či rušení domovního řádu. Všechny stížnosti řešili vedoucí odborů městského 

úřadu a starostka města.  

Petice byla v roce 2012 doručena jedna. Petice č. 1/2012 (proti záměru vybudování 

vyhlídkové věže při revitalizaci smuteční síně) byla veřejně projednána na 12. zasedání 

Zastupitelstva města dne 13. 9. 2013. 

(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ Vrbno pod Pradědem) 

 

 

 

                                                             
1
 OZV = Obecně závazné vyhlášky 

2 Příkazní řízení = napomenutí, pokuta 
3
 VaŽP = Výstavba a životní prostředí 

4
 MPO = Majetkoprávní odbor 
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2.3 Neštěstí v obci (dopravní nehody, vraždy, trestná činnost) 

Požár na ulici Krejčího 

Deset jednotek hasičů zasahovalo večer v sobotu 14. ledna 2012 u požáru devíti 

menších bytů ve čtyřpodlažním domě na ulici Krejčího č.p. 488, stavebně spojeného 

s domem č.p. 487, v nichž je 64 malometrážních bytových jednotek. Jednu osobu našli hasiči 

bez známek života, čtyřicet osob (27 osob vyvedli hasiči, 13 osob vyšlo samo) bylo 

evakuováno. Většina z nich skončila v jídelně zdejší základní školy.  

Požár vznikl v bytě, ve kterém byla nalezena uhořelá osoba, a rozšířil se do dalších 

bytových jednotek. Nejvíce zasažena byla horní dvě patra, devět bytů zcela vyhořelo, další 

byly poničeny, mnohé vodou při hašení. Oba bytové domy byly neobyvatelné, bez elektřiny, 

topení či vody. Celková předběžná škoda byla odhadnuta na osm milionů korun.  

Informaci o požáru obdrželo operační středisko hasičů v sobotu před dvacátou 

hodinou, na místo vyjely dvě jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského 

kraje ze stanic Bruntál a Krnov, s nimi osm jednotek dobrovolných hasičů z Bruntálska.  

Při příjezdu prvních hasičských vozidel hořel jednopokojový byt ve třetím nadzemním podlaží 

domu a také střecha nad posledním čtvrtým podlažím, od níž chytlo osm bytů ve čtvrtém 

podlaží. Hasiči dostali požár pod kontrolu za tři hodiny, dohašovali jej i po sobotní půlnoci. 

Příčina požáru je v šetření hasičů a Policie ČR. 

(Zdroj: por. Mgr. Petr Kůdela, tiskový mluvčí, HZS Moravskoslezského kraje) 

Na konci ledna, po revizi elektřiny, plynu a zprovoznění vytápění, se mohli nájemníci 

domu č.p. 487 vrátit do svých bytů, ovšem dům č.p. 488 vyžadoval rozsáhlejší opatření  

a rekonstrukce si vyžádala daleko více času. V neděli 15. 1. 2012 se sešla Rada města, která 

rozhodla mj. o vyplacení okamžité nenávratné finanční pomoci všem řádně přihlášeným 

nájemníkům. Místní podnikatelé, spolky i občané nabídli postiženým rodinám finanční 

pomoc, ta se soustředila na účet města. Z podnětu vrbenských dobrovolných hasičů  

a radnice se již v neděli rozběhla humanitární pomoc, která se soustředila v přístavbě 

radnice.  

(Zdroj: webové stránky Města Vrbno pod Pradědem). 
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3 OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI 

3.1 Volby, složení zastupitelstva, rady, komisí, výboru, změny 

 V roce 2012 se nekonaly žádné volby. 

 Složení zastupitelstva se změnilo v jedné osobě, odstoupil Vladimír Ulip (SsČR), jeho 

místo obsadil Bedřich Opatrný (SsČR). 

 Složení rady se nezměnilo. 

 Konkrétní jména zastupitelů, radních a členů komisí a výborů naleznete v příloze.  

3.2 Činnost zastupitelstva, rady, komisí a výborů 

Zastupitelstvo města rozhodlo: 

 Na 7. zasedání Zastupitelstva Vrbna pod Pradědem, konaného dne 26. 1. 2012,  

schválilo zastupitelstvo vyplacení nenávratné finanční výpomoci nájemníkům bytů  

na ulici Krejčího čp. 488, poničených požárem nebo následně vodou, a to takto: 

o 40.000,- Kč/byt v 4. Podlaží (8 bytů) 

o 30.000,- Kč/byt v 3. Podlaží (7 bytů) 

o   5.000,- Kč/byt v 2. Podlaží (8 bytů) 

o   3.000,- Kč/byt v 1. Podlaží (8 bytů)  

 Na 8. zasedání Zastupitelstva Vrbna pod Pradědem, konaného dne 15. 3. 2012, 

schválilo zastupitelstvo úpravu ceny vodného a stočného od 1. 7. 2012 pro všechny 

odběratele: 

o vodné 22,30/m3 Kč včetně DPH 

o stočné 22,30/m3 Kč včetně DPH 

3.3 Městský úřad Vrbno 

Adresa:  

Nádražní 389, 793 26  Vrbno pod Pradědem. 

Úřední hodiny: 

Pondělí a středa  7:00 – 11:30 13:00 – 17:00  

Úterý, čtvrtek a pátek  9:00 – 11:30 13:00 – 14:30 

Personální složení: 

 2010 2011 2012 

Počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu 28 28 26 

Počet žen 23 21 20 

Počet mužů 5 7 6 

Počet pracovníků ve věku 21-30 let 3 3 3 

Počet pracovníků ve věku 31-40 let 11 8 8 
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Počet pracovníků ve věku 41-50 let 6 10 8 

Počet pracovníků ve věku 51-60 let 7 7 6 

Počet pracovníků ve věku 61 let a výš 1 0 1 

 

Odbory MěÚ a jejich personální složení: viz příloha 

V rámci sociální reformy došlo s účinnosti od 1. ledna 2012 k převodu agendy dávek pomoci 

v hmotné nouzi, včetně organizace institutu veřejné služby, z obcí do kompetence Úřadu 

práce České republiky. Dávky pomoci v hmotné nouzi již nebyly od 1. 1. 2012 vypláceny 

městským úřadem, ale bylo zavedeno tzv. jednotné místo, kterým se stal Úřad práce ČR. 

 

Správní obvody městského úřadu: 

 Pověřený obecní 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. 

 Matriční 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 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 

 Silniční správní úřad pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové 

komunikace – správní obvod silničního správního úřadu pro místní komunikace  

a veřejně přístupné účelové komunikace je vymezen územím města  

Vrbno pod Pradědem.  

 

3.4 Hospodaření obce (rozpočet, majetek města, využívání domů a bytů 

v majetku města, místní poplatky) 

Rozpočet 

 Pro rok 2012 byl na 6. zasedání Zastupitelstva města dne 15. 12. 2011 schválen 

rozpočet ve výši 86 807 000 Kč na straně příjmů a 99 800 000 Kč na straně výdajů, celkem 

včetně financování 100 605 000 Kč. V průběhu roku 2012 bylo provedeno  

7 rozpočtových změn a upravený rozpočet činil k 31. 12. 2012 na straně příjmů  

110 875 000 Kč, na straně výdajů 131 476 000 Kč, celkem včetně financování  

132 281 000 Kč. 
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(Tabulka – zdroj: Výroční zpráva MěÚ za rok 2012)  

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. 

V tabulce v příloze je souhrn dotací, které město v roce 2012 obdrželo, včetně 

poskytovatele dotace a účelu dotace. Celkově město obdrželo 13 068 120,86 Kč. Mimo 

dotací z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje obdrželo město od SFŽP5 dotaci na akci 

„Kanalizace Mnichov-Železná“ ve výši 260 925,29 Kč a 4 435 730,17 Kč. 

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 byly dle smluv obdrženy dotace z Úřadu práce 

ve výši 245 989,- Kč.  

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.  

V roce 2012 poskytlo město dotace na akce různé (52 000,- Kč), sportovní  

(121 000,- Kč), kulturní či společenské (77 000,- Kč), v celkové výši 250.000,- Kč.  

Rozdělení dotací grantovou komisí viz tabulka-příloha.  

(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ Vrbno pod Pradědem za rok 2012) 

 

Místní poplatky 

 Od 1. 4. 2012 je v platnosti nová OZV č. 1/2012 o místních poplatcích. Dle nařízení 

města 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. Sazby místních poplatků se touto vyhláškou nemění – 

viz tabulka-příloha. 

 

                                                             
5
 SFŽP = Státní fond životního prostředí 
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Místní 
poplatek 

Počet poplatníků  
k 31. 12. 

Vybráno v Kč  
k 31. 12. 

Pohledávka v Kč  
k 31. 12. 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Ze psů 466 456 126 967,- 156 138,- 75 085,- 63 637,- 

Za lázeňský a 
rekreační 

pobyt 

19 21 57 191,- 40 070,- 0 0 

Za užívání veř. 
prostranství 

9 11 16 870,- 5 900,- 0 0 

Za ubyt. 
kapacity 

22 24 46 585,- 39 365,- 0 0 

Za povolení 
k vjezdu 

0 0 0 0 0 0 

Za provoz. výh. 
hrac.automat. 

T 

9 4 354 105 20 000,- 0 0 

 (Zdroj: Poklady vedoucí finančního odboru Dany Magdálkové) 

 

Statistika počtu bytů v majetku města 

 Bohužel mi na žádost o poskytnutí počtu bytů v majetku města na počátku roku 2012 

a na konci roku 2012 nikdo z úřadu neodpověděl, proto tento údaj není uveden.   

K 31. 12. 2012 bylo evidováno 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 neprováděla.  

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. 

 (Zdroj: Výroční zpráva MěÚ) 

 

Placení nájmů a stav vymáhání dluhů 

 Na nájmech se vybralo 8 595 510,- korun. Ve městě bylo 155 neplatičů a jejich dluhy 

za nájemné a ostatní služby činily 1 365 724,- Kč.  

Rok 2010 2011 2012 

Počet poplatníků   544 

Částka za nájemné 8 149 629,- Kč 7 993 581,20 Kč 8 595 510,- 

Počet dlužníků za rok 201 66 155 
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Dluh za nájemné 1 818 363,- Kč 991 426,- Kč 1 365 724,- 

Stav pohledávek za 

nájemné k 31. 12. 
3 167 466,40 Kč 3 567 420,20 Kč 4 228 022,- 

(Zdroj: podklady od vedoucí finančního ústavu, paní Magdálkové) 

 

Úhrady za pronájem pozemků 

Rok 2011 2012 

Počet poplatníků 375 380 

Částka za pronájem pozemků 219 100,50 Kč 198 811,- Kč 

Nedoplatky po splatnosti 18 113,- Kč 31 441,- Kč 

 (Zdroj: Výroční zpráva MěÚ) 

 

Hospodaření v lesích města Vrbna pod Pradědem v roce 2012: 

Od počátku platnosti LHP6 bylo v lesích města Vrbna pod Pradědem vytěženo 

13.012,71 m3 dřeva. 

Těžební činnost 2010 2011 2012 

Celková těžba dříví 1.727,65 m3 1.301,02 m3 1.291,35 m3 

Vyfakturováno 

(za prodej dřeva) 
1.152.576,- Kč 915.149,- Kč 904.480,- Kč 

Průměrné zpeněžení 

dřeva 
667,- Kč/ m3 703,- Kč/ m3 731,- Kč 

 

Pěstební činnost 2010 2011 2012 

První zalesnění – les 5,26 tis. ks 3,01 tis. ks 5,95 tis. ks 

Opakované zalesňování 0,86 tis. ks 2,10 tis. ks - 

Úklid klestu 250 m3 910 m3 714 m3 

Oprava oplocením 2.530,- Kč 1.980,- Kč 8.260,- Kč 

Výsek škodících dřevin 0,40 ha 1,50 ha 2,1 ha 

Ožínání MLP – plošky 30,00 tis. ks 24,70 tis. ks 20,4 tis. ks 

Ožínání MLP – 

celoplošně 
1,50 ha 1,50 ha 1,5 ha 

Zpřístupnění porostu 

řezem a hr. 
1,10 ha 2,91 ha 1,5 ha 

Nátěr MLP proti okusu 35,00 tis.ks 33,00 tis. ks 28,00 tis. ks 

                                                             
6
 LHP = Lesní hospodářský plán 
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Ind. ochrana MLP – 

oplůtek 
0,05 tis. ks 0,01 tis. ks 0,05 tis. ks 

Lapáky 7  ks 6 ks 6 ks 

Feromonové návnady   20 ks 

Náklady výkonů pěstební činnosti včetně nákupu sazenic dosáhly 236.605,- Kč. 

V roce 2012 Město Vrbno p. P. zažádalo o finanční příspěvek na hospodaření v lesích 

z rozpočtu Moravskoslezského kraje v jednotlivých oblastech:  

 2010 2011 2012 

obnova lesa 

zalesněním 
32.940,- Kč 10.800,- Kč 24.300,- Kč 

přirozená obnova  10.800,- Kč 8.400,- Kč 

zajištění kultur 6.000,- Kč 10.000,- Kč - 

 

Ochrana lesa: 

 Při prevenci a ochraně lesa proti kůrovcům bylo pokáceno 6 ks stromových lapáků  

a instalováno 10 ks feromonových lapačů. V roce 2011 bylo vytěženo 8 m3 kůrovcového dříví. 

Stav lesa z hlediska výskytu hlavních kalamitních škůdců je hodnocen jako „základní“.  

(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ) 

 

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 2011 dle ČSÚ je +0,002 %.  

(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ) 

 

3.5 Obchodní organizace zřízené obci  

TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. 

Sídlo: Jesenická 205, Vrbno pod Pradědem 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Jediný společník: Město Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem 

Jednatel společnosti: Zdeněk Valenta 

Předmět podnikání:  

 V oblasti nakládání s odpady vyjma nebezpečných. 

 V oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. 

 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení. 

 Údržba veřejné zeleně. 

 Zimní údržba a čištění komunikací včetně chodníků. 

 Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování. 
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 Provozování pohřebišť a krematorií. 

 Silniční motorová doprava nákladní. 

 Práce speciálními stroji. 

 Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 

 Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti.  

 Hostinská činnost. 

 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci  

a rekondici.  

Počet zaměstnanců: 25 osob/23,5 úvazků. 

Na Technické služby Vrbno s.r.o. jsou zařazování občané pro výkon alternativních trestů, 

kteří vykonávají veřejně prospěšné práce. V roce 2012 byli zařazeni 4 občané.  

Pro výkon veřejné služby pracovníků z ÚP byli přijati 2 pracovníci na roční pracovní poměr 

z dotací z ÚP, ten činil v roce 2012 124 683,- Kč.  

Hospodaření roku 2012 skončilo ztrátou 105 488,47 Kč.  

Ztrátu bylo doporučeno pokrýt z nerozděleného zisku minulých let (152 377,22 Kč), kdy by 

pak zůstatek nerozděleného zisku činil 46 888,75 Kč.  

Činnost odpadového hospodářství poskytuje 68,5 % veškerých výnosů.  

Pořízení nového majetku: 

 Nákladní vozidlo MAN nosič kontejnerů 700 000,- Kč 

 Sněhový pluh na MAN   170 000,- Kč 

 6 ks velkoobjemových kontejnerů na MAN  230 000,- Kč 

 Solankové hospodářství-nástavba SYKO   44 408,- Kč 

Kupní cena všeho dlouhodobého majetku, pořízeného v roce 2012, činí 1 144 408,- Kč.  

V roce 2012 byl prodán dlouhodobý majetek ve výši 90 000,- Kč. 

V roce 2012 byl pořízen drobný hmotný majetek ve výši 124 477,29 Kč (kontejnery, PC, 

tiskárna, nábytek, nářadí).  

Dále byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek, na který byla získána dotace z programu 

SFŽP7 a ERDF8: 

 50 ks kontejnerů 1100 l na tříděný odpad (213 750,- Kč – pořizovací cena). 

 Svazový vůz MAN (3 070 000,- Kč – pořizovací cena). 

 Náklady spojené s dotačním titulem (projekt, propagace, …) (204 750,- Kč). 

Celkově činily náklady na pořízení tohoto druhu hmotného majetku 3 488 500,- Kč.  

(Zdroj: Výroční zpráva Technických služeb Vrbno s.r.o.) 

TEPLO VRBNO s.r.o 

Sídlo: Krejčího 487, Vrbno pod Pradědem 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Jediný společník: Město Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem 

Jednatel společnosti: Jaroslav Marťan 

                                                             
7
 SFŽP = Státní fond životního prostředí 

8
 ERDF = Evropský fond regionální rozvoje 
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Činnost:  

 Rozvod a výroba tepla.  

 Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej.  

 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb. 

 Provoz domovních (Krejčího 487/488, Husova 248, 626, 627) a sídlištních kotelen 

(Družstevní ulice - uhelná kotelna; nám. Sv. Michala, ulice Husova a Ve Svahu - 

plynové kotelny).  

Přepočtený počet zaměstnanců: 4,5 

 (Zdroj: webové stránky města) 

 

3.6 Příspěvkové organizace zřízené a finančně usměrňované obci 

 DOMOV PRO SENIORY Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace,  

adresa: Mnichov 262 Vrbno pod Pradědem, ředitelka: Mgr. Pavla Žaludová. 

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vrbno pod Pradědem,  

adresa: Školní 477 Vrbno pod Pradědem, ředitel: Mgr. Zdeněk Bártek. 

 MATEŘSKÁ ŠKOLA Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, příspěvková organizace 

adresa: Ve Svahu 578 Vrbno pod Pradědem, ředitelka: Magdalena Nováková. 

 MATEŘSKÁ ŠKOLA Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, příspěvková organizace 

adresa: Jesenická 448 Vrbno pod Pradědem, ředitelka: Květa Kubíčková. 

 STŘEDISKO KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace 

adresa: Ve Svahu 578 Vrbno pod Pradědem, ředitelka: Hana Janků. 

(Pozn. kronikářky: více informací o činnosti jednotlivých organizacích naleznete v příslušných 

kategoriích).  

 

3.7 Propagace obce 

 Ples města a městských organizací; Vrbenské slavnosti; Galerie na radnici; vernisáže 

k výstavám; Fotosoutěž „Lidé na Vrbensku mým objektivem“; humanitární sbírky; 

letní kino. 

 Prezentace města na veletrhu Regiontour Brno; Holiday World Praha; Dovolená  

a Region Ostrava; Wystawa twórców Prudnik; Targi Inter Region Prudnik. 

 Propagace města ve slovenské Žilině, na Hornických slavnostech v Karlově Studánce 

 Propagace 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). 

http://www.vrbnopp.cz/
http://www.vrbensko-jeseniky.cz/
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4 ROZVOJ MĚSTA, VÝSTAVBA, DOPRAVA, SPOJE  

4.1 Projekty realizované nebo předložené v roce 2012  

 
(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ)  

 

Založení městského lesoparku ve Vrbně – sadové úpravy 

Cíl projektu: Cíl projektu: vyřešit celkovou regeneraci, obnovu zeleně a porostní struktury 

lesoparku. Obnova zeleně zahrnuje nutné asanace a kácení a návrh nových dosadeb kosterní 

a výplňové zeleně.  

Celkové náklady:  7 951 964,- Kč 

Datace z ERDF9:  6 606 704,- Kč 

Datace z SFŽP10:   388 629,- Kč 

Náklady žadatele:        956 631,- Kč 

 

2. etapa regenerace bývalého areálu Vrsan 

Cíl projektu: využití opuštěného areálu pro vybudování volnočasové infrastruktury. V rámci 

realizace projektu bude zdemolováno 5 objektů a část jednoho objektu. K dosažení dopravní 

obslužnosti bude zrekonstruována místní komunikace vedoucí z ul. Jesenická  

na ul. Střelniční. Současná místní komunikace bude zrušena.  

Zahájení stavebních prací: prosinec 2011, ukončení červen 2012 

Celkové náklady:  4 411 458,- Kč 

Dotace EU11:   3 654 062,- Kč 

Náklady žadatele:    757 396,- Kč 

                                                             
9 ERDF = Evropský fond regionálního rozvoje 
10

 SFŽP = Státní fond životního prostředí 
11

 EU = Evropská Unie 
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V dubnu 2012 byla uzavřena smlouva o dílo s firmou Kareta s.r.o. Bruntál v celkové ceně 

4 156 975,- Kč. Fyzická realizace projektu byla úspěšně ukončena 9. července 2012.   

Splašková kanalizace - Mnichov, Železná 

Cíl projektu: Vybudování kanalizace v místních částech Vrbna pod Pradědem - Mnichově  

a Železné.  

Celkové náklady:  25 mil. korun  

 

Vrbenská veřejnost do škol 

Cíl projektu: obnova školního hřiště Základní školy ve Vrbně a obnova herních ploch a prvků 

MŠ Ve Svahu. Oba venkovní areály budou zpřístupněny pro veřejnost a budou sloužit  

pro volnočasové a sportovní využití obyvatel regionu a také pro výuku dětí.  

V rámci projektu bylo u základní školy vybudováno: 

o Víceúčelové venkovní sportoviště vhodné na tenis, volejbal, házenou,  

malou kopanou, košíkovou 

o Atletický ovál (běh) 

o Oplocení sportoviště 

U mateřské školy byla vybudována: 

o Koloběžková dráha 

o Obnova herních prvků včetně dopadových ploch 

o Výměna dřevěných schodišť 

Celkové náklady:     8 752 396,- Kč 

Dotace z rozpočtu EU a státního rozpočtu:  6 784 962,- Kč 

Na celou akci získalo Město dotaci z Regionálního operačního programu. Výběrové řízení 

vyhrála firma Aleš Fousek z Krnova, která předložila nejnižší nabídkovou cenu. S touto firmou 

byla uzavřena v únoru 2012 smlouva o dílo. Fyzická realizace projektu byla ukončena  

31. srpna 2012.  

 

Revitalizace městské zeleně 

Cíl projektu: vyřešit sadové úpravy ve čtyřech lokalitách ve městě. Jednotlivé lokality jsou 

přístupné veřejnosti, a proto bylo potřeba provést inventarizaci zeleně a navrhnout vhodná 

opatření pro ošetření dřevin stávajících a výsadku nových.  

Celkové náklady projektu:  2 732 791,- Kč 

Dotace z ERDF/FS  1 912 954,- Kč 

Dotace ze SR12     136 640,- Kč 

Plánovaný termín započetí a ukončení projektu: 10/2011 - 5/2014 

Hřbitov ve Vrbně p. P. 

Na území se nacházejí především jehličnany exotického původu, jedná se o jalovce virginské, cypřišky, 

zeravy. Z těchto jehličnanů rostou mnohé těsně u hrobů, náhrobků a obvodové kamenné zdi, proto 

vyžadují asanaci. Je zde i několik hodnotných a perspektivních listnatých stromů, které budou 

ponechány. Dřeviny jsou ve věku 20 až 80 let. 

                                                             
12

 SR - Strukturální rozvoj 
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Počet asanovaných stromů: 73 ks 

Počet stromů k ořezu: 7 ks 

Výsadba rostlin: 

Listnaté stromy: 15 ks ( javor, katalpa, jinan, šácholan, dub, buk, trnovník akát, lípa,..) 

Listnaté keře: 162 ks ( dřišťál, trojpuk, zlatice, hortenzie, mahónie, šeřík, kalina, růže, zimostráz, ) 

Jehličnaté stromy: 24 ks ( jedle, borovice, smrk, cypřišek, jalovec, douglaska, jedle,…) 

Celkem bude vysazeno 201 stromů a keřů. 

Hřbitov v Mnichově 

V řešeném území se nachází mnoho hodnotných a perspektivních dřevin, převážně listnatých stromů 

širokého druhového spektra (javory mléč i klen, duby, jasany), které budou ponechány. Jedná se 

většinou o dřeviny ve věku 30 až 120 let. Některé ze stromů jsou  

ve špatném stavu a jsou navrženy k odstranění. 

Počet asanovaných stromů: 29 ks 

Počet stromů k ořezu: 9 ks 

Výsadba rostlin: 

Listnaté stromy:  7 ks ( javor, jinan, buk, slivoň) 

Listnaté keře: 28 ks ( javor, dřišťál, trojpuk, líska, brslen, svída) 

Celkem bude vysazeno 35 stromů a keřů. 

MŠ Jesenická 

V areálu zahrady je listnatých i jehličnatých stromů dostatek. Některé z těchto stromů jsou ovšem ve 

velmi špatném zdravotním stavu a jsou navrženy k odstranění. V celém území se jedná většinou o 

dřeviny ve věku 10 až 100 let, zčásti dosazovány koncepčně, zčásti živelně. 

Počet asanovaných stromů: 47 ks 

Počet stromů k ořezu: 4 ks 

Výsadba rostlin: 

Listnaté stromy: 38 ks ( javor, temnoplodec, čimišník, katalpa, buk, jinan, střemcha, slivoň, jeřáb,..) 

Listnaté keře a trvalky: 858 ks ( azalka, zimostráz, kdoulovec, skalník, trojpuk, brslen, zlatice, 

mahónie, mochna, ptačí zob, tavolník, pustoryl, vřes, vřesovec, barvínek,…) 

Jehličnaté stromy a keře: 21ks ( jedle, borovice, smrk) 

Celkem bude vysazeno 917 stromů, keřů a trvalek. 

MŠ Ve Svahu 

V řešeném území se nachází málo hodnotných dřevin (většinou bříza bradavičnatá a smrk ztepilý a 

pichlavý). Jedná se většinou o dřeviny ve věku 10 až 30 let, zčásti dosazované koncepčně, zčásti 

spontánně, až živelně. Některé z těchto stromů jsou ve velmi špatném zdravotním stavu a jsou 

navrženy k odstranění. 

Počet asanovaných stromů: 6 ks 

Počet stromů k ořezu: 3 ks 

Výsadba rostlin: 

Listnaté stromy: 12 ks ( javor, jeřáb, jinan, buk, višeň křovitá,..) 

Listnaté keře: 1192 ks ( azalka, zimostráz, kdoulovec, skalník, brslen, mahónie, mochna, ptačí zob, 
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pámelník, kalina, pustoryl,…) 

Jehličnaté stromy a keře: 14 ks ( jalovec, borovice, smrk, tis) 

Celkem bude vysazeno 1218 stromů a keřů. 

 

Obnova kaple Panny Marie Sněžné 

Cíl projektu: obnovení kapličky zasvěcené Panně Marii Sněžné, přičemž velikost kaple bude 

zachována – vystavěna na původním kamenném základě. Přístupová cesta ke kapli bude 

vyčištěná formou odstranění náletů a posečením vysoké trávy. 

Celkové náklady projektu:        275 383,- Kč 

Způsobilé výdaje (zemní práce, úprava vnitřních povrchů, tesařské a truhlářské konstrukce, krytina):  229 069,- Kč 

Dotace:          206 162,- Kč 

Nezpůsobilé výdaje:            46 314,- Kč 

Plánovaný termín započetí a ukončení projektu: 4/2012–6/2013 

 

Vrbenské slavnosti 2012 

Cíl projektu: globálním cílem projektu je prohlubování česko-polských vztahů na obou 

stranách, specifickým cílem je uspořádání jednodenní akce, která napomůže v navazování 

přátelství, poznávaní kultury a tradic obou zemí. 

V roce 2012 se slavnosti konaly v areálu koupaliště. Zahrála kapela BUTY, vrbenský PROTON, 

dechový orchestr Brass Band Šohaj, Jirka Koběrský se skupinou LIFE a Acoustica. Představily 

se děti z polského Glogówku i od nás. Nechyběla oblíbená zábava se skupinou Mirabel a již 

tradiční ohňostroj. Slavnostmi provázel Jirka Jekl. Ve velkokapacitním stanu probíhal 

minimaraton Zumby a improvizační vystoupení týmu O.LI.V.Y.  Pro děti byly nachystány 

balónkové dílny a pohádka Mušketýři z pohádek.  

Vstupné: 60,- Kč, děti do 10 let zdarma 

Celkové náklady akce:  700 000,- Kč 

Dotace:    415 000,- Kč 

Příjmy ze vstupného:   120 000,- Kč 

Výdaje města:   165 000,- Kč 

 

4.1.1 Projekty neuskutečněné, neodhlasované zastupitelstvem 

Obnova veřejného osvětlení ve Vrbně pod Pradědem 

Cíl projektu: vyřešit dodávku a montáž svítidel a rozvaděčů veřejného osvětlení, včetně 

řídícího systému pro optimalizaci provozu VO13 města Vrbno p. P. s cílem dosažení 

maximálních úspor ve spotřebě elektrické energie VO. 

Rozpočet projektu:  7 800 000,- Kč 

Plánovaný termín započetí a ukončení: 5/2012 - 6/2013 

 

                                                             
13

 VO = Veřejné osvětlení 



25 

 

Vyhlídková věž 

Cíl projektu: umožnit občanům regionu a návštěvníkům Vrbna vyhlídku na město.  

Z nedostavěné a nikdy využívané, dnes zchátrané smuteční síně, vybudovat vyhlídkovou věž 

(rekonstrukce + nástavba). Proti stavbě vyhlídkové věže ze smuteční síně sousedící se 

hřbitovem se zvedla vlna odporu a mezi občany kolovala i petice za zrušení této stavby. 

Nakonec se realizace neuskutečnila.  

 

Knihovna 21. století ve Vrbně pod Pradědem 

Cílem projektu bylo vybudování městské knihovny, která bude svým čtenářům poskytovat 

kvalitní služby a komfort na úrovni 21. století. Cílem mělo být dosaženo přestavbou objektu v 

centru města. K dispozici měl být také víceúčelový sál.  

Plánovaný projekt v celkovém finanční výši 25 mil. Kč neprošel přes hlasování zastupitelstva, 

proto byla realizace projektu odložená.  

(Zdroj: podklady MěÚ Vrbno pod Pradědem; www.vrbnopp.cz; měsíčník Zpravodaj) 

 

4.2 Úprava veřejného prostranství 

Zbourání ruiny z křižovatky ulic Husova a Žižkova 

Zastupitelé se rozhodli po mnoha peripetiích neprodat a nechat zbourat chátrající objekt 

z křižovatky vrbenských ulic Husovy a Žižkovy. Sutiny z ještě nedávno obydlené budovy číslo 

popisné 131 byly odvezeny do prostoru čistírny odpadních vod. Zde byl stavební odpad 

protříděný a vhodný materiál z bouračky bude použit na opravu hřbitovní zdi. 

Dům na křižovatce nikdy nenabízel byty první kategorie. O úrovni bydlení svědčily například 

už jen záchody na chodbě, které byly společné pro více rodin. Kdysi býval dům pěkný, 

odpovídal typově předválečné zástavbě a vkusu původních německých obyvatel Vrbna. 

Problémy nastaly, když se do něj nastěhovali obyvatelé z nižších sociálních vrstev. Kromě 

nedostatečných investic do údržby také problémoví nájemníci přispěli k havarijnímu stavu  

a definitivní zkáze domu.  

(Zdroj: Bruntálský a Krnovský deník; webové stránky města Vrbno pod Pradědem) 

 

Stavba nového supermarketu 

Nová velkoprodejna Penny Market se postavila v Jesenické ulici a poprvé byla otevřena  

7. prosince. V prodejně byly k pronájmu dvě menší provozovny, jednu obsadila masna 

Procházka. Součástí výstavby Penny Marketu bylo i vybudování parkoviště. V centru Vrbna 

totiž moc parkovacím míst není.  

(Zdroj: Bruntálský a Krnovský deník, webové stránky města Vrbno pod Pradědem) 

 

 

 

http://www.vrbnopp.cz/
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4.3 Výstavba a údržba domů, bytů a dalších objektů 

Stavební úřad: 

V roce 2012 bylo stavebním úřadem vydáno celkem 500 rozhodnutí. Tabulka níže poskytuje 

přehled těchto rozhodnutí v roce 2010, 2011 a 2012.  

 2010 2011 2012 

Celkem vydáno rozhodnutí 417 317 500 

Územní rozhodnutí; územní 

souhlas; územní ohlášení 
24; 50 12; 73 13; 231; 6 

Stavební povolení 20 6 7 

Kolaudační (rozhodnutí) souhlas 47 18 17 

Změna využití stavby 18 24 9 

Nařízení odstranění stavby 1 - 4 

Dodatečné povolení stavby 1 2 2 

Ostatní 256 182 211 

Přidělení čísla popisného 3 5 5 

(Zdroj: Výroční zprávy MěÚ 2010, 2011, 2012) 

 

Opravy domů a bytů v majetku města: 

 První pololetí 2012 bylo věnováno zejména rekonstrukci objektu bydlení na ulici 

Krejčího č.p. 488, který zasáhl 14. ledna požár. Postupně se opravovala jednotlivá 

podlaží, zbudovala se nová střecha. Za pochodu byly vylepšovány i některé prvky 

konstrukcí, například byla zlepšená skladba střechy, zejména změněna krytina  

za plechovou. V celém domě byla vyměněna okna a současně došlo k zrekonstruování 

průčelí schodišťového traktu, díky čemuž bude mít lepší izolační parametry  

a současně bude lépe chráněno i z hlediska požárního. U vstupu do domu byla 

položena nová dlažba.  

 V druhé polovině roku 2012 došlo za 50% spoluúčasti nájemníku k výměně starých 

dřevěných oken za plastová na ulici Husova č.p. 495 a 496.    

(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ 2012) 

 

4.4 Výstavba a opravy komunikací, vodovodů, kanalizace a plynofikace 

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 ve znění smlouvy.  
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Opravy místních komunikací: 

Opravy místních komunikací byly řešeny na podkladě vedeného seznamu oprav místních 

komunikací: 

 Chodník Nám. Sv. Michala u bytových domů č. p. 503-508.  

 Chodník Březík – Ošťádal.  

 Místní komunikace Nové doby po provedené opravě kanalizace.  

 Místní komunikace Palackého IV směrem k řadovkám.  

 Proveden byl nový odvodňovací žlab u vjezdu do areálu TJ Sokol.  

 Nový monolitický betonový žlab s mříží na místní komunikaci u křižovatky 

s Jesenickou. 

 Opraveny byly příčné žlaby na odvod vody na místních komunikacích Sadová, Husova, 

Nám. Sv. Michala (Bezručova ul.).  

 

Silniční správní úřad: 

 2010 2011 2012 

Celkem vydáno rozhodnutí 18 17 41 

Uzavírka místní komunikace 0 4 - 

Připojení nemovitosti na místní 
komunikaci 

4 4 2 

Zvláštní užívání místní 
komunikace (překopy, havárie) 

14 9 22 

Vyhrazené parkování ZTP 0 0 - 

Ostatní 0 0 17 

 (Zdroj Výroční zpráva MěÚ Vrbno pod Pradědem) 

 

4.5 Ochrana životního prostředí 

 Kontrola zdravotního stavu zeleně a všech stromů na území města.  

Stromy ve špatném stavu (43 kusů) byly pokáceny. 

 Likvidace černých skládek, staveb a autovraků. 

 Využívání služeb fy AQUAstop v.o.s. – umístění psů do kotců na ČOV14. 

 V průběhu roku docházelo k pravidelnému doplňování sáčku na psí exkrementy  

do plechových schránek umístěných ve Vrbně pod Pradědem a podle potřeb 

chovatelů psů při nedostatku byly vydávány přímo na úřadě. 

 Pravidelné informování občanů o třídění odpadu formou článků a letáčků. 

 Provedeny kontroly a evidence podnikatelský subjektů dle OZV č. 35 o odpadech.  

 Organizování veřejně prospěšných prací a veřejné služby.   

(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ Vrbno pod Pradědem) 

                                                             
14

 ČOV = čistírna odpadních vod 
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5 HOSPODÁŘSKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT 

5.1 Průmysl, živnosti a drobní podnikatelé 

 V roce 2012 nedošlo k žádnému rozrůstání průmyslu a s tím souvisejících pracovních 

míst, spíše naopak docházelo ke snižování stavu ve větších i menších podnicích. Průmysl byl 

ve městě zastoupen především středními či spíše malými soukromými firmami, zabývajícími 

se například výrobou a zpracováním plastů, skla či stavebními úpravami.   

Seznam firem viz příloha.  

 

5.2 Obchod a služby, cestovní ruch, peněžnictví 

Nová velkoprodejna Penny Market byla postavena v Jesenické ulici a poprvé otevřela 

své dveře 7. prosince. V prodejně jsou k pronájmu dvě menší provozovny, jednu obsadila 

masna Procházka, druhá zůstala do konce roku prázdná. Součástí výstavby Penny Marke 

tu bylo i vybudování parkoviště. V centru Vrbna totiž moc parkovacím míst není.  

(Zdroj: Brunálský a Krnovský deník, webové stránky města Vrbno pod Pradědem) 

 K 1. lednu 2012 došlo v rámci daňových změn mimo jiné ke zvýšení snížené sazby 

DPH z 10 na 14 %. V důsledku této změny, zvýšením cen dovážených potravin a růstu cen 

komodit a energie došlo ke zvýšení cen potravin. Spotřebitelské ceny potravin  

a nealkoholických nápojů vzrostly v Česku o 6,9 %, což bylo nejvíce z 27 členských států 

Evropské unie. V roce 2012 vzrostly ceny masa o 8,1 %, vajec o 53,6 %, jogurty o 8,4 %, ovoce 

o 5,9 %, kakao o 14,8 %, kávy o 16,0 %. Nižší než v roce 2011 byly zejména ceny brambor,  

a to o 16,9 %. 

Průměrná míra inflace v roce 2012 dosáhla 3,3 %, což je hodnota o 1,4 % vyšší než v roce 

2011. Výši inflace v roce 2012 ovlivnil hlavně měsíc leden, ve kterém vzrostly spotřebitelské 

ceny meziměsíčně o 1,8 % a meziročně poskočily na 3,5 %.  

(Zdroj: Český statistický úřad)  

 

5.3 Sbor dobrovolných hasičů (SDH) města Vrbna pod Pradědem 

 V roce 2013 oslavil SDH Vrbno p.P. 140 let od svého založení. Historii sboru až  

po současnost nalezne zájemce v příloze.  

 Sbor dobrovolných hasičů dnes čítá zhruba 70 členů, ale také má své následníky 

v podobě mladých hasičů, kteří se pilně připravují na to, aby jednou mohli ty starší plně 

nahradit. Jednotka hasičů města Vrbno pod Pradědem (JPO) je zařazena do kategorie JPO 

II/215 a čítá 28 členů, z toho 1 vykonává v JSDH16 službu jako svoje zaměstnání v hlavním 

pracovním poměru a s 24, kteří vykonávají službu jako svoje vedlejší povolání, jsou sepsány 

                                                             
15

 JPO II/2 – je jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd dvou 
družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000. Doba 
výjezdu z místa dislokace do 5 minut, doba příjezdu na místo zásahu do 10 min.  
16

 JSHD = Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
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dohody o pracovní činnost. Všichni členové musí každoročně projít řadou povinných školení, 

výcviků a jednou za dva roky zdravotnickou prohlídkou praktického a mnohdy odborného 

lékaře. Školení jsou zaměřena jak na teoretickou část, tak na praktickou činnost.  

 Jednotka disponuje pěti hasičskými vozidly a letos novým dopravním automobilem. 

Toto vozidlo 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 minulém roce se hasiči zúčastnili soutěže ve vyprošťování osob 

z havarovaných vozidel. Cvičilo se v areálu autovrakoviště v Bruntále, na soutěž se dostavilo 

celkem 25 družstev jednotek dobrovolných hasičů z celého MSK, naši hasiči se umístili  

na 11. místě. Další významná soutěž se konala v Hamrech u Prostějova, jednalo se o soutěž 

Rallye Hamry a soutěžilo se v záchranářských disciplínách. Během jednoho dne se muselo 

řešit 9 modelových situací přichystaných příslušníky HZS Olomouckého kraje. Letošní 

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. Na místo dorazila jednotka vrbenských hasičů  

a členové zdravotnické záchranné služby, kteří sledovali naše výkony a poté je zhodnotili.  

Hlavní činnosti hasičů ve Vrbně je činnost zásahová. 

Rok 2010 2011 2012 

Počet členů dobrovolných hasičů 24 24 24 

Celkový počet zásahů 106, u toho 119, z toho 96, z toho 

- Požáry 18 16 21 

- Dopravní nehody 14 8 13 

- Živelná pohroma - - - 

- Únik nebezpečných látek 7 8 2 

- Technická pomoc 62 76 47 

- Ostatní 5 11 13 

 

Během roku byly provedeny tematické přednášky preventivně výchovné činnosti 

v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva v ZŠ Vrbno pod Pradědem. Dále probíhal 

kroužek mladých hasičů pod vedením instruktorů, kteří učí a připravují děti do soutěže 

mladých hasičů a také pro pozdější činnost zásahovou. 

Propagace a informovanost obyvatel obcí vrbenska o práci hasičů je prováděna 

formou zveřejňováním článků o činnosti jednotky ve zpravodaji a také na webových 

stránkách www.hasici-vrbno.wbs.cz.     

(Zdroj: Zpráva o činnosti JSDH 2012)  

http://www.hasici-vrbno.wbs.cz/


30 

 

5.4 Bezpečnost + policie ve Vrbně 
Obvodní oddělení Policie České republiky Vrbno pod Pradědem se nachází na adrese 

Nádražní 583. V roce 2012 pracovalo na oddělení 17 policistů a jejich územní působnost 

kromě samotného města Vrbna a jeho části zasahuje i do Ludvíkova, Karlovy Studánky  

a vrcholné části Pradědu, Karlovic, Široké Nivy, Pochně a Skrbovic, na Bílý Potok.  

Statistické údaje: 

Rok 2010 2011 2012 

Počet policistů na oddělení 18 17 17 

Počet řešených trestných činů 156 147 152 

- Objasněno 107, což činí 

68,59 % 

100, což činí 

68,03 % 

105, což činí 

69,09 % 

Počet dopravních nehod 42 44 47 

Počet preventivních akcí 32 35 25 

Počet osvětových akcí 4 5 10 

Osvětové akce byly uspořádány pro dětský domov, ZŠ17 a ZŠ speciální, seniory a také 

v marketu.  

(Zdroj: podklady poskytla vrchní asistent pprap. Pavla Welnová) 

 

5.5 Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvková 
organizace 
Sídlo: Ve Svahu 578/13 

Zřizovatel: Město Vrbno pod Pradědem 

Ředitelka organizace: Hana Janků 

Účel organizace: zabezpečit kulturní, kulturně výchovné a kulturně vzdělávací potřeby 

veřejnosti územního obvod města Vrbno pod Pradědem 

Provozní prostory organizace: 

 
Střecha 

Ve Svahu 578/13 
Městská knihovna 

Sadová 312 
Místní knihovna 

Železná 

Rok 2010 
Počet pracovníků: 3 

Úvazky: 3 
Počet pracovníků: 3 

Úvazky: 2,8 
Počet pracovníků: 1 
Úvazky: 6 hod/týden 

Rok 2011 
Počet pracovníků: 3 

Úvazky: 3 
Počet pracovníků: 2 

Úvazky: 2 
Počet pracovníků: 1 
Úvazky: 6 hod/týden 

Rok 2012 
Počet pracovníků: 3 

Úvazky: 3 
Počet pracovníků: 3 

Úvazky: 2,5 
Počet pracovníků: 1 
Úvazky: 6 hod/týden 

 

 

                                                             
17

 ZŠ = Základní škola 



31 

 

 
 

Městská knihovna Vrbno 

Již od roku 1996 zajišťuje nákup na základě Smlouvy o poskytování regionálních 

služeb a služeb knihovnických uzavřené s Městskou knihovnou v Bruntále Regionální 

knihovnické centrum v Bruntále. 
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 2010 2011 2012 

Přírůstek knihovního 

fondu 
960 sv.18 953 sv. 932 sv. 

Objem finančních 

prostředků na nákup 

knih 

150.000,- Kč 150.000,- Kč 150.000,- Kč 

Stav knihovního fondu 

k 31.12. 
35.269 sv. /+706/ 35.404 sv. /+135/ 35 903 sv. /+499/ 

Počet exemplářů 

docházejících periodik 
32 30 36 

Celkem zaregistrováno 

čtenářů 
691 675 701 

- z toho čtenáři do 15 

let 
195 202 228 

Počet výpůjček 45.216 sv. 43 399 sv. 42 866 sv. 

Průměrný počet 

výpůjček na čtenáře 
65,44 dokumentů 64,29 dokumentů 61,15 dokumentů 

Využití MVS19 155 85 25 

Půjčování CD-ROMů - - 96 

Kopírovací služby 560 838 778 

Počet akcí 81 54 48 

  

Významné projekty knihovny:  

 Knihovna získala dotaci z MK ČR na realizaci projektu „Nejsme sloni v porcelánu“ 

z okruhu Knihovna 21. století ve výši 10 000,- Kč. V rámci projektu byly plánovány 

tyto akce: Noc s Andersenem aneb Draka je lepší pozdravit; Pasování na čtenáře 

tentokrát v Království zatoulaných písmenek a dobrých mravů; Turnaj ve společenské 

hře „Starling-etiketa hrou“, besedy se spisovateli.  

 „Česká knihovna“ – MK ČR, podpora nákupu nekomerčních titulů české literatury. 

 „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ – do projektu bylo zapojeno 38 dětí z 1. tříd. 

  Pravidelné burzy knih  

Hospodaření knihovny 

 2009 2010 2011 2012 

Vlastní výnosy 

knihovny 
67.078,- Kč 62.682,- Kč 58.580,- Kč 48.392,- Kč 
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 Sv. = svazek, svazků 
19

 MVS = Meziknihovní výpůjční služba 
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Granty 18.510,- Kč 25.000,- Kč 11.100,- Kč 10.000,- Kč 

Dary 1.000,- Kč 1.000,- Kč 2.000,- Kč 1.000,- Kč 

Celkem příjmy 86.588,- Kč 88.682,- Kč 71.680,- Kč 59.392,- Kč 

 

 

Střecha 

 Zabezpečuje kulturní, společenský a vzdělávací život obyvatel města. Zajišťuje 

vydávání Zpravodaje, pořádání přednášek, kurzů a školení jiným subjektům, pronájem 

prostor pro komerční akce firem a podnikatelů.  

Přehled všech typů akcí uspořádaných v prostorách Střechy v roce 2012.  

   

 
Také slavné a známé osobnosti navštívily Střechu a přišly duševně obohatit vrbenské 

obyvatelstvo. Jmenovat můžeme např. představení Andera z Košic a Galanečky, koncert 

Jaroslava Hutky, povídání s Václavem Vydrou a Janou Bouškovou, koncert Pavla Nováka  

či Rozmarýnky nebo povídání s Tomio Okamurou.    

 

Zpravodaj obcí v údolí řeky Opavy20 vydává Město Vrbno pod Pradědem, vychází vždy první 

pracovní den v měsíci. Redakci a administrativu zpravodaje zajišťuje Středisko kultury  

a vzdělávání p.o. Odpovědným redaktorem je Naděžda Trzaskaliková. Zpracování předlohy  

                                                             
20

 název je převzat ze zadní strany místního Zpravodaje 
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a grafickou úpravu má na starosti Vladimír Ulip – WILLY, tisk zajišťuje Tiskárna - František 

Zubalík.  

V roce 2012 se redakční rada scházela ve složení: šéfredaktorka Naděžda Trzaskaliková, 

členové rady: Ing. Helena Kudelová (starostka), Ing. Miloš Lasota (místostarosta),  

Mgr. Alena Kiedroňová (sekretariát MěÚ), Hana Janků (ředitelka SKaV). Cena Zpravodaje  

je 10,- Kč, prázdninové dvojčíslo 15,- Kč. Cena inzerce se v roce 2012 neměnila.  

 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

Celkové náklady 316.853,40 Kč 339.458,40 Kč 371.237,64 Kč 

Průměrné náklady  
á 1 kus 

20.82 Kč 23,08 Kč 25,29 Kč 

Příjmy 163.697,00 Kč 163.304,00 Kč 178.593,00 Kč 

Průměrné příjmy  
á 1 kus 

10,75 Kč 11,10 Kč 12,17 Kč 

Ztráta 153.156,40 Kč 176.154,40 Kč 192.644,64 Kč 

Celkem vytištěno 15 220 ks 14 710 ks 14 680 ks 

Průměrný počet 
stran na číslo 

48,36 stran 56,27 stran 60,72 stran 

V roce 2012 byl Zpravodaj zpracováván rovněž ve formátu PDF a přístupný na stránkách 

města Vrbno pod Pradědem.  

(Zdroj: Výroční zpráva SKaV za rok 2012, doplňující informace poskytnuté ředitelkou 

organizace) 

 

5.6 Euroregion Praděd 

Jedná se o dobrovolné sdružení českých a polských spolků a svazků měst a obcí,  

které se nacházejí na území okresů Bruntál a Jeseník v České republice a na území Opolského 

Slezska v Polské republice. Hlavním účelem vzniku Euroregion Praděd bylo sjednotit snahy  

o vzájemnou spolupráci příhraničních regionů podle evropských modelů. 

V současné době sdružuje Euroregion 72 obcí na straně české a 34 obcí na straně 

polské. Nejvyšší orgán sdružení je Valná hromada, která je složená ze zástupců sdružení. 

Výkonným orgánem je Rada. Ze svého středu volí předsedu a jednoho místopředsedu, kteří 

vykonávají funkci statutárních orgánů sdružení. Předseda české strany: Mgr. Petr Procházka, 

ředitel Hotelové školy Vincenze Priessnitze v Jeseníku. Místopředseda české strany:  

Ing. Petr Rys, MBA, starosta města Bruntál. Sekretariát se nachází na ulici Nové doby 111, 

Vrbno pod Pradědem, jehož ředitelem je Ing. Zdeněk Jarmar. Celkový počet zaměstnanců 

sekretariátu byl  7/ 6 úvazků (od července byla přijata na poloviční úvazek 1 pracovnice,  

v listopadu odešla 1 pracovnice na mateřskou a rodičovskou dovolenou, místo ní byla přijata 

jiná na poloviční úvazek). 
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Nejvyšším společným orgánem Euroregionu je Parlament. Způsob volby členů 

Parlamentu je vnitřní věcí každé národní části. Za českou stranu jsou členy Parlamentu 

členové Rady Euroregionu.  
 

Hospodaření ER Praděd: 

 2010 2011 2012 

Zůstatek z předešlých 

roků 

427 844 Kč 1 133 909 Kč 1 511 237 Kč 

Výnosy (příjmy) 39 867 662 Kč 42 348 870 Kč 36 233 148 

Náklady (výdaje) 39 161 597 Kč 41 971 542 Kč 36 770 726 

Převod do následují-

cího roku 

1 133 909 Kč 1 511 237 Kč 963 659 

  

 Euroregion Praděd působí v Jeseníkách (TO Jeseníky – východ) od poloviny roku 2011 

jako profesionální společnost destinačního managementu. Základními východisky jsou 

aktualizovaná Marketingová strategie a na ni navazující Akční plány. Cílem je zajistit  

dlouhodobě udržitelný rozvoj cestovního ruchu zaměřeného na venkov, jeho poznávání  

a aktivní dovolenou. Průběžné úspěšné naplňování aktivit obou Akčních plánů, a tím 

postupná implementace marketingové strategie cestovního ruchu, přineslo pozitivní 

výsledky zejména v naplňování specifických cílů. Již se objevily první signály naplňování 

základního kvantitativního cíle – celkový růst počtu turistů a návštěvníků do roku 2015  

o 10 %.  

(Zdroj: Zpráva o činnosti Euroregionu Praděd v roce 2012)  

 

5.7 Informační centrum 

Městské informační centrum, IMPULS s.r.o, se nachází vedle pošty na ulici  

Jesenická 252 ve Vrbně pod Pradědem. Odpovědnou osobou je Lenka Bednaříková. 

Hlavním úkolem informačního centra je poskytovat informace místním obyvatelům  

a turistům, dále se zabývá prodejem drobných upomínkových předmětů. Je zde v prodeji 

také turistická známka Vrbna pod Pradědem a Pradědu.  

(Zdroj: webové stránky Informačního centra) 

 

5.8 Centrum volného času – KLUB KOTLÍK 

 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. Klub Kotlík spolupracuje při akcích s Dětským domovem  

ve Vrbně pod Pradědem.  

Koordinátoři klubu Kotlík během roku 2012 uspořádali několik akcí a výletů pro děti  

a mládež, jež klub navštěvují.  Například si děti mohly na místních loukách vyzkoušet 
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detektor kovů, využít turisticky laděné pochody po okolí nebo si užít zábavu při táborácích  

a koupání v řece Opavě.   

(Zdroj: webové stránky města Vrbno pod Pradědem)  

 

5.9 Významné společenské (kulturní, sportovní) akce 

 Jubilejní 15. ples města a městských organizací, uskutečněný v klubu Mír, tentokrát 

ve stylu rock ´n´rollu. K tanci i poslechu zahrály skupiny Princess Queen revival  

a DJ Frog a nechyběl ani krnovský Elvis Presley. Cena slosovatelné vstupenky byla 

290,- Kč. 

 Dne 7. 2. 2012 se ve Střeše uskutečnil Benefiční koncert, jehož výtěžek byl odevzdán 

na konto postiženým požárem domů na ulici Krejčího (viz kapitola neštěstí v obci). 

Koncertu se zúčastnilo přes 100 lidí a vybralo se necelých 11.000 Kč.  

 Středisko kultury a vzdělávání STŘECHA pozvalo zájemce na povídání  

s Janou Bouškovou a Václavem Vydrou. Cena vstupného byla 200 Kč, studenti a ZTP 

100 Kč. 

 Ve Střeše se konala v březnu beseda s promítáním s cestovatelem  

Romanem Vehovským. Vstupné dospělí 50 Kč, studenti a ZTP 25 Kč.  

 Do Střechy zavítal známý hudebník Jaroslav Hutka. Cena vstupenky pro dospělé byla 

150 Kč, studenti a ZTP zaplatili 75 Kč.  

 Ve Střeše se uskutečnil tvz. Večer u cimbálu – k poslechu zahrála cimbálová muzika 

Sekeráše z Opavy, v ceně vstupného (160 Kč) byla také ochutnávka vína.  

 Společný koncert legendárních skupin (Poutníci a Cop) českého bluegrassu a country 

zazněl prostory Střechy. Jednotné vstupné činilo 250 Kč.  

 První ročník Vrbenského dráčku, seriálu cyklistických závodů pro děti a mládež 

mikroregionu Vrbnesko, se uskutečnil na sedmi různých místech v různých datech, 

přičemž finále proběhlo v Mnichově v cykloareálu Černá Opava. Start závodu proběhl 

vždy v 10 hodin, startovné činilo 5 Kč.    

 Výstava Spolku přátelé Vrbenska s názvem „Vrbno známé i neznáme“ se uskutečnila 

ve Střeše. Výstava prostřednictvím fotografií, dokumentů a dalších zajímavosti 

připomněla návštěvníkům doby, kdy zde vzkvétal průmysl a kdy lidé neměli nouzi  

o práci. Na výstavě bylo k vidění více než 800 fotografií.   

 Do Střechy zavítal známý bavič Ander z Košic, jehož zábavný pořad mohli zájemci 

zhlédnout po zaplacení vstupného ve výši 180 Kč.  

 Veřejná střelecká soutěž se uskutečnila na střelnici MS, občerstvení a myslivecká 

kuchyně byla zajištěna.  

 Ojedinělá výstava více než 300 panenek ve slušivých krojovaných oblecích  

se uskutečnila ve Střeše.  

 Vrbenští obyvatelé mohli zavzpomínat na povodně z roku 1997 při tematické výstavě, 

kterou připravil ve Středisku chytrých aktivit Střelecký klub a byla k vidění  

od 13. června do 16. srpna. Samotné výstavě předcházelo promítání filmu  
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o povodních z roku 1997. Lidé vzpomínali, jak si voda během povodní našla svá 

původní koryta a mnozí zůstali týden bez vody, elektřiny, jídla a bez zpráv o svých 

příbuzných, kteří bydleli v místní části Mnichov nebo Železná.  

 Areál koupaliště ve Vrbně pod Pradědem v sobotu 23. června ožil celodenními 

slavnostmi. Pro návštěvníky bylo připraveno kulturní vystoupení i bezpočet stánků 

s občerstvením a dalším zbožím, pro děti byly připraveny hry, balonková dílna  

a pohádka Mušketýři z pohádek. Areál se otevřel v 9,30 hodin. Dopoledne patřilo 

vystoupení dětí z polského Glogówku i z Vrbna. Od 12 hodin se na pódiu vystřídala 

řada kapel a tanečníků. Největším lákadlem byla kapela Buty, která se představila 

v 15,30 hodin, na závěr nechyběl ani velkolepý ohňostroj.  

 Mezinárodní fotbalový turnaj Vrbenský cup se odehrál v areálu fotbalového hřiště  

ve Vrbně pod Pradědem dne 23. 6. 2012 od 9,00 hodin. 

 Veřejný střelecký trojboj myslivců Myslivecký den - Letní slunovrat pořádalo 

Myslivecké sdružení Praděd na střelnici MS dne 23. 6. 2012.  

 Již 6. ročník tradičních závodů do vrchu – Vrbenský vrch 2012 se uskutečnil na silnici 

II/452 Karlovice – Pustá Rudná. Vstupné bylo 50 Kč, senioři, ZTP a děti do 10 let 

zdarma.  

 Teprve 1. ročních letního volejbalového turnaje smíšených družstev o putovní pohár 

se odehrál na volejbalových kurtech u „Sokolovny“ dne 30. 6.  

 Letní slavnost Lapků z Drakova se uskutečnila na Drakově a jeho okolí o víkendu  

14.-15. 7. 2012. Během obou dnů byl zajištěn bohatý program a občerstvení.  

Vstupné je dobrovolné, parkovné 30 Kč.  

 Zábavná letní slavnost k zakončení léta s názvem Dlouhá noc se uskutečnila v areálu 

Hotelu Koliba Ludvíkov. Zajištěn byl zábavný pořad i občerstvení.  

 Oblíbené letní kino v areálu klubu Mír začalo promítat od 18. 8. 2012 komedií 

Probudím se včera. Posledním promítaným filmem dne 30. 8. 2012 byla Sněhurka  

a lovec. Promítat se začínalo kolem 20,15, cena představení byla 80 Kč.  

 O cenu Pradědu 2012, 54. ročník veřejné střelecké soutěže, se uskutečnil na střelnici 

MS. Součásti akce byla i myslivecká kuchyně.  

 42. ročník dálkového pochodu Vrbenská padesátka se uskutečnil dne 15. 9. 2012. 

Startovné dospělí 20 Kč, mládež do 15 let 10 Kč. Pořádal Klub vrbenských turistů.  

 IV. ročník zářijové slavnosti Vrbenské babí léto 2012 se konal v areálu fotbalového 

hřiště. Vstupné dospělí 30 Kč, děti zdarma.  

 Spolek přátelé Vrbenska uspořádal ve Střeše Vrbenský festival pomazánek.  

Vstupné bylo zdarma pro všechny, kteří s sebou přinesli recept či „babskou“ radu.  

 Memoriál SKATE JAM 2012, akce plná dovednosti s „prkýnky na kolečkách“,  

se uskutečnila v areálu fotbalového hřiště. Vstup volný.  

 Vrbno pod Pradědem, resp. Středisko kultury a vzdělávání, navštívil známý písníčkách 

Wabi Daněk. Koncert s názvem „… a život běží dál“, si mohli účastníci poslechnout  

po zaplacení vstupného 230 Kč/ dospělí, 120 Kč/ studenti a ZTP. 
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 Koncert „Neřesti a ctnosti Pavla Nováka“ se uskutečnil ve Střeše, vstupné činilo  

180 Kč.  

 Veselé vyprávění Tomio Okamury – „Všude dobře, tak co doma“, se uskutečnilo ve 

Střeše. Hostem byl také zpěvák Vítězslav Vávra. Cena vstupenky činila 180 Kč, 

studenti a ZTP 90 Kč.  

Řadu akcí drobnějšího charakteru pořádaly i různé kulturní či sportovní spolky  

(přehled spolků viz příloha).  

 

5. 10 Zdravotní a sociální služby 

Ve městě fungovalo několik ambulancí, praktických lékařů pro dospělé, děti a dorost, 

stomatologů a gynekologů, ošetřovatelská péče, zdravotní dopravní služba a dvě lékárny 

(přehled zdravotního zařízení i s adresy a jmény lékařů viz příloha).  

Od 3. ledna 2011 začalo ve městě fungovat nové výjezdové pracoviště  

Rychlé záchranné služby Moravskoslezského kraje. Posádka se skládá z řidiče-záchranáře  

a sestry-specialistky, kteří poskytnou nemocnému první neodkladnou pomoc a v případě 

potřeby vyjíždí sanitě naproti lékař z výjezdové skupiny v Bruntálu. Ve službě se střídají čtyři 

řidiči a čtyři sestry. Toto výjezdové pracoviště fungovalo v objektu lékárny na Jesenické ulici 

24 hodin denně 7 dní v týdnu, sanitka vyjížděla z garáže dočasně postavené při křižovatce 

Jesenická – Školní.  

 

Centrum sociálních služeb  

Komunitní plánování sociálních služeb Mikroregionu Vrbensko připravilo  

ve vybraných dnech po celý rok na Městském úřadě ve Vrbně psychologické, právní  

a sociální poradenství. Všechny tyto služby jsou poskytovány zdarma.  

(Zdroj: webové stránky Města) 

 

Domov pro seniory Vrbno 

Zřizovatel: Město Vrbno pod Pradědem 

Sídlo organizace: Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 

Ředitelka: Mgr. Pavla Žaludová 

Skladba obyvatel DPS: 

 K 31. 12. 2010 K 31. 12. 2011 K 31. 12. 2012 

Počet klientů 75 76 75 

- Z toho muži 36 35 35 

- Z toho ženy 39 41 40 

- Přijatí 29 24 23 

- Odchod na vlastní žádost 7 6 3 
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- Úmrtí 25 16 21 

Věkové skupiny K 31. 12. 2010 K 31. 12. 2011 K 31. 12. 2012 

43-65 let 15 13 13 

66-75 let 
51 

32 28 

66-85 let 23 24 

86-95 let 9 8 10 

Průměrný věk klienta 75 - 74,6 

 

Pohyblivost K 31. 12. 2010 K 31. 12. 2011 K 31. 12. 2012 

Trv. upoutání na lůžko 10 11 18 

Vozík 14 

33 22 Chodítko 4 

Fr. Hole 5 

Zcela mobilní 33 32 35 

Zdravotní péče byla zajišťována praktickými privátním lékařem MUDr. Matelovou, 

MUDr. Martínkovou, MUDr. Kopřivou a MUDr. Holajovou, kteří docházeli  

do Dps nepravidelně dle potřeb klientů. Do Domova dojížděli nepravidelně i odborní lékaři: 

MUDr. Karas (psychiatr), MUDr. Tesarčík (ortoped) a MUDr. Húsková (diabetoložka). 

V naléhavých případech byla lékařská pomoc zajišťována pohotovostní zdravotnickou 

službou LSPP Bruntál.  

Klienti, kterým nebyl přiznán příspěvek na péči, jsou povinni si hradit péči ze zůstatku 

důchodu (15 %). Dlužná částka za úhrady poskytované péči za rok 2011 činila 5 152 Kč  

(1 klient), dlužná částka za úhrady poskytované péče za rok 2012 činila 3 847 Kč (2 klienti).  
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Úhrady za pobyt v Dps: 

1 den Ubytování 

denně 

Strava 

normální 

(racionální) 

Strava 

diabetická 

1den celkem 

strava normální 

1 den celkem 

strava      

diabetická 

Jednolůžkový 

pokoj 

132 Kč 135 Kč 145 Kč 267 Kč 277 Kč 

Dvoulůžkový 

pokoj 

122 Kč 135 Kč 145 Kč 257 Kč 267 Kč 

Dvoulůžkový s 

umyvadlem 

123 Kč 135 Kč 145 Kč 258 Kč 268 Kč 

Dvoulůžkový 

se sociálním 

zařízením 

132 Kč 135 Kč 145 Kč 267 Kč 277 Kč 

Třílůžkový 

pokoj 

112 Kč 135 Kč 145 Kč 247 Kč 257 Kč 

Třílůžkový 

s umyvadlem 

113 Kč 135 Kč 145 Kč 248 Kč 258 Kč 

 

 Uživateli zůstává po zaplacení úhrady za ubytování a stravu 15 % z jeho příjmů, podle 

ustanovení § 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.   

 

 
Stále více se Dps potýká s nižšími příjmy klientů. Zhruba dvě třetiny seniorů mají nižší 

než průměrnou penzi (10 740 Kč), důchody byly valorizovány o 0,9 %.  

Nejenže některým klientům chybí peníze na úhradu, často jim jsou z důchodů odečítány 

exekuční splátky.  

 

V případě zájmu o přihlášení se v Dps Vrbno k trvalému pobytu je podána žádost 

místně příslušnému městskému úřadu ke schválení, rada Města poté rozhodne. Pokud je 

v Domově volné místo, je klient umístěn z i jiného okresu. K 31. 12. 2012 bylo evidováno  

9 žádostí.  
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Zaměstnanci Počet osob/úvazky Počet osob/úvazky 

 Sezónně Mimosezónně 

K 31. 12. 2010 36/ 34,5 35/ 34 

K 31. 12. 2011 36/ 34 35/ 33,625 

K 31. 12. 2012 35/32,75 36/33 

(Zdroj: Výroční zpráva DPS za rok 2012, poskytnutá Mgr. Žaludovou) 

 

Domov pro seniory, pečovatelské služby 

Sídlo organizace: Husova 627, 79326 Vrbno pod Pradědem 

Název vlastníka: Město Vrbno pod Pradědem 

Názve provozovatele: HELP-IN o.p.s. 

Organizace HELP-IN o.p.s má v tomto domě pronajaté prostory a provozuje výkon 

pečovatelské služby. Služba funguje celý týden i o víkendech. K dispozici jsou dva dodavatelé 

obědů (Jídelna Benková a Domov pro seniory Mnichov). Nejčastěji využívané úkony jsou 

dovážka oběda, nákupy, běžný úklid, pochůzky, ale i pomoc při osobní hygieně. Fakultativně 

mohou klienti využívat odvoz autem k lékaři, na nákup atd.  

Na středisku ve Vrbně pracují 4 pečovatelé. Na starost mají celkem 85 klientů a roční náklady 

na provoz služby činí cca 1 100.000,- Kč. Organizačně technické a administrativní zajištění 

služby se provádí v sídle společnosti v Bruntále, např. šetření při vstupu do služby, zpracování 

smlouvy s klienty, výpočet měsíčních úhrad za služby, provádění změn ve smlouvě a dále 

veškeré účetní a mzdové služby.  

Město Vrbno pod Pradědem na provoz služby každoročně přispívá ze svého rozpočtu částkou 

480 tisíc korun.   

 

5. 11 Sociální poměry a nezaměstnanost, Úřad práce  

V rámci sociální reformy došlo s účinnosti od 1. ledna 2012 k převodu agendy dávek 

pomoci v hmotné nouzi, včetně organizace institutu veřejné služby, z obcí do kompetence 

Úřadu práce České republiky. Dávky pomoci v hmotné nouzi již nebyly od 1. 1. 2012 

vypláceny městským úřadem, ale bylo zavedeno tzv. jednotné místo, kterým se stal  

Úřad práce ČR. 

 

Úřad práce:  

Adresa: Sv. Čecha 268, Vrbno pod Pradědem. 

Vedoucí pracoviště: Věra Chrástková 

Statistika nezaměstnanosti: Vzhledem k tomu, že Úřad práce začal od 1. 1. 2012 pracovat 

v novém programu, nemají již od této doby statistické údaje za mikroregiony ani za obce, 
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proto bude za rok 2012 doplněna tabulka jen za Bruntálsko, pod které spadá také 

Vrbensko21.  

 

 

2010 2011 2012 

Vrbno p. P. Vrbensko Vrbno p. P. Vrbensko 
KoP22 

Bruntál 
Okres 

Bruntál 

Průměrná míra 

nezaměstnanosti 
14,9 % 15,3 % 15,5 % 15,7 % 17,0 16,2 

Průměrný počet 

uchazečů o zaměstnání 

(UoZ) 

497 690 515 705 3 658 8 488 

 

 

Míra nezaměstnanosti 
Stav k 31.12.2010 Stav k 31.12.2011 

Počet UoZ23 MN v % Počet UoZ MN v % 

Vrbno p. P. 593 17,9 % 536 16,2 % 

Vrbensko 820 18,3 % 736 16,5 % 

 Muži Ženy Muži Ženy 

17,6 Vrbno p.P. 17,8 % 18,0 % 15,1 % 17,6 % 

Vrbensko 18,5 % 18,0 % 15,2 % 18,1 % 

 

Míra nezaměstnanosti 
Stav k 31.12.2012 

Počet UoZ24 MN v % Muži Ženy 

KoP Bruntál 4055 19 % ------ ------ 

Okres Bruntál 9 196 18 % 17,4 % 18,6 % 

 (Zdroj: Podklady Úřadu Práce ČR) 

 

                                                             
21 Vyjádření k mému požadavku: omlouvám se, že Vám nemohu poskytnou informace, které potřebujete. Vzhledem k tomu, že 

jsme od 1. 1. 2012 začali pracovat v novém programu, nemáme od této doby statistické údaje za mikroregiony ani za obce. Jediné co Vám 
mohu poskytnout jsou statistická data za okres Bruntál a za Kontaktní pracoviště Bruntál (KoP) - tj. Bruntálsko a Vrbensko – viz doplněná 
tabulka níže (Ing. Milena Strohalmová, referent zaměstnanosti – referát trhu práce krajské pobočky). 
22 KoP Bruntál = Kontaktní pracoviště Bruntál 
23

 UoZ = Uchazečů o zaměstnání 
24

 UoZ = Uchazečů o zaměstnání 
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6 ŠKOLSTVÍ 

6.1 Mateřská škola Vrbno pod Pradědem 

Název: Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál, příspěvková 

organizace. 

Zřizovatel: Město Vrbno pod Pradědem. 

Ředitel: Květa Kubíčková 

Kapacita: 84 dětí, počet tříd: 3  

Součástí školy:  

 Školní jídelna  kapacita: 130 jídel 

Počet žáků:  

Školní rok 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Počet dětí celkem 80 84 83 

 

Pracovníci školy/ úvazky: 

Školní rok 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Pedagogů celkem 7/ 6,62 7/ 6,62 6/ 6 

Nepedagogů celkem 4/ 3,40 4/ 3,40 4/ 3,40 

 

Základní hospodaření školy za rok 2012: 

 
 (Zdroj: Hodnotící zpráva školy šk. rok 2011 -2012, 2012-2013) 
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6.2 Mateřská škola Vrbno pod Pradědem 

Název: Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres Bruntál,  

příspěvková organizace 

Zřizovatel: Města Vrbno pod Pradědem    

Ředitel: Magdalena Nováková 

Kapacita: 100 dětí, třídy: 4 

Součástí školy:  

 Školní jídelna  kapacita: 100 jídel 

Počet žáků k 1. 9.:  

Školní rok 2010/2011 2011/2012 

Počet dětí celkem 96 97 

 

Pracovníci školy/ úvazky k 1. 9.: 

 2010/2011 2011/2012 

Pedagogové 9/ 8,5 8/ 7,82 

Nepedagogové 7/ 5,3 6/ 5,75 

Celkem zaměstnanců 16/ 13,8 14/ 13,57 

 (Zdroj: Podklady od paní Magdalény Novákové) 

 

6.3 Základní škola 

Název: Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková organizace 

Zřizovatel: Město Vrbno pod Pradědem 

Ředitel: Mgr. Zdeněk Bártek 

Kapacita: 750 žáků 

Součástí školy:  

 Školní družina  kapacita: 90 dětí 

 Školní klub   kapacita: 60 dětí 

 Školní jídelna  kapacita: 550 jídel  

Škola se nachází ve třech samostatných budovách. Disponuje učebnami F, Ch, Př, cizích 

jazyků, Vv, Hv, dílnami, školním pozemkem, dvěma tělocvičnami a dvěma venkovními hřišti 

s umělým a antukovým povrchem, dvěma učebnami výpočetní techniky, internetem  

a e-mailem pro žáky i pedagogy a interaktivní tabuli, knihovnou pro 1. a 2. stupeň.    

Počet žáků:  

Školní rok 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Celkový počet žáků 372 358 366 

1.-5. ročník 210 207  



45 

 

6.-9. ročník 162 151  

Počet žáků na třídu 
k 30. 9. 

20,67 21,06 
21,53 

Počet žáků na učitele 
k 30.9. 

14,98 14,95 
15,34 

Počet tříd k 30. 9.  18 17 17 

 

Pracovníci školy/ úvazky: 

Školní rok 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Pedagogů celkem 30/ 26,96 28/ 27,14 28/27,11 

- Učitelů 27/ 24,46 25/ 24,64 26/23,86 

- Vychovatelů 3/ 2,5 3/ 2,5 3/2,50 

- Asistent pedagoga   1/,075 

Nepedagogů celkem 15/ 13,82 15/13,52 15/13,82 

- Ostatní 
zaměstnanci 

10/ 8,82 10/8,52 
10/8,82 

- Pracovníci ŠJ 5/ 5,00 5/5,00 5/5,00 

Zaměstnanců celkem 45/ 40,78 44/39,97 43,40,93 

 

Činnost školní družiny 

Děti mohly školní družinu navštěvovat ráno od 6.30 do 7.45 hodin a odpoledne od 11:30  

do 16.00 hodin.  

Počet dětí ve třídách 2010/2011 2011/2012 

1. odd. (1.-2.tř.) 30 30 

2. odd. (1.-2. tř.) 30 30 

3. odd. (3.-5. tř.) 30 28 

 

Činnost školního klubu 

Školní klub je určen žákům druhého stupně, umožňuje jim vyplnit volný čas v odpoledních 

hodinách. Provoz klubu byl od 7.45 do 8.00 a odpoledne od 13.30 do 16.00 hodin.  

 2010/2011 2011/2012 

Počet dětí 60 60 
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Základní hospodaření školy za rok 2012: 
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Významné akce školy: 

 Zápis dětí do 1. tříd proběhl ve dnech 10. a 11. února 2012. K zápisu se dostavilo  

65 dětí.  

 Ve školním roce 2011/2012 neodešel žádný žák pátého ročníku na osmileté 

gymnázium.  

(Zdroj: Školní časopis vydávaný na konci šk. roku 2011, 2012 a 2013).  

 

6.4 Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno 
pod Pradědem 

Název: Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, 

nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace 

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj 

Ředitel: Mgr. Hana Vitásková 

Součástí školy:  

 Dětský domov  kapacita: 48 dětí 

 Školní družina  kapacita: 20 dětí 

 Školní jídelna  kapacita: 120 obědů 

Počet žáků:  

Školní rok 2010/2011 2011/2012 

Základní škola praktická 28 28 

Základní škola speciální 14 14 

Dětský domov 47 48 

Školní družina 15 16 

 

Pracovníci školy (úvazky): 

 2011/2012 

Základní škola  

- učitelé 7 úvazku 

- asistenti pedagoga 3 úvazky 

Školní družina 0,5 úvazek 

Dětský domov  

- vychovatelé 17 úvazků 

- asistenti pedagoga/ bezpečnostní 
pracovníci 

4 úvazky 

Další zaměstnanci školy 12,5 úvazků 
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Základní hospodaření školy za rok 2012: 

Celkové výnosy 21 652 724 Kč Celkové náklady 21 452 327 Kč 

Z toho:  Z toho:  

- Přímé náklady 20 782 889 Kč - Mzdové náklady 12 394 349 Kč 

- Ošetřovné, 
přídavky 

356 984 Kč - Zákonné odvody 4 125 056 Kč 

- Výnosy za 
stravování 

266 969 Kč 
- Jiné sociální 

náklady 
291 026 Kč 

- Ostatní výnosy 245 882 Kč 
- Ostatní náklady na 

provoz 
4 641 896 Kč 

 

Významné akce školy: 

Základní škola  

 Účast na velkém množství sportovních, vzdělávacích a kulturních akcí 

Dětský domov 

 Spolupracuje s nadačním fondem Lívie a Václava Klausových – projekt Startovné  

do života 

 S nadačním fondem „Albert“ 

 Uzavřeno bylo partnerství s Miroslavem Donutilem 

 Spolupráce s občanským sdružením „Múzy dětem“ 

 (Zdroj: Výroční zpráva za školní rok 2011-2012) 

 

6.5 Sportovní gymnázium 

Název: Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace 

Sídlo: Dukelská 1, 79201 Bruntál 

Odloučené pracoviště: nám. Sv. Michala12, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj 

Zástupce statutárního orgánu:  Mgr. Petr Melichar  

Ředitel: Mgr. Petr Melichar (od 1. 12. 2012) 

Zástupce ředitele na odloučeném pracovišti Vrbno: Ing. Jitka Krätschmerová 

Občanské sdružení: při odloučeném pracovišti školy ve Vrbně pod Pradědem působí 

občanské sdružení Společnosti přátel gymnázia 

Součástí školy:  

 Sportovní gymnázium /Sv. Michala 12/ kapacita: 288 žáků 

 Školní jídelna /Žižková 577/   kapacita: 300 jídel 

 Domov mládeže /Žižková 134/  kapacita: 25 žáků 

Počet žáků: 149  

Školní rok 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Počet žáků  149 130 
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Pracovníci školy/ úvazky: 

Školní rok 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Pedagogů celkem 28/ 20,62 28 23 

Nepedagogů celkem 10/ 7,9 15 8 

Zaměstnanců celkem 38/ 28,52 43 31 

 

Základní hospodaření školy za rok 2011/2012: 

V kalendářním roce 2011 Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace hospodařilo 
s celkovým příspěvkem na provoz ve výši 14.371 tis. Kč. Z tohoto objemu činily přímé výdaje 
na vzdělávání 12.513 tis. Kč a výdaje provozní 1.858 tis. Kč. Hospodářský výsledek v hlavní 
činnosti byl stanoven ve výši 0 tis. Kč. Všechny přidělené prostředky byly v roce 2011 
vyčerpány a hospodářský výsledek v hlavní činnosti činil -13,3 tis. Kč. V činnosti doplňkové 
kdy další mimorozpočtové zdroje škola získává za prodej služeb, tj. za organizaci sportovních  
a vzdělávacích kroužků, tržby za kopírování, tržby za pronájem učeben, tělocvičny a hřiště, 
služebního bytu a nápojového automatu pak bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření 
ve výši 77,77 tis. Kč. Z této částky byla uhrazena ztráta v hospodaření v hlavní činnosti  
a výsledný kladný výsledek v činnosti doplňkové pak činil 64,47 tis. Kč.  

Pro kalendářní rok 2012 je současná výše celkového příspěvku na provoz 26.921 tis. 
Kč, z čehož přímé výdaje na vzdělávání činí 21.776 tis. Kč, výdaje provozní 5.145 tis. Kč. 
Hospodářský výsledek v hlavní činnosti je opět stanoven ve výši 0 tis. Kč.  
Nárůst hospodářských prostředků je způsoben sloučením dvou škol, jak je uvedeno v bodě 
pojednávajícím o organizaci školy. 
 

Základní hospodaření školy za rok 2012/2013 
V kalendářním roce 2012 Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková 

organizace hospodařilo s celkovým příspěvkem na provoz ve výši 28.342 tis. Kč. Z tohoto 
objemu činily přímé výdaje na vzdělávání 23.241 tis. Kč a výdaje provozní 5.100 tis. Kč. 
Hospodářský výsledek v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 0 tis. Kč. Všechny přidělené 
prostředky byly v roce 2012 vyčerpány a hospodářský výsledek v hlavní činnosti činil 28,82 
tis. Kč. Zisk byl způsoben zaúčtováním vlastních zdrojů příjmů jako je prodej zbytků ve školní 
jídelně a pronájem služebního vozidla Peugeot Sportovnímu klubu při Gymnáziu ve Vrbně 
pod Pradědem, který zajišťuje dopravu žáků – sportovců na závody. Od dubna 2013 již 
pronájem vozidla provozován v rámci doplňkové činnosti školy. 

Doplňkovou činnost tvořily další mimorozpočtové zdroje, které škola získává zejména 
z prodeje služeb, tj. pronájem místností (učeben, tělocvičny, hřiště, prostor pro ubytování, 
služebních bytů), tržby za kopírování, prodej stravy cizím strávníkům apod.  
Celkový hospodářský výsledek školy za rok 2013 tedy činil 146.33 tis. Kč.  

Pro kalendářní rok 2013 je současná výše celkového příspěvku na provoz 30.889 tis. 
Kč, z čehož přímé výdaje na vzdělávání činí 25.897 tis. Kč, výdaje provozní 4.991 tis. Kč. 
Hospodářský výsledek v hlavní činnosti je opět stanoven ve výši 0 tis. Kč. 
(Zdroj: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012, Výroční zpráva o činnosti školy  

za školní rok 2012-2013) 

V roce 2012 oslavilo Sportovní gymnázium výročí 10 let od založení (viz příloha).   
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7 POČASÍ, KLIMATICKÉ ZMĚNY - Meteorologické záznamy - rok 2012 
Leden a tím pádem i rok 2012 nezačal zimním počasím, bylo naopak nadprůměrně 

teplo. Ke konci ledna přišly opravdu extrémní mrazy, teploty byly podprůměrné, a to velmi. 

Období mrazů trvalo od konce ledna do poloviny února, tedy přibližně 14 dní. V horských 

kotlinách často teploty klesaly pod -30 °C, absolutní minimum pro ČR -42.2 °C bylo sice chvíli 

ohroženo, ale nakonec pokořeno opravdu nebylo. Nicméně horské kotliny se i tak překonaly, 

minimum kleslo na -39.4 °C na šumavské Kvildě-Perle.  

Ve druhé polovině února přišla obleva, tání a v březnu tradiční jarní počasí. Teploty 

hned po polovině měsíce dosáhly i 20 °C. Od dubna vládlo spíše teplejší a také sušší počasí. 

Srážek se nedostávalo hlavně při tradičních západních až severozápadních prouděních do 

určitých lokalit ČR, kde působil tzv. srážkový stín. Příklad jižní Moravy je asi ten hlavní, 

protože tam se během jara potýkali obyvatelé i s požáry.  

Na konci dubna nás překvapily první "třicítky", jinými slovy tropické dny, což bylo 

hodně brzo. Zároveň pak přišly první silnější bouřky, a to v počátku května. Poté vládlo spíše 

neextrémní počasí bez význačností. První týden v červenci patřil nejhojnější bouřkové 

činnosti v ČR za léto 2012, objevovaly se velmi silné bouřky s nebezpečnými projevy. 

Převážně bičovaly jih a východ Čech, velmi často putovaly od jihu nebo jihozápadu. Až teprve 

ve druhé polovině měsíce bylo bouřek méně. I dny na počátku srpna patřily mezi bouřkově 

aktivní, i když byly značně méně aktivní než první červencové dny a bylo také méně. 

Nebezpečné jevy v bouřkách se ale objevovaly, nejvíce na jihu Čech.  

Vrchol léta přišel v srpnu a to konkrétně 20. srpna 2012, kdy se podařilo to, co se 

nepodařilo v zimě, akorát v opačném duchu. Padlo teplotní maximum pro ČR, které do 19. 8. 

2012 činilo 40.2 °C, díky tropickému vzduchu, který k nám proudil toho času ze Sahary, 

teploty vystoupily ojediněle i nad 40 °C, a to v okolí Prahy, padl rekord o 0.2 °C, nový 

celorepublikový činil po 20. srpnu 2012 40.4 °C a pochází z Dobřichovic.  

V září částečně zažehnaly suché počasí na většině území zvlněné studené fronty. 

Přinesly trvalé a plošnější srážky v podobě deště, místy bouřek. Podzim byl poklidnější, 

klasický. Snad jen stojí za zmínku silná teplotní inverze kolem poloviny října, kdy bylo na 

horách skoro "léto".  

První sníh? Ten stihl přinést ještě říjen, v posledních dnech k nám začal proudit 

studený vzduch. Studená fronta, jak jinak letos než zvlněná, přecházela přes naše území a 

srážky během 27. října přešly ve sněžení. V prosinci přišlo zimní počasí se slabou pokrývkou 

sněhu v nížinách, ale netrvalo dlouho. Poté nás také trápily zimní projevy počasí, jednalo se 

často o ledovku, tedy důsledek mrznoucích srážek a také náledí, zejména při oblevách. 

Na Štědrý den vzrostly v České republice teploty až na 13,5 °C. Celkem padlo v tento 

den třiatřicet teplotních rekordů v západních, jižních a středních Čechách. Na Boží hod 

naměřilo teplotní rekordy dvaatřicet stanic, nejtepleji bylo ve Vlkonicích na Klatovsku, kde 

naměřili 14,6 °C. 

(Zdroj: http://meteo_tom-791.blogy.in-pocasi.eu/Meteorocenka_2012-1358631690.html) 
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8 RŮZNÉ 
 V okolí Vrbna pod Pradědem se natáčel film 7 dní hříchů, ve kterém si také zahrála 

řada obyvatel Krnovska a Vrbenska. Film je natočen podle knihy spisovatele  

Josefa Urbana. Ústředním tématem jsou osudy sudetských Čechů a Němců v nelehké 

době, kdy chování lidí ovlivňují zvrácené ideologie a princip kolektivní viny. Film líčí 

dramatický osud smíšeného manželství českého lesníka a německé ženy Agnes.  

Tento výpravný film s rozpočtem přes čtyřicet milionů natočil režisér Jiří Chlumský.   

 Ing. Helena Kudelová, starostka města Vrbno pod Pradědem, byla zvolena ve volbách 

konaných ve dnech 12.-13. 10. 2012 krajskou zastupitelka za okres Bruntál.  

Snahou starostky bude získat pro bruntálský region a jeho rozvoj co nejvíce peněz.  

 Vrbno pod Pradědem získalo od Agentury ochrany přírody a krajiny, Správy chráněné 

krajinné oblasti Jeseníky na některé místní komunikace výjimku ze zákazu provádět 

chemický posyp cest.  Se sněhem se tak bude lépe ve městě bojovat.  
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9 SEZNAM PŘÍLOH 
1. Složení Rady, Zastupitelstva a jejich podřízené útvary 

2. Odbory MěÚ a jejich personální složení 

3. Přijaté dotace Města v roce 2012 

4. Poskytnuté dotace Městem v roce 2012 

5. Ceník místních poplatků platný pro rok 2012 

6. Článek z Bruntálského deníku o domu hrůzy na křižovatce ulic Husová a Žižková 

7. Seznam firem a podniků 

8. Sbor dobrovolných hasičů Města Vrbno pod Pradědem 

9. Přehled významných spolků působících ve městě 

10. Přehled zdravotních zařízení a poskytovaných lékařských služeb ve městě 

11. Sportovní gymnázium Vrbno pod Pradědem 
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10 SEZNAM FOTEK  
1. Požár na ulici Krejčího 

2. Městský lesopark 

3. Herní prvky v mateřské škole Ve Svahu 

4. Hřiště při Základní škole Vrbno  

5. Zbourání ruiny na křižovatce Husova a Žižkova 

6. Vrbenské slavnosti 

7. Obnova kaple Panny Marie Sněžné 

8. Ocenění policistů – fotky studia STA 
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