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1. Úvod
Výroční zpráva Městského úřadu Vrbno pod Pradědem za rok 2013 je zpracována v souladu
s trvalou snahou o zlepšování činnosti úřadu.
Vlastní zpráva obsahuje výtah z nejdůležitějších informací týkajících se činnosti městského
úřadu v roce 2013. Jednotlivé pasáže zpracovali vedoucí příslušných odborů, konečnou
redakci provedl tajemník. Ne vždy bylo možné odlišit působnosti při výkonu veřejné správy
zajišťované výlučně městským úřadem a činnost orgánů města (Zastupitelstvo města, Rada
města) nebo vztah k dalším subjektům (zejména organizace a společnosti městem zřízené či
s ním spolupracující).
Zpráva nepostihuje působení starosty, místostarostů a tajemníka, kteří jsou sice součástí
městského úřadu, ale odlišit míru jejich vlivu vně a uvnitř úřadu by bylo obtížné.
Statistické údaje jsou většinou vztaženy k 31. 12. 2013.
Se zprávou budou seznámeni členové Rady města a následně bude zveřejněna na
webových stránkách města.
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2. Městský úřad Vrbno pod Pradědem
2.1. Všeobecné informace
Počet obyvatel – město Vrbno pod Pradědem - evidence obyvatel
Rozloha – ha
Počet obcí správního obvodu obce s pověřeným úřadem
Počet obcí správního obvodu obce s obecním stavebním úřadem
Počet obcí s matričním úřadem

5 638
6 891
5
5
5

2.2. Sídlo
Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem

2.3. Personální složení městského úřadu
Počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu
Počet žen
Počet mužů
Počet funkčních míst k 31. 12. 2013
Počet vedoucích úředníků
Počet vedoucích úředníků - žen
Počet vedoucích úředníků - mužů

26
19
7
25,5
5
3
2

Mimo rámec organizačního schématu zaměstnává úřad
Jaroslav Krůžela:
Jan Hromjak:
František Kalužík:
Petr Kosnovský:
Jan Novotný :

nízkoprahový klub Kotlík pro děti ohrožené patologickými jevy
nízkoprahový klub Kotlík pro děti ohrožené patologickými jevy
dělník čištění města
dělník čištění města
hasič - technik
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2.4. Organizační struktura Městského úřadu Vrbno pod Pradědem
k 31. 12. 2013

Zastupitelstvo města

výbory zastupitelstva

Rada města

komise rady

starosta

místostarosta

tajemník

požární ochrana

Odbor majetkoprávní

Odbor finanční

Odbor vnitřních věcí

Odbor výstavby a
životního prostředí
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2.5. 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. ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VRBNO POD PRADĚDEM
3.1. ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
Personální zajištění odboru
vedoucí odboru

1

správa bytů

1

správa pozemků

2

projektový manažer

1

Celkem
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Odbor správy majetku města zajišťuje nakládání s majetkem města. Připravuje podklady pro
jednání Rady města a Zastupitelstva města týkající se nakládání s majetkem. Realizuje
koupě, prodeje a pronájmy pozemků, zřizování věcných břemen a uzavírání dohod o
omezení užívání nemovitostí. Dále zajišťuje smlouvy o pronájmu bytů a nebytových prostor.
Odbor správy majetku města vykonává v oblasti správy budov dozorovou a kontrolní činnost.
Činnost na úseku správy bytů
V průběhu roku proběhla výrazná modernizace bytového fondu ve vlastnictví Města Vrbna
pod Pradědem. Finančně nejvýznamnější akcí, o celkové částce 1 444 761 Kč bez DPH,
byla výměna oken za plastová v bytových domech na ulici Husova 453 až 494 a na nám.
Svatého Michala 509 až 511. Na nám. Svatého Michala se okna neměnila jenom v bytech,
ale i na chodbách, což se pozitivně odráží na snižování tepelných ztrát domů. Ke snížení
tepelných ztrát přispívá i výměna zadních vchodových dveří za plastová na nám. Svatého
Michala 510 až 515. Plastová okna a dveře nainstalovala společnosti RI Okna a. s. Jeseník.
Vleklý problém se zatékáním do bytů na nám. Svatého Michala 510 až 512 se podařilo
vyřešit na podzim roku 2013 opravou střechy nákladem 261 300 Kč bez DPH. Poslední
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významnější modernizací na nám. Svatého Michala byla výměna měřičů tepla v bytech
v celkové výši 300 130,75 Kč bez DPH.
U bytových domů na ulici Sadová 497 až 500 proběhla kompletní rekonstrukce balkonů,
provedená společností STAFI CZ s. r. o., nákladem 999 999 Kč bez DPH. Nového
dřevěného zábradlí na terase se dočkal domov s pečovatelskou službou na ulic Husova 627.
Nevyhovující stav terasy u domu v Železné 68 byl také kompletní rekonstrukcí odstraněn.
Výraznou proměnou prošly domy v ulici Ve Svahu. Zateplením štítových stěn se snížily jejich
tepelné ztráty a navíc barevná kompozice fasád oživila vzhled domů. Zateplení realizovala
společnost Holomek z Javorníku.
Při modernizace se nezapomnělo ani na menší bytové domy. Úplně nového zadního
schodiště se dočkal bytový dům na ulici Nádražní 141. Na ulici Husova 248 mohou nájemníci
od léta roku 2013 využívat zbrusu nové sklepní kóje dodané společností Vosáhlo a Thér.
V souvislosti s modernizací bytového fondu proběhlo v roce 2013 šest výběrových řízení
v režimu zakázek malého rozsahu.
V průběhu celého roku probíhala běžná údržba bytového fondu Města Vrbna pod Pradědem.
Nejnákladnější položkou běžné údržby byly elektroinstalační práce, které z rozpočtu ukrojily
243 627,75 Kč bez DPH. Zednické práce z rozpočtu odčerpaly 240 980 Kč bez DPH, a to
hlavně z důvodu kompletní rekonstrukce dvou bytových jader u uvolněných bytů. Třetí
nejnákladnější položkou, s částkou ve výši 160 101,50 Kč bez DPH, byly vodoinstalatérské
práce. V této částce je zahrnuta výměna vodoměrů v bytových domech na ulici Krejčího
487/8 a Železná 68.
V průběhu roku 2013 bylo přiděleno sedm bytů novým nájemníkům. Pět bytů o velikosti 2+1,
jeden byt 1+1 a jeden byt o velikosti 3+1. Celkem šest žadatelů v pořadníku odmítlo
nabízený městský byt.
U třech bytů se podařilo dohodnout jejich předání nájemníky, kteří už v nich dlouhodobě
nebydleli a svým počínáním navyšovali dluh na nájemném. Jedná se o byty na adresách
Nové doby 432, Husova 248 a Ve Svahu 429.
Ze strany nájemníků stále trval zájem o výměnu starých oken za plastová. Město jako
majitel bytových domů poskytuje na výměnu oken příspěvek ve výši 50 % z fakturované
částky, maximálně však 5 000,- Kč na jedno okno.
Během celého roku jsme prováděli drobnou údržbu bytového fondu dle potřeby.
V roce 2013 správa bytů obhospodařovala 543 bytů.
Placení nájmů a stav vymáhání dluhů
Stav pohledávek k 31. 12. 2013:

4 597 925,30 Kč
Dluhy za nájemné a služby

5000000
4597925
4228022

4000000
3567420

mil. Kč
3167466

3000000
2460454
2000000

2354553

2470876

2582881

2095436
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
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K 31. 12. 2013
• uzavřeno 31 dohod o splátkách dluhu
• zasláno 53 upomínek za nezaplacené nájemné a služby, případně vyúčtování
služeb
• bylo vydáno 28 platebních rozkazů
• z toho 16 případů předáno exekutorovi
• 18 žalob na vyklizení
• 9 soudních vyklizení
Vodné a stočné a stav vymáhání dlužných částek
Stav pohledávek k 31. 12. 2013:

307 493,36 Kč

Pohledávky za vodné a stočné
600000

595850
555230

552935
500000

513797

Kč
415827

400000

369431

355726

307493

300000
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Činnost na úseku správy pozemků
Na počátku roku byl připraven a podepsán s Technickými službami Vrbno, s.r.o., dodatek ke
Smlouvě na realizaci služeb - sečení a vyhotovení seznamu pozemků v majetku města
k sečení. Pravidelně jsme kontrolovali, jak TS dohodnuté služby plní. Ve spolupráci
s Odborem životního prostředí MěÚ prošly na území města veškeré stromy a zeleň kontrolou
zdravotního stavu, přitom byly označeny stromy ve špatném zdravotním stavu.
Pro snížení nákladů na likvidaci biologického odpadu město pořídilo kompostéry a rozvezlo
je k rodinným domům ve Vrbně a jeho místních částech.
Na úseku správy pozemků a lesů v roce 2013 jsme jednali o přípravě Lesního
hospodářského plánu, který bude účinný na dobu 10 let, konkrétně do konce roku 2023,
s firmou Ing. Vladimír Flídr, ING-FOREST se sídlem Kotkova 988, Dvůr Králové nad Labem.
U prodejů pozemků jsme připravovali podklady pro jednání Rady a Zastupitelstva města.
V uplynulém roce Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji nemovitostí – 23 pozemků nebo
jejich částí o celkové výměře cca 10 909 m2, kdy byla průměrná cena 385,91 Kč/m2 v
souladu s Pravidly pro prodej nemovitého majetku – pozemků. Počet uzavřených kupních
smluv na prodej pozemků byl 16, počet kupních smluv na nákup pozemků 3, smlouvy o
bezúplatném převodu pozemků byly 2, z toho 1 na převod hmotného majetku. Dále byly
uzavřeny 2 smlouvy budoucí kupní na prodej pozemků určených pro výstavbu rodinných
domů, 15 budoucích smluv o zřízení věcných břemen, 2 dodatky k budoucím smlouvám o
zřízení věcných břemen, 4 smlouvy o právu provést stavbu a 1 smlouva o provedení
dobrovolné veřejné dražby, 1 smlouva na umístění reklamní cedule.
Pracovnice odboru prováděla kontrolu nájemních smluv a vymáhala po dlužnících
neuhrazené nájemné. Bylo uzavřeno 21 nových nájemních smluv.
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V tomto roce jsme opět zajišťovali organizování veřejně prospěšných prací. Tito pracovníci
se podíleli na úklidu města a jeho přilehlých částí, např. zajištění průjezdných profilů
komunikací v Železné a Mnichově, úpravě vzrostlé zeleně na ulici Sadová, Husova,
Družstevní a nám. Sv. Michala, stříhání a údržba živých plotů, úklid chodníků a komunikací,
odklízení následků sněhové kalamity atd.
V prosinci byl opět zahájen provoz mobilního kluziště v areálu TJ Sokol Vrbno p/P.
Činnost IT oddělení a správy sítě
Za IT oddělení v roce 2013 byla řešena implementace základních registrů v souvislosti
s platnou legislativou a napojení na informační systém GINIS, který je v organizaci užíván.
V této věci proběhly školení, které pořádala firma ASI informační technologie, s r.o., jako
hlavní implementátor GINIS.
V souladu se zákonem o veřejných zakázkách byla vyhlášena veřejná zakázka malého
rozsahu na nákup pěti kusů výpočetní techniky. Hlavním kritériem byla cena a zakázku
vyhrála firma Ing. Petr Obrusník, PROPOS, Vrbno p. Pradědem. Stáří výpočetní techniky
v organizaci se pohybuje nad 5 let a při stále se zvyšujících nárocích ze strany software a z
důvodu potřeby při zpracování dat jsou nutné investice do nových zařízení. V neposlední
řadě je nutné nahrazovat OS Windows XP, který od dubna 2014 nebude mít zajištěnou
podporu firmou Microsoft. Systém XP je nahrazován Windows7, který je v organizaci ověřen
a vyhovuje doposud užívaným programům atp. Dále byla vypsána zakázka na modernizaci
městského kamerového systému, jelikož původně užívaný kamerový systém již nevyhovoval.
Jeho stáří bylo 8 let. Vybrána byla firma Ing. Lukáše Šulkovského EZCONTROL, jelikož
nabídla nejnižší cenu. Všechny zakázky malého rozsahu byly zveřejněny na profilu
zadavatele.
Ze strany města byl uzavřen dodatek servisní smlouvy pro správu tiskových zařízení se
společností XEROX, licenční smlouva pro potřeby užívání ortofotomap v programu Misys
(snímkováno v červnu 2012), který využívá stavební úřad a majetkový odbor. Smlouva o dílo
na kamerový systém a smlouva o technické podpoře elektronické úřední desky.
Hospodaření v lesích města Vrbna pod Pradědem
V posledním roce platnosti lesního hospodářského plánu byly v lesích města provedeny
následující těžební a pěstební zásahy:
Těžební činnost
těžba dříví celkem – 1.215,19 m3 , z toho: mýtní úmyslná těžba – 669,49 m3
z toho samovýroba – 37,- m3 , mýtní nahodilá těžba – 278,88 m3
předmýtní nahodilá těžba – 177,17 m3 , Pú +40 roků – 89,65 m3
Za prodej dříví v roce 2013 bylo vyfakturováno celkem 909.239,- Kč, z toho dříví
ze samovýroby 3.880,- Kč. Průměrné zpeněžení dříví v roce 2013 činilo 751,- Kč/m3.
Od počátku platnosti LHP bylo v lesích města Vrbna p. P. vytěženo 14.228,90 m3 dříví.
Decenální plán počítal s maximální možnou těžbou ve výši 19.900 m3. Za desetileté období
bylo proti plánu zašetřeno 5.671 m3 dříví. Průměrná roční těžba činí 1.423 m3.
Pěstební činnost
Z výkonů pěstební oblasti byly v loňském roce provedeny tyto činnosti:
- první zalesnění
8,35 tis. ks
- opakované zalesnění
1,55 tis. ks
- úklid klestu
439 m3
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- oprava oplocenek
- výsek škodících dřevin
- ožínání MLP – plošky
- nátěr MLP proti okusu
- prořezávky
- ind. ochrana MLP – oplůtek
- lapáky
- feromonové návnady

280,- Kč
2,20 ha
20,90 tis.
25,20 tis.ks
0,50 ha
0,05 tis. ks
6 ks
20 ks

Za provedení všech výkonů pěstební činnosti včetně nákupu sazenic byly vynaloženy
náklady ve výši 224.429,-Kč
Ochrana lesa
Při prevenci a ochraně lesa proti kůrovcům bylo pokáceno 6 ks stromových lapáků a
instalováno 10 ks feromonových lapačů. V roce 2013 bylo vytěženo 17 m3 kůrovcového dříví.
Stav lesa z hlediska výskytu hlavních kalamitních škůdců je hodnocen jako „základní“.
Výrobní úkoly a ekonomika 2014
Projekty úkolů pěstební a těžební činnosti pro rok 2014 byly předány dodavatelské firmě
Technické služby Vrbno, s.r.o., v měsíci únoru 2014. Ekonomická rozvaha dle jednotlivých
lesnických výkonů byla zpracována pro městský úřad v září loňského roku.
V letošním roce byl zpracován a dokončen nový LHP, který bude schvalován v jarních
měsících letošního roku Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Podle předběžných
informací počítá tento plán s těžbou ve výši cca 14.000 m3.
Pro rok 2014 byly zčásti obnoveny dotační tituly pro hospodaření v obecních lesích
z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Dále bude možno získat dotace na vyhotovení LHP
z rozpočtu ministerstva zemědělství.
Projekty
Odbor majetkoprávní se podílel na realizaci projektů 3. etapa regenerace bývalého areálu
Vrsan, Revitalizace městské zeleně, Obnova kaple Panny Marie Sněžné, na přípravě a
realizaci projektů Úprava prostranství v Železné, Obnova kanalizační sítě na ulici Jiráskově,
SINGLETRACK VRBENSKO, Méně známé atraktivity ve Vrbně na přípravě projektu
Skatepark, Oprava hřbitovní zdi a kaplí.
Odbor se podílel také na realizaci neinvestiční akce Vrbenské slavnosti 2013. Ve spolupráci
s Euroregionem Praděd na projektu destinačního managementu.
Připravované akce
• Cyklostezka Vrbno – Karlovice
• Vyhlídková věž Praděd
• Skatepark - hřiště Železná
• Rekonstrukce tribuny v areálu TJ Sokol (hřiště)
• Hasičská zbrojnice
• Sportovní hala
• Oprava hřbitovní zdi, márnice a kapličky + komunikace
• Odvedení extravilánových vod, Bělidlo
• Překladiště komunálního odpadu
• Regenerace smuteční síně
• Výstavba chodníku na ul. Zlatohorská
• Výstavba chodníku na sídlišti Husova
• Výstavba chodníku na Ludvíkov
• Bezbariérové město - bezbariérový úřad
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pozastaveno
• Víceúčelová hala
• Rekultivace skládky KO
• Úprava veřejného prostranství – lokalita Ve Svahu a nám. Sv. Michala
• Regenerace panelových sídlišť na nám. Sv. Michala 509 - 515
• Výstavba domů s pečovatelskou službou (rekonstrukce)
• Knihovna 21. století ve Vrbně p. P.
pro investory
• Letní bobová dráha
• Rozšíření areálu pod Vysokou horou
• Vybudování zázemí pro cykloturisty (Mnichov)
• Výstavba nového Domova pro seniory
Projekty realizované nebo předložené v roce 2013
Název projektu
2. etapa regenerace
bývalého areálu Vrsan
3. etapa regenerace
bývalého areálu Vrsan
Vrbenská veřejnost do
škol
Revitalizace městské
zeleně
Obnova kaple Panny
Marie Sněžné
Úprava prostranství v
Železné
Přírodní zahrada v MŠ
Jesenická
SINGLETRACK
VRBENSKO
Obnova kanalizační
sítě na ulici Jiráskově

Rozpočet

Realizace
projektu

Titul

Výše
dotace

Poskytnutí
dotace

4 236 322

do 7/2012

ROP – 85%

3 449 153

2013

9 876 268

do 03/2015

ROP – 85%

8 mil.

2015

5 873 578

do 7/2012

5 588 210

2013

1 200 000

do 6/2014

OPŽP

1 080 000

2014-15

278 360

do 9/2013

SZIF

206 162

2013

437 105

do 12/2013

SZIF

324 992

2014

2 653 420

do 8/2014

OPŽP

2,2 mil.

2014-15

3 470 268

do 08/2014

ROP – 85%

2,9 mil.

2014-15

674 512

do 12/2013

MSK

520 000

2013

ROP – 92,5%

3.2. FINANČNÍ ODBOR
Personální zajištění odboru
vedoucí odboru

1

účetnictví + pokladna + vodní hospodářství

3

správa místních poplatků, exekuce, evidence plateb nájemného za byty

2

Celkem

6

Činnosti finančního odboru
Finanční odbor zajistil v roce 2013 splnění všech úkolů v agendě účetnictví, rozpočetnictví,
správy místních poplatků, vydávání rybářských lístků, mezd a v agendě vodního
hospodářství.
Účetnictví města Vrbno pod Pradědem i DSO Vrbensko je vedeno v systému GINIS, použité
účetní postupy byly v souladu s platnými předpisy.
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Činnost finančního odboru je velmi obsáhlá a různorodá. Patří sem tyto základní činnosti:
• zpracování návrhu rozpočtu města a návrhu rozpočtu DSO Vrbensko, kontrola plnění
rozpočtů, návrhy na rozpočtové změny a jejich realizace
• zpracování závěrečného účtu města a DSO Vrbensko
• sledování příjmů a výdajů
• měsíční uzávěrky hospodaření a zpracování přehledů o hospodaření
• evidence majetku města a DSO a inventarizace majetku
• zpracování mezd
• zpracování statistických výkazů, jak ročních, tak čtvrtletních a měsíčních
• daňová přiznání
• vedení účetnictví a zpracování účetních výkazů
• evidence bankovních účtů
• fakturace a evidence došlých i odeslaných faktur
• likvidace došlých faktur
• evidence místních poplatků
• evidence a vyúčtování dotací přijatých
• evidence a vyúčtování dotací poskytnutých městem
• vyměřování poplatků
• výběr místních poplatků
• agenda výherních hracích přístrojů
• výběr nájemného z pozemků
• evidence všech smluv
• provoz pokladny, tj. veškeré výdajové a příjmové platby v hotovosti
• evidence plateb nájemného a služeb za byty
• finanční kontrola a realizace veřejnosprávních kontrol
• komplexní vedení agendy vodního hospodářství
• vydávání rybářských lístků
Přezkoumání hospodaření města
Dne 21. 11. 2012 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření města k datu 30. 9. 2012.
V roce 2013 bylo provedeno přezkoumání hospodaření města za rok 2012 dne 28. 3. 2013,
a to auditorem Ing. Jiřím Turoněm, číslo osvědčení 1907. Závěr auditu zněl: “Při
přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost
nedostatků uvedených pod písmenem c).“
Hospodaření za rok 2013
Pro rok 2013 byl na 13. zasedání Zastupitelstva města dne 13. 12. 2012 schválen rozpočet
ve výši 93 758 tis. Kč na straně příjmů, 103 053 tis. Kč na straně výdajů, celkem včetně
financování 103 858 tis. Kč - číslo usnesení 202/13/2012. V průběhu roku bylo provedeno
šest rozpočtových změn a upravený rozpočet činil k 31. 12. 2013 na straně příjmů 109 114
tis.Kč, na straně výdajů 120 988 tis. Kč, celkem včetně financování 121 801 tis. Kč.
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 po konsolidaci

Třída

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Plnění
k 31. 12. 2013

% plnění
k uprav.

v Kč

v Kč

v Kč

rozpočtu

1

Daňové příjmy

55 240 000,00

59 394 130,00

67 523 803,31

113,68

2

Nedaňové příjmy

25 706 000,00

27 456 994,95

25 901 016,35

94,33

3

Kapitálové příjmy

200 000,00

2 219 000,00

2 316 159,22

104,37
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4

Přijaté transfery

12 612 000,00

20 043 949,63

16 868 974,85

84,15

Příjmy celkem

93 758 000,00

109 114 074,58

112 609 953,73

103,20

5

Běžné výdaje

92 994 000,00

105 269 432,48

92 343 829,52

87,72

6

Kapitálové výdaje

10 059 000,00

15 718 706,00

7 854 799,31

49,97

103 053 000,00

120 988 138,48

100 198 628,83

82,81

-9 295 000,00

-11 874 063,90

12 411 324,90

9 295 000,00

11 874 063,90

-12 411 324,90

Výdaje celkem
Saldo příjmů a výdajů
8

Financování

Z daňových příjmů byl nejvyšší příjem z DPH, a to cca 24,6 mil. Kč, a dále daň z příjmu
právnických osob ve výši cca 11,6 mil. Kč.
Přijaté dotace v roce 2013
Poskytovatel

Účel

Položka

Poskytnuto

Čerpáno

KÚ MSK

příprava voleb prezidenta ČR

4111

209 140,00

209 140,00

KÚ MSK

volby do Poslanecké sněmovny

4111

209 560,00

209 560,00

KÚ MSK

výkon státní správy

4112

3 823 100,00

3 823 100,00

ČMZRB

dotace na úroky z úvěru

4113

120 502,00

120 502,00
730 511,60

KÚ MSK

neinvestiční průtoková dotace pro ZŠ Vrbno

4116

730 511,60

Úřad práce

aktivní politika zaměstnanosti

4116

201 118,65

201 118,65

Úřad práce

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

4116

1 139 672,35

1 139 672,35

obce

přestupky

4121

26 144,00

26 144,00

KÚ MSK

neinvestiční dotace na hasiče

4122

620 700,00

620 700,00

KÚ MSK

neinvestiční dotace „Méně známe atraktivity“

4122

25 000,00

25 000,00

RR

neinvestiční dotace „Vrbenská veřejnost do škol“

4123

345 877,34

345 877,34

SZIF

investiční dotace – „Kaple panny Marie Sněžné“

4213

206 162,00

206 162,00

KÚ MSK

investiční dotace „Obnova kanal. sítě Jiráskova“

4222

520 000,00

520 000,00

RR

investiční dotace „2. etapa regenerace Vrsan“

4223

3 449 153,91

3 449 153,91

RR

investiční dotace „Vrbenská veřejnost do škol“

4223

CELKEM

5 242 333,00

5 242 333,00

16 868 974,85

16 868 974,85

použité zkratky:
KÚ MSK - Krajský úřad Moravskoslezského kraje, RR - Regionální rada, SZIF - Státní zemědělský intervenční fond,
ČMZRB - Českomoravská záruční a rozvojová banka

V tabulce je uveden souhrn dotací, které město v roce 2013 obdrželo, včetně poskytovatele
dotace a účelu dotace. Mimo dotací ve výši 5 407 500,- Kč z Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje jsme obdrželi investiční dotaci od SZIF na akci „Obnova kaple
panny Marie Sněžné“ ve výši Kč 206 162,- a od Regionální rady investiční i neinvestiční
dotace na akci „Vrbenská veřejnost do škol“ v celkové částce 5 588 210,34 Kč a investiční
dotaci na akci „2. etapa regenerace Vrsan“ ve výši 3 449 153,91 Kč.
Obdrželi jsme také neinvestiční průtokovou dotaci pro Základu školu ve Vrbně pod
Pradědem na projekt vzdělanosti ve výši 730 511,60. Od obcí jsme obdrželi vyúčtování
přestupků ve výši 26 144,- Kč.
Na základě smluvních vztahů mezi Městem Vrbno pod Pradědem a Úřadem práce
v Bruntále byly v roce 2013 sjednány pracovní úvazky na veřejně prospěšné práce. Na
mzdové náklady pracovníků VPP a odvody jsme dle smluv průběžně obdrželi dotace z Úřadu
práce ve výši Kč 1 340 791,- 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.
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Poskytnuté dotace z rozpočtu města v roce 2013 v Kč
Ćíslo smlouvy

Příjemce dotace

Částka

Ćíslo usnesení

34/2013

OS ČSTV Bruntál

4 000

RM 861/44/2013

50/2013

OS PRADĚD - zdr. post. Vrbno

10 000

RM 860/44/2013

68/2013

Spolek Přátelé Vrbenska

45 000

RM 907/46/2013

69/2013

ACS Drak

11 400

RM 906/46/2013

70/2013

AMK v AČR

20 000

RM 907/46/2013

částečná vratka dotace

-15 000

91/2013

Základní kynologická organizace

3 000

RM 907/46/2013

112/2013

Petruš Zdeněk

5 000

RM 907/46/2013

113/2013

SK při Gymnáziu

30 000

RM 906/46/2013

114/2013

TJ Sokol Vrbno

48 600

RM 906/46/2013

118/2013

Sbor dobrovolných hasičů

23 000

RM 907/46/2013

120/2013

Sdr. občanů ZP Lichnov

5 000

RM 907/46/2013

121/2013

ŠSK při ZŠ Vrbno

30 000

RM 906/46/2013

134/2013

AIR FORCE Karlovice

1 000

RM 963/49/2013

149/2013

Spolek Přátel Vrbenska

27 000

ZM 271/16/2013

148/2013

TJ Sokol Vrbno

91 400

ZM 266/16/2013

147/2013

TJ Sokol Vrbno

48 600

ZM 265/16/2013

146/2013

SK při Gymnáziu

30 000

ZM 265/16/2013

145/2013

ACS Drak

11 400

ZM 256/16/2013

144/2013

ŠSK při ZŠ Vrbno

30 000

ZM 265/16/2013

157/2013

Euroregion Praděd

50 400

ZM 269/16/2013

238/2013

Roháčková Bohumila

1 500

RM 1237/63/2013

239/2013

Kmínková Anna

1 500

RM 1237/63/2013

240/2013

Škopec Milan

1 500

RM 1237/63/2013

241/2013

Haláková Michaela

1 500

RM 1237/63/2013

242/2013

Petruš Zdeněk

5 000

RM 1238/63/2013

243/2013

Pěvecký sbor města Vrbna

11 500

RM 1239/63/2013

247/2013

SK při Gymnáziu

30 000

ZM 317/19/2013

Celkem

562 300

Poskytnuté dotace z rozpočtu města v roce 2013 v Kč – sociální oblast
Ćíslo smlouvy

Příjemce dotace

Ćástka

Číslo usnesení

59/2013

OPEN HOUSE Bruntál

50 000

RM 859/44/2013

61/2013

Středisko rané péče Ostrava

4 000

RM 876/45/2013

62/2013

HELP-IN Bruntál

50 000

RM 873/45/2013

67/2013

Sl. diakonie Č. Těšín - ARCHA

2 000

RM 875/45/2013

119/2013

HELP-IN Bruntál

430 000

ZM 239/14/2013

122/2013

HELP-IN Bruntál

10 500

RM 898/46/2013

179/2013
Celkem

Sl. diakonie - MATANA

5 000
551 500

RM 1012/51/2013

Dotace přidělené grantovou komisí
Grantovou komisí bylo za rok 2013 v uvedených kategoriích požadováno a přiděleno:
požadováno
přiděleno
různé:
132 100
48 000,- Kč
kulturní a společenské akce:
124 800
71 000,- Kč
sport:
242 430
131 000,- Kč
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schválený rozpočet na granty
žádosti celkem:
přidělené dotace komisí celkem:

250 000,- Kč
499 330
250 000,- Kč

Vyloučeny byly 3 žádosti, které nesplňovaly dané podmínky.
Poskytnuté granty z rozpočtu města v roce 2013
Číslo smlouvy

Příjemce dotace

Částka v Kč

Číslo usnesení

71/2013

ACS DRAK Vrbno

40 000

RM 899/46/2013

72/2013

Spolek Přátelé Vrbenska

15 000

RM 899/46/2013

73/2013

MS Praděd

9 000

RM 899/46/2013

74/2013

DPS Sedmihlásek

15 000

RM 899/46/2013

75/2013

Obč. sdr. Praděd - zdr. postižení

5 000

RM 899/46/2013

76/2013

Levicový klub žen

3 000

RM 899/46/2013

77/2013

Sdr. rodičů a přátel zdr. post. dětí EVA

6 000

RM 899/46/2013

78/2013

Český svaz chovatelů

5 000

RM 899/46/2013

79/2013

TJ SOKOL Vrbno

57 000

RM 899/46/2013

80/2013

Volejbalisti Vrbno

8 000

RM 899/46/2013

81/2013

AMK Vrbno

4 000

RM 899/46/2013

82/2013

Český rybářský svaz

3 000

RM 899/46/2013

83/2013

SH ČMS Vrbno

3 000

RM 899/46/2013

84/2013

Sbor dobr.hasičů

12 000

RM 899/46/2013

85/2013

Zákl.kynolog.org.

5 000

RM 899/46/2013

86/2013

ZŠ Vrbno

32 000

RM 899/46/2013

87/2013

ŠSK při ZŠ

3 000

RM 899/46/2013

88/2013

SK při Gymnáziu

1 600

RM 899/46/2013

89/2013

Gymnázium Bruntál

3 400

RM 899/46/2013

90/2013

Pěvecký sbor Vrbno

20 000
250 000

RM 899/46/2013

Celkem

Kategorie různé:
Žadatel
1
2

Název projektu

Kulturní a společenský život
ve městě
Kulturní a spol. život ve městě
s PL
Sdružení občanů zdr.postiž.
Sdružení občanů zdr.postiž.

Rozpočet
akce

Požadovaná
dotace

Přidělená
dotace

7.340

5.000

2.000

10.000

5.000

3.000

3

ZŠ Vrbno

Vrbenský historický betlém

16.000

12.800

5.000

4

Český svaz chovatelů

Výstava drobného zvířectva

15.400

9.000

5.000

5

Český rybářský svaz

Zlatá udice
Taneční zábavy - Čaj o páté,
Předmájová veselice,Taneční
zábava k MDŽ, Návštěva DPS

12.800

3.500

3.000

6.000

3.000

Mladí hasiči 2013

15.000

15.000

vyloučena

Agility ve Vrbně p. P.

17.080

15.000

5.000

10.900

7.000

6.000

7.800

6.200

3.000

6

Levicový klub žen Vrbno

7

Sbor dobrovolných hasičů
Základní kynologická
organizace
Sdružení rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí
Eva
Myslivecké sdružení
Praděd

8

9
10

S větrem ve vlasech, aneb
Překonej sám sebe
Kulturní a sport. akce pro
veřejnost-Letní slunovrat

14

11

Myslivecké sdružení
Praděd

12

Myslivecké sdružení
Praděd

13

Spolek Přátelé Vrbenska

14

Spolek Přátelé Vrbenska

Kulturní a sport. akce pro
veřejnost-Kulový čtyřboj
malorážkou
Kulturní a sport. akce pro
veřejnost - O cenu Pradědu
2013
Výstava fotografií 10. výroční
činnosti spolku Přátelé
Vrbenska
Silvestrovský výšlap na hrad
Fürstenwalde

9.500

7.600

3.000

28.900

15.000

3.000

20.500

15.000

3.000

12.200

10.000

4.000

132.100

48.000

Rozpočet
akce

Požadovaná
dotace

Přidělená
dotace

17.250

11.000

6.000

Celkem
Kategorie kulturní a společenské akce:
Žadatel

Název projektu

1

Pěvecký sbor města Vrbna

2

Pěvecký sbor města Vrbna

Vánoční koncert
XIX. Mezinárodní festival
pěveckých sborů Vrbno

55.090

15.000

12.000

3

Pěvecký sbor města Vrbna

Česko zpívá koledy

6.000

4.800

2.000

4

ZŠ Vrbno

Děti a poezie

2.300

1.500

1.000

5

ZŠ Vrbno

19. školní akademie

18.000

14.000

8.000

6

ZŠ Vrbno

Vánoční jarmark

4.500

3.500

1.000

7

ZŠ Vrbno

XIII. Taneční párty

30.000

15.000

13.000

8

TJ Sokol Vrbno

16.000

10.000

5.000

9

DPS Sedmihlásek

7.000

5.000

2.000

10

DPS Sedmihlásek

47.000

15.000

11.000

11

DPS Sedmihlásek

7.000

5.000

2.000

12

Spolek Přátelé Vrbenska

18.500

15.000

8.000

13

Spolek Přátelé Vrbenska

Vrbenské babí léto
Vánoční rolnička - soutěž v
sólovém zpěvu vánočních
písní a koled - 14. ročník
XVI. ročník - Jarní koncert
spojený s VI. ročníkem
festivalu DPS
Vánoční koncert DPS
Sedmihlásek - 10. ročník
Zámecké čarohrátky na
košťatech
Rytířské hry pod hradem
Fürstenwalde

237.800

10.000

vyloučena

124.800

71.000

Celkem
Kategorie sportovní akce:
Žadatel

Název projektu

Rozpočet
akce

Požadovaná
dotace

Přidělená
dotace

1

ACS Drak Vrbno

Železný Drak 2013

35.500

15.000

10.000

2

ACS Drak Vrbno

Cyklokros Černá Opava 2013

31.000

15.000

7.000

3

ACS Drak Vrbno

Tritur 2013

35.300

15.000

7.000

4

ACS Drak Vrbno

Jamajka Prix 2013

26.500

15.000

4.000

5

ACS Drak Vrbno

Vrbenský dráček 2013

28.400

15.000

12.000

6

SŠK při ZŠ

8.000

5.000

3.000

7

ZŠ Vrbno

3.480

2.780

1.000

8

ZŠ Vrbno

Sportujeme všichni
Volejbalový turnaj O
velikonoční míč
Florbalový turnaj "O
Velikonoční vajíčko"

4.440

3.550

1.000

15

9

ZŠ Vrbno

Šachové turnaje mládeže
Oslava 140. let SDH Vrbno
pod Pradědem
Sportovní odpoledne pro malé
děti a jejich rodiče

8.000

5.000

2.000

19.500

10.000

3.000

4.900

4.500

1.600

Trivallis cup 2012/2013

19.000

10.000

3.400

Začínáme léto s volejbalem
Pohárová soutěž v požárním
sportu „O pohár starostky
města“
Branný den

24.885

15.000

8.000

29.500

15.000

12.000

11.200

9.000

vyloučena

Závody minikár

27.000

5.000

4.000

17 TJ Sokol Vrbno

Vánoční turnaj v šachu

5.000

3.000

2.000

18 TJ Sokol Vrbno

27.000

15.000

8.000

19 TJ Sokol Vrbno

Noční turnaj Tenisu
Tenisový turnaj 402 let Vrbno
p. P.

22.600

12.600

6.000

20 TJ Sokol Vrbno

Vrbenská padesátka

15.000

10.000

6.000

21 TJ Sokol Vrbno

Skate jam 2013

30.000

15.000

11.000

22 TJ Sokol Vrbno

Dětská míčová olympiáda
Otevřené mistrovství Vrbna ve
stolním tenisu dvojic
Mezinárodní fotbalový turnaj
pro mládež „Vrbenský cup“

13.000

6.000

3.000

12.500

6.000

3.000

26.500

15.000

13.000

242.430

131.000

10 SH ČMS okrsek Vrbno p.P.
Sportovní klub při
11 Gymnáziu
Všeobecné a sportovní
12 gymnázium Bruntál
13 Volejbalisté Vrbno p. P.

14 Sbor dobrovolných hasičů
15 Střelecký klub Vrbno p. P.
16 Automoto klub v AČR

23 TJ Sokol Vrbno
24 TJ Sokol Vrbno

Celkem

Financování
V červenci roku 2011 byla podepsána smlouva s Komerční bankou, a.s., která městu
poskytla kontokorentní úvěr ve výši 10 mil. Kč. Tento úvěr byl sjednán na dobu dvou let na
překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města - v roce 2013 nebyl čerpán,
smlouva byla ukončena.
Externí kontroly
V roce 2013 byly provedeny tyto externí kontroly:
Finanční úřad Bruntál – kontrola správnosti použití finančních prostředků poskytnutých
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v roce 2006 až 2008.
VZP Bruntál – kontrola plateb pojistného a dodržování ostatních povinností plátce pojistného
za období 2/2010 až 4/2013.
OSSZ Bruntál – kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém
pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti za období 3/2010 až 12/2012.
Úřad práce Bruntál – kontrola hospodaření s veřejnými prostředky – příspěvky na VPP za
období 7/2012 až 3/2013.
Kontrolní činnost vlastní
Užívání veřejného prostranství:
k 31. 12. 2013 byl vybrán poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 10 400,- Kč. Při
vybírání poplatku jsme postupovali dle Obecně závazné vyhlášky Města Vrbno pod
Pradědem č. 1/2012 ze dne 1. 4. 2012, která je platná i pro rok 2013. Podklady pro vybírání
tohoto poplatku podává majetkoprávní odbor MěÚ.
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Dle nařízení města č. 1/2012 je prodejcům určeno tržní místo na parc. č. 1207 v k.ú. Vrbno
pod Pradědem (za domem č. p. 109 na ulici Bezručova). Toto místo však nebylo žádným
prodejcem v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 využito.
Evidence a placení místního poplatku ze psů:
k 31. 12. 2013 bylo na MěÚ, finančním odboru evidováno 481 poplatníků. Celkem bylo
vybráno 149 900,- Kč. Nedoplatky po splatnosti činí 61 168,- Kč. Kontrolní činnost spočívá
zejména ve vyhledávání neevidovaných poplatníků a byla zaměřena jak na místní části
města, tak i na centrum. Problém je ve městě, kde evidování volně pobíhajících psů je
obtížné. Při vymáhání pohledávek postupujeme dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích a v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád. V roce 2013 se správce
místních poplatků soustředil ve vyšší míře na vymáhací činnost zaměřenou na vymáhání
nedoplatků od občanů. V tisku a na nástěnkách MěÚ jsou zveřejňovány výzvy k občanům.
Touto činností se zvýšilo množství vymožených nedoplatků z minulých let.
Evidence žádostí na byty:
k 31. 12. 2013 je evidováno celkem 77 žádostí na pronájem bytové jednotky ve vlastnictví
města. Dle Pravidel, jimiž se stanoví zásady hospodaření s bytovým fondem v majetku
Města Vrbna pod Pradědem, která jsou platná od 1. 11. 2008 a následně aktualizovaná k
1. 4. 2011, byla v roce 2013 provedena aktualizace všech podaných žádostí o pronájem
bytové jednotky. V pořadníku jsou evidováni žadatelé podle délky uplynulé od podání žádosti
a podle požadavku na velikost bytu. Pro rok 2013 byl pořadník projednán v bytové komisi
města dne 17. 4. 2013 a schválen v Radě města dne 2. 5. 2013.
Za podání žádosti je vybírán manipulační poplatek ve výši 200,- Kč.
Smlouvy a úhrady za pronájem pozemků:
k 31. 12. 2013 bylo vybráno za pronájem pozemků ve vlastnictví města 246 862,- Kč.
Nedoplatky po splatnosti činí 11 571,- Kč. V evidenci je vedeno 340 poplatníků.
Kontrola smluv a vyřazování z evidence na základě neplacení je prováděna pravidelně ve
spolupráci s majetkoprávním odborem.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
k 31. 12. 2013 je evidováno 5774 poplatníků. Při vybírání tohoto poplatku postupujeme dle
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.
280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a dle obecně závazných vyhlášek č.
36, 37, 02/03, 3/2004, 3/2005, 1/2006, 1/2007, 1/2008, 7/2009, 3/2010, 2/2011 a 2/2012.
K 31. 12. 2013 bylo vybráno na tomto místním poplatku 2 800 127,64 Kč. Nedoplatky činí
1 669 352,36 Kč a přeplatky 63 960,- Kč. Nedoplatky a přeplatky se vztahují k období let
2002-2013.
Vydaná rozhodnutí za rok 2013
Platební výměry
Výzva a upomínky k zaplacení v náhradní lhůtě
Výzva k součinnosti třetích osob
Exekuční příkazy vydané
Jiná rozhodnutí
(vratky, veřejné vyhlášky, vymožené plat. výměry apod.)
Osvobození
Splátkové dohody

383
780
30
64
190
214
38

V roce 2013 se správce místního poplatku za komunální odpad soustředil ve vyšší míře na
vymáhací činnost zaměřenou na vymáhání nedoplatků od občanů, a to zasíláním platebních
výměrů na nedoplatky, výzev o nedoplatcích dlužníkům, vydáváním exekučních příkazů,
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uveřejněním výzev k občanům v tisku a na nástěnkách MěÚ. Touto činností se zvýšilo
množství vymožených nedoplatků z minulých let.
Poštovní poukázky byly zaslány na každého poplatníka zvlášť, včetně novorozenců. V roce
2013 byly poštovní poukázky zaslány 1x, a to po splatnosti poplatku, která byla k 30. 9.
2013.
Průběžně několikrát za měsíc se pořizují odpisy odstěhovaných a přírůstky přistěhovaných
obyvatel z centrální evidence.
Vymáhání pokut uložených za přestupková řízení
Při vymáhání pokut za přestupky postupujeme podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve
znění pozdějších předpisů.
K 31. 12. 2013 bylo vybráno za přestupky a pořádkové pokuty 5 625,- Kč.
Nedoplatky z období let 2002 -2013 činí 91 075,- Kč.
Vydaná rozhodnutí v roce 2013
Zastavená řízení,upomínky k úhradě, uhrazené pokuty za roky 2007-2009
Součinnost

72
16

V roce 2013 byla zvýšena vyhledávací činnost a vymáhání pokut. S občany byly sepisovány
průběžně smluvní splátkové dohody, čímž došlo k řadě úhrad nedoplatků z minulých let.
Průběžně několikrát za měsíc se pořizují odpisy odstěhovaných a přírůstky přistěhovaných
obyvatel z centrální evidence. Dochází ke kontrole změn bydliště a vyhledávání míst pobytu
dlužníků, přičemž řada z nich nemá trvalý pobyt ve Vrbně pod Pradědem. Proto je
prováděna součinnost s jinými obcemi, kde mají dlužníci pobyt, apod.
Finanční kontrola
v roce 2013 Město Vrbno pod Pradědem provedlo na základě ustanovení zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů, v souladu s třetí částí
zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, celkem 17 veřejnosprávních kontrol, z čehož 4
kontroly byly provedeny na místě. Tři kontroly se týkaly městem zřízených příspěvkových
organizací, jedna kontrola proběhla u obecně prospěšné společnosti.
Město Vrbno pod Pradědem má zřízeno 5 příspěvkových organizací, u tří z nich byly
v průběhu roku provedeny finanční kontroly. Cílem těchto kontrol bylo prověřit hospodaření
s finančními prostředky z rozpočtu města poskytnutými na jejich provoz, dále zda účtová
osnova, postupy účtování a uspořádání položek účetní uzávěrky je v souladu s ustanovením
zákona.
Finanční kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, které by zpochybňovaly
hospodaření příspěvkových organizací.
Předmětem finanční kontroly u obecně prospěšné společnosti bylo prověřit hospodaření
s finančními prostředky z rozpočtu města, které byly poskytnuty na sociální služby seniorům
nebo klientům se zdravotním postižením.
Další finanční kontroly byly zaměřeny na kontrolu příjemců finančních příspěvků schválených
a poskytnutých prostřednictvím Rady města a Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem.
Tyto finanční prostředky z rozpočtu města byly poskytnuty pro různé oblasti kulturního a
společenského života ve městě, tělovýchovy a sportu, pro oblast sociálních služeb pro
občany se zdravotním postižením apod. Finanční kontrolou u těchto příspěvků mělo být
prověřeno, zda byly tyto prostředky čerpány efektivně a hospodárně v souladu s daným
účelem dle uzavřených smluv.
Vnitřní kontrolní systém pro všechny úseky a odbory je kontrolován a vyhodnocován
průběžně dle schváleného kontrolního řádu. Kontrolní systém je založen na kontrole vnitřních
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směrnic a vyhlášek, kontrole plnění rozpočtu a rozpočtových opatření, hospodaření města
včetně příspěvkových organizací. Rovněž se kontroluje, zda se hospodářské operace
provádějí na základě platných právních předpisů, uzavřených smluv, na základě schválení
Radou či Zastupitelstvem města.
Státní správa na úseku rybářství
Od roku 2011 je Městský úřad ve Vrbně pod Pradědem pověřený vydáváním rybářských
lístků podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.
V roce 2013 jsme obdrželi 23 žádostí o vydání rybářského lístku, všechny žádosti byly
vyřízeny kladně.

3.3. ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Personální zajištění odboru
vedoucí odboru, přestupky a evidence stížností

1

evidence obyvatel, občanské průkazy, CzechPoint

1

propagace města, kultura, webové stránky

1

matrika, vidimace a legalizace, CzechPoint

1

sekretariát

2

sociální pracovník

1

komunitní plánování

1

Celkem

8

Přehled činnosti – Matrika
Uzavřená manželství
celkem
•
Vrbno pod Pradědem
•
Karlova Studánka
•
Ludvíkov
•
Karlovice
•
Široka Niva

38
20
14
2
2
0

Vystavení úmrtních listů zemřelých v matričním obvodu
celkem
•
Vrbno pod Pradědem
•
Ludvíkov
•
Karlova Studánka
•
Karlovice
•
Široká Niva

28
23
1
2
1
1

Vystavení vysvědčení o právní způsobilosti pro sňatek v cizině
vydáno
1
Opisy matričních dokladů

14

19

Počet ověřených listin (vidimace a legalizace)
ověřeno
celkem vybráno

1 301
46 590,- Kč

Počet ověřených listin – celkem

5000
4000

4174

4406
3442

3000

3304
2788

2513

2000

2263
1561

1000
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Počet žádosti o výpis CZECH point
celkem
výpis z rejstříků trestů – fyzických osob
výpis z rejstříku trestů – právnických osob
výpis z katastru nemovitostí
výpis z obchodního rejstříku
výpis z živnostenského rejstříku
bodové hodnocení řidičů

2011

2012

1301
2013

241
57
7
158
10
2
7

Počet žádosti o změnu jména a příjmení
celkem
•
příjmení
•
jména
•
volba druhého jména

6
4
1
1

Počet žádosti o provedení zápisu pro zvláštní matriku v Brně
rodný list
2
oddací list
3
Prohlášení o uznání otcovství
celkem

31

Evidence ztrát a nálezů
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

igelitová taška + obsah
svazek klíčů
zlatý prsten
ovladač
peněženka
svazek klíčů
peněženka + doklady
doklady k vozidlu
peněženka + doklady
klíče
peněženka + doklady
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

osvědčení o technickém průkazu
svazek klíčů
peněženka + OP
občanský průkaz
peněženka + OP
batoh
svazek klíčů
klíče
klíče
horské jízdní kolo
batoh + obsah
jízdní kolo
peněženka + doklady
měřidlo na vzdálenost
jízdní kolo
jízdní kolo
občanský průkaz
jízdní kolo
klíče
klíče

Svatební obřady na MěÚ ve Vrbně pod Pradědem od 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Vrbno pod Pradědem
Karlova Studánka
Ludvíkov
Karlovice
Široka Niva
celkem:

20
14
2
2
0
38

Pozn.: z celkového počtu bylo 5 církevních sňatků a v roce 2013 se uskutečnila 1x
diamantová svatba
Správní poplatek při svatebních obřadech byl vybrán za položku:
•
jiné vhodné místo
18 x 1 000,- Kč
•
sňatek ve všední den
6 x 1 000,- Kč
celkem:

18 000,- Kč
6 000,- Kč
24 000,- Kč

Svatební obřady se konají v obřadní síni MěÚ ve Vrbně pod Pradědem a je velký zájem o
obřady v Karlově Studánce v kapli Sv. Huberta a v okolí.
Snoubencům vyhovujeme ve všech případech.
Uzavřena manželství – Vrbno p.P.
45
40

39

40

38

35
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Vítání občánků
30. 03. 2013
13. 07. 2013
19. 10. 2013

2x
1x
3x

pozváno: 18 dětí
pozváno: 9 dětí
pozváno: 26 dětí

Obřady provedli
Ing. Helena Kudelová, starostka MěÚ
Ing. Miloš Lasota, místostarosta MěÚ
Jana Helekalová, starostka OÚ Karlovice
Ing. Dana Selingerová
Mgr. Jana Sztuková, ceremoniářka
Mgr. Kristina Maderová
Petra Ludwigová, zdravotní sestra
Bc. Dagmar Podešvová, matrikářka
Správní poplatky – matrika + Czech POINT

přišlo: 17 dětí
přišlo: 8 dětí
přišlo: 25 dětí
sňatky

vítání občánků

14x
18x
1x
1x
2x
3x
0x
34x

6x
0x
0x
0x
6x
0x
3x
6x
80 850,- Kč

Na úseku evidence obyvatel
Počet přihlášených občanů k trvalému pobytu v rámci Vrbna p.P. za rok 2013:
Počet přehlášených občanů v rámci Vrbna p.P. k trvalému pobytu za rok 2013:
Počet odhlášených občanů z Vrbna p.P. za rok 2013:
Počet osob s ukončeným pobytem v ČR za rok 2013:
Počet osob s nabytím státního občanství ČR za rok 2013:
Počet narozených dětí za rok 2013:
Počet zemřelých za rok 2013:

100
173
116
14
1
64
61

Úřední rušení údaje o místě trvalého pobytu
Počet podaných žádostí
Počet vyřešených spisů
Počet dosud nevyřešených spisů

25
21 - z toho TP zrušen 29 občanům
4 - řízení pokračují v roce 2014

Na adrese ohlašovny (Nádražní 389, Vrbno p.P.) je ke dni (31. 01. 2014) je přihlášeno: 219
občanů.
V roce 2013 byly podány 4 žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému evidence
obyvatel Města Vrbna pod Pradědem, tyto údaje se vydávají občanům na jejich vlastní
žádost formou potvrzení.
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Počet obyvatel k 31. 12. 2013 byl 5 617
Počet obyvatel k 31. 12.
6000

5973
5910

5900
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5688
5638
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5500
5400
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2009
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2011

2012

2013

Na úseku CzechPoint - (pořízení výpisů pro občany - Výpis z rejstříku trestů, výpis z rejstříku
trestů pro právnické osoby, výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis
z živnostenského rejstříku, konverze dokumentů atd.)
Celkový počet pořízených výpisů – 79, celková částka za pořízení výpisů z CzechPointu –
8 210 ,- Kč
Na úseku CzechPoint@office.cz - (zápis údajů o změně TP, ukončení TP, zrušení TP)
Počet zavedených změn do ISEO (informační systém evidence obyvatel) – 308
Činnosti na úseku přestupků a kontrola placení pokut v roce 2013
Úsek přestupkové agendy odboru vnitřních věcí projednává přestupky spáchané jak ve
správním obvodu města Vrbna pod Pradědem včetně jeho částí, tak také projednává
přestupky spáchané ve správních obvodech obcí příslušných do správního obvodu našeho
pověřeného městského úřadu, a to na základě uzavřených „Veřejnoprávních smluv na
projednávání přestupků“ mezi Městem Vrbno pod Pradědem a Obcí Karlova Studánka, Obcí
Ludvíkov a Obcí Karlovice.
Počet přestupků v roce 2013 činí 119 případů.
Odbor vnitřních věcí projednává přestupky na úseku:
- přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní
samosprávě § 46 přestupkového zákona (PZ)
- přestupky proti veřejnému pořádku dle ust. § 47 PZ
- přestupky křivého vysvětlení dle ust. § 47a PZ
- přestupky, které jsou stanoveny zvláštními právními předpisy dle ust. § 48 PZ
- přestupky proti občanskému soužití dle ust. § 49 PZ
- přestupky proti majetku dle ust. § 50 PZ
Počet došlých přestupků za rok 2013 celkem
115
Ve vyřizování z roku 2012
4
Celkem přestupků zpracovaných 2013
119
Postoupeno jinam
3
Vyřízeno v příkazním řízení
19
Odloženo (jedná se o domluvy, které jsou vyřízeny protokolem o podání vysvětlení, dále
blokové pokuty, návrhové přestupky mezi osobami blízkými a přestupky dle podání
vysvětlení § 60 přest. zákona)
53
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Projednáno bez uložení opatření (sankcí je projednání věci)
Napomenutím
Pokutou
Zákazem činnosti
Propadnutím věci
Zákazem pobytu
Zastavením řízení
Z toho smírem
Celkem ve správ.řízení projednáno
Počet nezpracovaných přestupků, které přecházejí do dalšího období
Počet případů, kdy bylo rozhodováno o náhradě škody
V běžném roce uloženo na pokutách
Zaplaceno
Neuhrazeno

12
6
10
0
0
0
12
2
42
8
7
12.000 Kč
800 Kč
11.200 Kč

Počty přestupků za obce, s nimiž byla uzavřena veřejnoprávní smlouva:
Obec

Počet projednaných
přestupků v roce 2013
1
0
3

Karlova Studánka
Ludvíkov
Karlovice

Částka vyúčtována obci v Kč
1.500 Kč
0
6.500 Kč

Při nezaplacení jsou odborem vnitřních věcí zasílány výzvy k zaplacení pokuty. Po
bezvýsledném uplynutí stanovené lhůty pro zaplacení přistupujeme k zaslání sběrných
poukazů Celnímu úřadu Krnov k exekučnímu vymáhání dle ust. § 105 a § 106 zák.č.
500/2004 Sb., spr. řádu.
Z výše uvedeného je patrné, že pokuty a náklady řízení nejsou obviněnými hrazeny, jde
převážně o občany sociálně slabé, občany, kteří se vrátili z výkonu trestu, jsou dlouhodobě
nezaměstnaní a tyto pokuty nehradí, proto neuhrazené pokuty a náklady řízení předáváme
k vymáhání celnímu úřadu dle ust. § 105 a § 106 spr. řádu, kde je úspěšnost vymožení
přece jen vyšší.
Ze začátku roku 2014 je patrné, že dojde k nárůstu počtu přestupků, kdy ke konci ledna již
máme evidovaných 25 přestupkových spisů, jedná se převážně o nárůst v oblasti
občanského soužití, drobné krádeže a o přestupky mezi osobami blízkými.
Počet přestupků
205

201

195
185
176

175
165
155

177
170

160
2006

162
2007

2008

2009

2010

2011

167

2012

2013

Agenda – pokojný stav § 5 Občanského zákoníku
Odbor vnitřních věcí řešil jeden případ dle ust. § 5 občanského zákoníku – pokojný stav.
Pokojný stav byl vyřešen vydáním rozhodnutí o povinnosti obnovení posledního pokojného
stavu, dle ust. § 5 OZ, kdy poté navrhovatelé svou žádost vzali zpět, a proto bylo řízení
zastaveno dle ust. § 66/1a) správního řádu. Novým občanským zákoníkem, který vstoupil
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v platnost 1. 1. 2014 § 5 (pokojný stav) již není, tyto záležitosti bude řešit okresní soud po
podání příslušné žaloby.
Zprávy na občany – posudky za rok 2013
Za rok 2013 bylo vydáno 201 posudků na občany. Jedná se především o posudky (zprávy na
občany) ve smyslu dle § 8 odst. 1 tr. ř. pro policii, dle § 50 odst. 2 z.č. 500/2004 Sb., (správní
řád) o sdělení skutečností jako podklad pro vydání rozhodnutí ve věci zbrojního průkazu,
dále posudky pro trestní či jiné řízení OSZ, probační a mediační službu, pro soudy, policii
a jiné správní orgány.
Agenda spojená s výkonem voleb
Odbor vnitřních věcí zajišťoval v roce 2013 dvoje volby, a to přípravu a konání volby
prezidenta republiky, které se konaly: 1. kolo ve dnech 11. - 12. 1. 2013 a 2. kolo ve dnech
25. - 26. 1. 2013 a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konaly ve dnech
25. - 26. 10. 2013, a to pro 7 volebních okrsků ve městě Vrbno pod Pradědem a v jeho
částech, a další 4 volební okrsky ve čtyřech obcích příslušných do správního obvodu našeho
městského úřadu. Odbor zajišťuje pro volební okrsky v rámci správního obvodu hlasovací
lístky a volební materiály potřebné pro činnost okrskových volebních komisí. V rámci města
také zajišťuje pro okrskové volební komise veškeré materiálové a technické zázemí. Při
zpracování výsledků voleb spolupracuje s Českým statistickým úřadem, pro který v době
voleb zřizuje pracoviště na městském úřadě, v přípravně matriky. Volby prezidenta republiky
se ve městě Vrbně pod Pradědem a v jeho částech účastnilo v 1. kole 51,97 % voličů a ve 2.
kole 54,66 % voličů zapsaných do stálého seznamu voličů, vedeného evidencí obyvatel
městského úřadu ve Vrbně pod Pradědem.
Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se ve městě Vrbně pod Pradědem a v jeho
částech účastnilo 52,51 % voličů zapsaných do stálého seznamu voličů, vedeného evidencí
obyvatel městského úřadu ve Vrbně pod Pradědem.
Agenda spojena s právem shromažďovacím
Odbor vnitřních věcí zajišťuje agendu spojenou s právem shromažďovacím. Právo pokojně
se shromažďovat je zakotveno v Listině základních práv a svobod a upraveno v zákoně č.
84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů. Výkon práva pokojně
se shromažďovat slouží občanům k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv
a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných
společenských záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Za shromáždění ve smyslu
zákona se považují též pouliční průvody a manifestace. Shromáždění nesmí být podmíněno
povolením orgánu veřejné správy. Svolavatel musí konání shromáždění oznámit nejpozději
do 5 dnů před jeho konáním, nejdříve 6 měsíců. Je-li oznámení o konání shromáždění
v souladu se zákonem o právu shromažďovacím, úřad shromáždění nepovoluje, jen je
akceptuje. V případech, kdy se občané shromáždí pod širým nebem za účelem hudební
produkce, sportovních a kulturních akcí, zábavy, nejde o shromáždění ve smyslu zákona
o právu shromažďovacím.
V roce 2013 byly podány 4 oznámení o shromáždění. Účelem byly hlavně předvolební
mítinky k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu v roce 2013.
Vyřizování stížností za rok 2013
Při vyřizování stížností jsme postupovali podle Pravidel pro přijímání a vyřizování petic,
stížností a podání. Tato pravidla stanovila Rada města usnesením číslo 1355/62/06 1) ze
dne 19. 1. 2006 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 19. 1. 2006.
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Tato zpráva je zpracována dle požadavku Pravidel pro přijímání a vyřizování petic, stížností,
článek 8 Ustanovení společná a závěrečná, informovat 1x ročně Radu města Vrbna pod
Pradědem o počtu a způsobu vyřízení přijatých petic a stížností.
Celkem za rok 2013 bylo přijato 21 stížností, které byly vyřizovány v termínu, tj. do 60-ti dnů.
Stížnosti směřovaly proti konkrétním občanům, proti konkrétním činnostem, velká část
stížností byla tvořena stížnostmi na výkon svěřené působnosti odborů MěÚ, na tyto stížnosti
odpovídali v souladu s Pravidly nadřízení vedoucí odborů.
Celkem stížností …………........................... ………………………………… 21
Důvodných nebo částečně důvodných ……………………………………… 11
Nedůvodných …………………………………………………………………… 9
Zastavených ………………………………………………………………………0
Postoupených …………………………………………………………………… 1
Stornovaných …………………………………………………………………… 0
Dosud nevyřízených …………………………………………………………… 0

stížností
stížností
stížnost
stížnost
stížnost
stížnost

Příjemci stížností byly 6x kancelář starostky, 5x odbor výstavby a životního prostředí,
8x majetkoprávní odbor, 2x odbor vnitřních věcí.
Vyřizování stížností: 6x kancelář starostky, 5x odbor výstavby a životního prostředí,
8x majetkoprávní odbor, 2x odbor vnitřních věcí.
Všechny podané stížnosti byly vyřízeny pověřenými pracovníky v řádných lhůtách.
Počet stížností v roce 2013 byl podstatně vyšší než počet stížností přijatých v roce 2012,
kterých bylo 9.
Petice byla v roce 2013 …………………………………………………………….. 1
Petice č. 1/2013 byla veřejně projednána na 19. zasedání Zastupitelstva města dne
12. 12. 2013 (311/19/2013).
Dodržování doby vyvěšování dokumentů na úřední desce
V roce 2013 bylo na úřední desce včetně úřední desky elektronické vyvěšeno 172
písemností, což představuje pouze malý pokles oproti roku 2012. Přibylo písemností od
dalších orgánů veřejné správy i dalších subjektů. Markantní je nárůst písemností
exekutorských úřadů (42 x v roce 2013), oznámení dalších dražeb včetně dobrovolných
(11x). Všechny písemnosti byly vyvěšeny v zákonných lhůtách, případně lhůtách delších
(např. do dne konání dražby). Většina písemností k vyvěšení na úřední desce přichází
datovou zprávou. Správa ÚD je vedena přes modul programu GINIS, který zajišťuje
bezvadnou evidenci a zabraňuje možným lidským chybám.
Úřední deska
Rok

Vyvěšeno
písemností

Vlastní

Další orgány

2013

172

90

82

Z toho exekuce a
dražby vč.
dobrovolných
53

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

spojovatelka
podatelna
poskytování informací pro turisty, návštěvníky města (na jejich vyžádání)
úřední deska včetně elektronické
hlášení městského rozhlasu
elektronická spisová služba – evidence příchozích poštovních zásilek včetně zpracování
elektronické podoby písemností, osobně podaných písemností na podatelně
datové zprávy – evidence v elektronické spisové službě, výpravna
archivní služba, skartační řízení
odesílání poštovních zásilek, evidence zásilek do vlastních rukou pro občany s místem
trvalého bydliště na adrese MěÚ, evidence poštovních archů a nákladů za poštovné
evidence provozu služebních vozidel
správa přístavby MěÚ pro zasedání výborů, komisí i subjektů občanské společnosti
zavěšování aktualit na internetové stránky města, hlavních informací z hlášení
městského rozhlasu, kontrola elektronické úřední desky
zápisy zasedání Rady města a Zastupitelstva města, komunikace s radními a dalšími
zastupiteli
zápisy z porad vedoucích odborů a ředitelů příspěvkových organizací města, z valných
hromad společnosti TEPLO VRBNO s.r.o.
evidence písemností – obecně závazných vyhlášek, směrnic, jednacích řádů ZM, RM,
zápisů výborů a komisí, evidence objednávek apod.
práce v redakční radě Zpravodaje, výprava povinných výtisků Zpravodaje
dopravní obslužnost města
pomoc při organizaci akcí zajišťovaných odborem vnitřních věcí MěÚ

Jednání zastupitelstva města se v roce 2013 uskutečnilo
ve dnech:
28. března
27. června
16. května

26. září

Jednání rady města se uskutečnilo ve dnech:
2. ledna
23. května
17. ledna
13. června
31. ledna
11. července

30. října
12. prosince

25. září
10. října
15. října
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21. února
14. března
3. dubna
11. dubna
2. května

30. října
7. listopadu
18. prosince

1. srpna
14. srpna
22. srpna
30. srpna
12. září

Služební vozidla používaná městským úřadem
značka

registrační
značka

1. Škoda Octavia

1T8 05 87

2004

2004

124 012

2. Ford Fusion

5T2 10 22

2008

2008

78 170

3. Škoda Rapid

8T9 73 37

2013

2013

1 794

Rok výroby rok pořízení stav tachometru km

V září 2013 byla zastupitelstvem města schválena a výměna vozidla Škoda Octavia z roku
2004. Zakoupeno bylo vozidlo Škoda Rapid.
Přehled činnosti: odbor vnitřních věcí, úsek sociální
Sociální úsek zabezpečuje výkon státní správy v rámci pověřeného obecního úřadu a podílí
se i na úkolech vyplývajících ze samostatné působnosti obce. Správní obvod města Vrbna
pod Pradědem jako obce s pověřeným obecním úřadem je vymezen územím obcí Karlova
Studánka, Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem, Karlovice, Široká Niva.
Úsek sociální práce v přenesené /samostatné působnosti
Podle § 64 a § 65 zákona o pomoci v hmotné nouzi jsou sociální pracovníci, pověření
výkonem sociální práce, povinni v souvislosti s jejím výkonem vést Standardizovaný záznam
sociálního pracovníka, uvedený v prováděcí vyhlášce k zákonu o úřadu práce č. 424/2011
Sb., v příloze č. 4. Součástí standardizovaného záznamu sociálního pracovníka je i popis
životní situace klientů, která se v něm eviduje a je kombinací sociálních událostí, které jsou
předmětem objednávky klienta, nebo jsou rozpoznány sociálním pracovníkem. Jedná se o
identifikaci sociální události, identifikaci dalších událostí souvisejících se sociálním
problémem a porozumění vztahů mezi nimi.
Cílové skupiny klientů dle vyhlášky 424/2011 Sb.:
1. Zdravotní postižení nebo duševní onemocnění
2. Péče o osobu závislou na péči jiné osoby
3. Omezení/ zbavení způsobilosti k právním úkonům
4. Sociální vyloučení
5. Rizikový způsob života
6. Sociální problémy, oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí
7. Ztráta přístřeší, nejisté či neadekvátní bydlení
8. Nezaměstnanost a materiální problémy
9. Imigrace
10. Sociální problémy spojené s péčí o děti a výchovou dětí
Počet klientů sociální práce za rok 2013 celkem
Počet jednorázových intervencí u klientů za rok 2013
Počet opakovaných intervencí u klientů za rok 2013
Počet místních sociálních šetření
Jednání u různých institucí, např. školy, lékař

98
31
738
125
28

28

Jednání školské rady ZŠ Vrbno p.P.
Odborné i základní sociální poradenství

4x ročně
dle potřeb občanů

Sociálně právní ochrana dětí
Na tomto úseku poskytuje součinnost s oddělením sociálně právní ochrany dětí, odboru
sociálních věcí Městského úřadu Bruntál, soudy, policií ČR, školami a dalšími institucemi, se
kterými velmi dobře spolupracuje.
V rámci preventivní a poradenské činnosti plní povinnosti vyplývající z ustanovení § 10
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Sociálně právní ochrana dětí se zaměřuje zejména na vyhledávání dětí, jejichž rodiče neplní
povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti.
Sociální pracovnice působí na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské
zodpovědnosti, projednává s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dětí.
Poskytuje nebo zprostředkuje rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků
dítěte. Provádí dle potřeby sociální šetření v rodinách, zejména tam, kde bylo stanoveno
výchovné opatření. Dále podává zprávy a podněty k dalšímu řešení zjištěné nedostatečné
péče o děti.
Počet místních šetření v rámci OSPOD v roce 2013:
36
Úsek sociální zajišťuje také dostupnost informací občanům o možnostech a způsobech
poskytování terénních, pobytových nebo ambulantních služeb na svém území. Informuje o
možnostech poskytování pečovatelské služby ve Vrbně pod Pradědem a také o podmínkách
umístění v Domově pro seniory v Mnichově a v Domě s pečovatelskou službou ve Vrbně pod
Pradědem.
Úsek sociální zajišťuje také sociální pohřby dle § 5 odst. 1 z.č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví.
V roce 2013 zajišťoval pohřbení 3 zemřelých osob.
Dále sociální úsek zajišťoval:
Výkon veřejného opatrovnictví:
-

4 opatrovanci v zařízení DPS Vrbno – Mnichov
1 opatrovanec v zařízení v Komunitním domě Ester v Zálesí
1 opatrovanec v Chráněném bydlení Integra
1 opatrovanec v PN Opava
1 opatrovanec Slezská diakonie Bruntál

Činnost v sociální oblasti:
-

kontrolní činnost v klubu Kotlík – práce s koordinátory, hledání nových činností a
aktivit
kontrolní činnost v Centru sociálních služeb – právní, psychologická a sociální
poradna
administrativní úkony – odpovědi na dotazy soudům v ČR a Exekutorským úřadům
v ČR na občany Vrbna p. P. – 64 dotazů
činnost v komisi pro prevenci kriminality – komise jmenovaná RM Vrbna p. P.
vyřizování agendy spadající pod Domov pro seniory, podpora péče o seniory a ZP
občany
poskytování základního sociálního poradenství
spolupráce s OSPOD
spolupráce a účast u výslechů na policii
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-

-

v souladu s ustanovením § 10 a § 18 zákona č. 582/1991 Sb. vydávání rozhodnutí o
ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění – v r. 2013 vydáno 8
rozhodnutí
vyřizování agendy spadající pod Domov pro seniory, podpora péče o seniory a ZP
občany
poskytování základního sociálního poradenství
spolupráce s OSPOD
spolupráce a účast u výslechů na policii
v souladu s ustanovením § 10 a § 18 zákona č. 582/1991 Sb. vydávání rozhodnutí o
ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění – v r. 2012 vydáno 8
rozhodnutí

Činnost v oblasti komunitního plánování sociálních služeb (KPSS):
-

-

schůze řídící skupiny a pracovních skupin pro tvorbu komunitního plánu – příprava
aktualizované verze komunitního plánu na období 2014 - 2018 – vytvoření nové řídící
skupiny pracovních skupin, harmonogram činnosti
spolupořádání „Dne zdraví a sociálních služeb mikroregionu Vrbensko“ – říjen 2013
kontrola nových vyhlášených výzev a dotačních titulů z MSK, EU, ESF atp.
přihlášení ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
zpracování prezentace a účast na zasedání Monitorovacího výboru Agentury pro
sociální začleňování v Praze
činnost v IP MSK – „Individuální projekt“ MSK
činnost ve skupině pro prevenci kriminality na Krajském úřadu MSK – 2x
členství ve skupině Moravskoslezského kraje pro tvorbu Střednědobého plánu
sociálních služeb – 4

Klub Kotlík – Centrum volného času pro děti a mládež
Klub Kotlík ve Vrbně pod Pradědem funguje již od roku 2006. Jeho cílem je snížení
kriminality mládeže, výskytu sociálně patologických jevů a nevhodného trávení volného času
dětí, žáků, studentů a mládeže. O to se snaží koordinátoři klubu.
Koordinátoři se snaží vytvořit prostředí pro mladé lidi a skupiny ohrožené sociální exkluzí,
které jim pomůže pozitivně rozvíjet svou osobnost bez toho, aby byli vystaveni tlaku
vrstevníků k negativním jevům (drogové experimenty, násilí, kriminalita atd.). Snaží se jim
nabídnout přijatelné programy, které je zaujmou a sníží tak zájem o již zmíněné negativní
jevy.
Cílem činnosti koordinátorů je pozitivní rozvoj osobnosti mládeže a snížení sociálně
patologických jevů pomocí kruhových rozhovorů. V průběhu roku se provádí nenásilné
protidrogové prevence zaměřené na společensky nežádoucí jevy (kouření, šikana, drogy,
kriminalita). Možností je i pomoc určité skupině dětí a mládeži s individuálním přístupem
(např. rozhovor s koordinátorem o samotě).
Prostory klubu mohou děti využívat k přípravě do školy, vzdělávací činnosti, ať už za pomoci
koordinátorů, svých vrstevníků či počítače a internetu.
Při údržbě, zvelebení nebo menších oprav klubu se snaží vedoucí zapojit starší děti a
vytvořit v nich kladný vztah k věcem, těm vlastním i cizím. Dále se pravidelně proměňuje
výzdoba uvnitř klubu (Vánoce, Velikonoce atd.), spojena je s aktivním zapojením i menších
dětí malbou na zeď. Tím se koordinátoři snaží objevit v dětech tvůrčího ducha.
Během slunečných období vedoucí pořádají různé turistické výlety po okolí či sportovní akce
(fotbal, florbal, basketbal, volejbal atd.), díky kterým bojují proti celosvětovému problému u
dětí a mládeže, a tím je obezita. Na druhou stranu jsou výše zmíněné výlety též naučné a

30

poznávací. Další náplní klubu jsou práce na přírodním parku kolem rybníků, jenž je pro
některé dospívající i možností odpracování veřejně prospěšných prací.
Klub Kotlík spolupracuje na spoustě akcí též s Dětským domovem ve Vrbně pod Pradědem.
a) akce, výlety, novinky v roce 2013:
-

výlet na vyhlídku Praděd
s detektorem kovů po loukách
sportovní areál ZŠ (fotbal, florbal, volejbal, vybíjená, basketbal, frisbee atd.)
tenisové kurty
práce kolem rybníků
procházky po Ludvíkově (Pizza v penzionu U Jiřího)
koupání v rybníku
výlet na Zámeckou horu – Fürstenwalde
stanování v Karlovicích na loukách
výlet na Anenský vrch
výlet na Rejvíz (na kolech)
podílení se na akcích s letním táborem – Vrbenské prázdniny
tělocvična ZŠ
výzdoba Kotlíku
výlet ke kapličce Panny Marie Sněžné
pouštění draků
přibyli noví členové

b) návštěvnost uživatelů Kotlíku:
-

během roku denně Kotlík navštíví průměrně 10-15 dětí a mladých lidí
v letních měsících, kdy mají děti školní prázdniny a odjíždějí s rodiči na dovolené, je
to okolo 8-12 dětí
v zimních měsících toto číslo stoupá na hodnotu 20-25 uživatelů
během celého roku navštěvuje Kotlík v průměru cca 50 stálých uživatelů
občas klub navštíví i bývalí uživatelé, kteří už jsou dospělí a chodí do práce
věková hranice uživatelů se pohybuje od 5 let do 18 let

c) fotogalerie
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Vize a plány koordinátorů klubu do dalšího roku:
-

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

3.4. ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Personální zajištění odboru
vedoucí odboru, stavební řízení, životní prostředí, územní plánování

1

stavební řízení

2

Investice města, silniční správní úřad

1

Investice města

1

celkem

5

Činnost odboru výstavby a životního prostředí
V činnosti odboru je stavební úřad, územní plánování, silniční správní úřad, investiční
výstavba města Vrbno pod Pradědem a ochrana a tvorba životního prostředí, v rozsahu
stanovených zvláštními právními předpisy.
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Stavební úřad
V roce 2013 bylo vydáno celkem 123 úkonů podle stavebního zákona, které jsou předmětem
dotazníku Ministerstva pro místní rozvoj ČR za příslušný kalendářní rok (usnesení vlády č.
774 ze dne 19. 10. 2011). Výčty jednotlivých úkonů jsou uvedeny v tabulce:
Veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí § 78a odst. 1
Územní souhlasy § 96
Územní rozhodnutí § 79 - § 83
Územní rozhodnutí ve společném územ. a stav. řízení § 78 odst. 3 a § 94a
Povolení výjimky z obecných požadavků § 169 odst.- 3 - 6
Územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby § 78 odst. 4 a 96a
Souhlas s ohlášením stavby § 106
Stavební povolení § 115
Změna stavby před jejím dokončením § 118
Kolaudační souhlas § 122
Zákaz užívání stavby § 122 odst. 4
Předčasné užívání stavby § 123
Ověření dokumentací § 125 odst. 4
Souhlas se změna v užívání stavby § 127 odst. 2
Změna v užívání stavby § 127 odst. 4
Dodatečné povolení stavby § 129 odst. 3
Souhlas podle § 15
Celkem

1
35
11
3
2
9
7
16
4
16
1
1
8
10
4
2
17
147

V roce 2013 bylo vydáno celkem 5 úkonů podle správního řádu, které jsou taktéž předmětem
dotazníku Ministerstva pro místní rozvoj ČR za příslušný kalendářní rok a souvisí s činností
stavebního úřadu (usnesení vlády č. 774 ze dne 19. 10. 2011). Výčty jednotlivých úkonů jsou
uvedeny v tabulce:
Usnesení o odložení věci § 43 odst. 1
Usnesení o zastavení řízení § 66 odst. 2
Obdržení příkazu § 80 odst. 4 písm. a)
Usnesení o zrušení vyjádření, osvědčení nebo sdělení § 156 odst. 2
Vyrozumění o vyřízení stížnosti § 175 odst. 5
Celkem

1
1
1
1
1
5

Mimo činnost stavebního úřadu, která podléhá dotazníkovému šetření Ministerstva pro
místní rozvoj ČR, bylo v souvislosti s agendou stavebního úřadu provedeno 92 úkonů,
uvedených v tabulce:
Souhlasy s dělením a scelováním pozemků
Kolaudační řízení podle zákona 50/1976 Sb. § 190 odst. 5
Podání informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - zamítnutí
Vložení identifikačních údajů do systému RUIAN
Výmaz čísla popisného
Přidělení čísla popisného a evidenčního
Zpracování výkazu ČSÚ
Celkem

33
5
3
29
4
3
15
92

Správní poplatky na úseku stavebního řádu:
Za rok 2013 bylo uloženo celkem 58 správních poplatků v celkové výši 165.700,- Kč.
Navýšení počtu správních poplatků vyplývá ze změny stavebního zákona ke dni 1. 1. 2013.
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Silniční správní úřad
V roce 2013 bylo vydáno celkem 31 rozhodnutí, z toho:
Rozhodnutí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Dodatečné povolení ke ZUMK - § 36 odst. 3
Povolení připojení sousední nemovitosti na MK - § 10 odst. 4 písm. b)
Povolení umístění inž. sítí do MK - § 25 odst. 6 písm. d)
Povolení ZUMK – umístění, skládání a nakládání věcí - § 25 odst. 6 písm. c)
Povolení ZUMK – vyhrazené parkoviště - § 25 odst. 6 bod c)
Povolení ZUMK – provádění stavebních prací - § 25 odst. 6 písm. c)
Povolení omezení užívání uzavírkou MK - § 24
Žádost o odstranění překážky z MK - § 29 m- zastavení řízení dle § 66 odst. 1 SŘ
Sdělení na žádost o opravu MK, řešení dopravní situace
Celkem

10
4
3
2
2
8
1
1
6
37

Správní poplatky na úseku silničního správního úřadu:
Za rok 2013 bylo uloženo celkem 15 správních poplatků v celkové výši 6.800,- Kč.
Ve spolupráci s MěÚ Bruntál, odborem dopravy a silničního hospodářství, byly řešeny dílčí
úpravy svislého a vodorovného dopravního značení ve městě. Se střediskem SS MSK
Bruntál byla průběžně řešena údržba státních komunikací II. a III. třídy v územním obvodu
města (opravy dopravního značení, údržba doprovodného zařízení apod.). Ve spolupráci
s TS Vrbno byly dle potřeby provedeny opravy poškozeného dopravního značení a čištění
účelových a místních komunikací dle uzavřených smluv.
Územní plánování
Pořizovatelem ÚPD pro město Vrbno pod Pradědem je od 08/2011 odbor výstavby a
životního prostředí Městského úřadu Vrbno pod Pradědem, a to na základě převzetí funkce
pořizovatele – 1 pracovník se zkouškou ZOZ – územní plánování.
V roce 2009 byl dále zahájen proces tvorby nového územního plánu Vrbno pod Pradědem.
Ke dni 31. 12. 2011 bylo Zastupitelstvem města schváleno ZADÁNÍ nového územního plánu,
a to bylo předáno zhotoviteli – Urbanistickému středisku Ostrava, s.r.o.. Zhotovitel na
základě předaných podkladů zpracuje návrh k veřejnému projednání. V průběhu roku 2012
byly započaty projektové práce na zpracování NÁVRHU územního plánu. S ohledem na
skutečnost, že v průběhu prací byla sdělena zásadní informace ohledně výrazné změny
znění stavebního zákona v oblasti pořizování územních plánů, byly projekční práce na
NÁVRHU zastaveny do doby účinnosti velké novely stavebního zákona. Účinnost velké
novely je od 1. 1. 2013. Jednalo se o zásadní zásah do způsobu zpracování NÁVRHU
územního plánu a následně jeho způsobu projednávání. NÁVRH územního plánu byl
koncem roku 2013 předán k jeho následnému projednání s dotčenými orgány a veřejností.
V průběhu roku 2013 byly poskytnuty informace o stávajícím platném územním plánu včetně
jeho dvou změn v počtu 8 sdělení a vyjádření.
Investiční výstavba města
V roce 2013 byly odborem výstavby zajišťovány činnosti pro přípravy staveb a při jejich
provádění dozorovány tyto akce (postupně od začátku roku 2013):
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ve spolupráci s MPO, zpracovávány podklady pro kontroly RR na akci „Demolice Vrsan
II. etapa“
reklamace popraskaného povrchu napojení asfaltového krytu na silnici II/445, akce
„Spojka Jesenická-Palackého“ dodavatele KARETA s.r.o. - neúspěšně
reklamace povrchu venkovního schodiště (mezi budovami ZŠ II. a ZŠ IV.) a sjednání
opravy firmou Dek Stone – provedeno 28. 8. 2013
návrhy organizačních a technických opatření pro demolici trafostanice v areálu VRSAN
pro akci Demolice Vrsan III. etapa – ČEZ; dtto ale zajištění ochrany stánku HUP po
provedení demolice akce Vrsan III. – RWE
reklamace zatékání přes střešní plášť objektu kuchyně MŠ Jesenická – p. Kubíčková,
s dodavatelem akce fa Fousek Krnov – výsledek - střešní plášť těsní, problém vyřešen
odstraněním netěsného spoje střešního vtoku na stoupačku – ovšem nutno dále řešit
problém komínového tělesa, kterým prochází ventilační průduchy – samostatná akce
urgence dodání PD na dostavbu smuteční síně u ARNEX Brno – Ing. arch NešporováBorková – bez úspěchu po celý rok (1. 3. 2013 - poslední 10. 10. 2013)
řešení reklamace balkónů a příčiny zatékání přes balkónové desky BD nám. Sv. Michala
535 s dodavatelem Pátá stavební a.s. Rýmařov – odstraněna závada
zpracování a organizace výběrového řízení pro akci „Chodníky na hřbitově“ – realizace
dodavatel Naděžda Klíčová, TDI Aneta Iliadisová
připomínkování PD oprava hřbitovní zdi a kapliček dle návrhu Ing. Janko – aby bylo
možno vyhlásit výběrové řízení s vyjasněnými technologickými postupy a požadavků na
provedení díla
provedení TDI na akci „Oprava balkonů BD Sadová 497-500“, dodavatel STAFI s.r.o.
Krnov, Ing. Libor Nowak, p. Láryš – předání díla 20. 11. 2013
činnosti k zajištění kolaudačního souhlasu na akci „Prodloužení vodovodu a kanalizace
pod Stavařem“
činnosti k dokončení oprav MK po kanalizaci v Železné a Mnichově, dle uzavřené
smlouvy a dodatku s dodavatelem STRABAG a.s., konečné vyúčtování akce a předání
díla MK do užívání
jednání směřující k zajištění dodatečných akcí pro odkanalizování částí v Železné –
jednání k návrhům rozpracované PD AQUA Stop v.o.s. Bruntál – lokalita RD Ing. Mader,
p. Prečan, napojení RD Ing. Janda, napojení radových RD Železná, vyřešení napojení
Železná od RD (bývalý Slavkovský) uličkou k silnici III. tř. 44520 pomocí čerpací
technologie – akce bez priorit vedení (9. 4. 2013)
připomínky k požadavku provedení chodníku podél silnice II/445 od BD p. Dostála, kolem
Pneuservisu, k vjezdu k panelovému domu č.p. 447 resp. BD Karásek-stolárna (zastávka
autobusu)
návrh řešení odvedení vod příkopovým žlabem od příčného žlabu křiž. Železná u RD p.
Richtera kolem RD (bývalý RD Prudký) dále oprava otevřeného přírodního příkopu –
realizace firmou René Darmovzal
připomínky k záměru bourání žulových kostek z ploch Vrsan před zahájením akce (jsou
součástí projektu demolice Vrsan III.)
zpracování a organizace výběrového řízení pro akci „Opravy MK 2013“, provedení TDI a
realizace oprav MK 2013 (dle samostatného seznamu rozsahu prací vč. cen)
návrhy o možnostech trvanlivějšího provedení oprav nátěrů ocelových konstrukcí lávek –
tryskání starých nátěrů a kvalitní nátěr
návrhy na opravu schodiště a chodníku mezi schody na ul. Školní k ZŠ budova č. IV. –
organizace a provedení poptávkového řízení, realizace TDI, firmy R. Darmovzal (chodník
mezi schodišťovými rameny) a Jaroslav Liďák, povrchy schodišťových stupňů
opakované urgence provedení zábradlí na schodištích – stavba u lesoparku a stavba
„Spojka Jesenická – Palackého“, zábradlí do konce roku 2013 není,
problémová místa MK k řešení (17. 6. 2013) po přívalových deštích – RD p. Gajdoše
Mnichov (řešeno v rámci oprav MK 2013, viz samostatný seznam rozsahu prací vč.
ocenění), splavování volných částic štěrku z nezpevněných povrchů – MK křižovatka
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Dvořákova a Palackého a k řad. domům (p. Kuřítka), štěrk na křižovatce a MK
Dvořákova, dále je štěrk splavován do zahrady RD p. Přibyla a vzniká škoda na majetku,
podobně je tomu nad RD p. Buriana, MK Bezručova u rozdvojení MK na pěší zónu, štěrk
na komunikaci – nebezpečí – řešit zachycení splavovaných štěrků, návrhy
oprava MK Mnichov – požadavky Ing. Šraier Karel (27. 6. 2013)
předávání oprav MK po poruchách vodovodu od firmy AQUA Stop – připomínky TDI
k fakturaci za provedené práce – bez akceptace,
příprava zadání pro poptávkové řízení „Oprava střechy na objektu TS Vrbno“ - realizace
Josef Foltýn, výkon TDI – předání 14. 11. 2013, předložení názoru, upozornění na
nevhodné umístění odtahu spalin plyn. spotřebiče přes fasádu – destrukce fasády,
možný vliv na přesah nové střechy – bez reakce
připomínky k požadavkům opravy cesty k lokalitě v Železné pod lesem RD p. Černoty –
dodávky kameniva dle potřeb a stavu cesty, která není v majetku města (10 tis ročně),
MK nad RD Černotových (směr od RD p. Vaněček/p. Čiernik) k vodojemu a chatám –
návrh řešení jak opravit, kamenivo bude splachováno - pak každoročně doplňovat (8. 7.
2013) – názory k odsouhlasení
návrh řešení výkaz výměr a TDI k provedení opravy soklu na objektu TS Vrbno –
dodavatel Jaroslav Pech
zpracování a organizace výběrového řízení pro akci „Oprava střešního pláště na objektu
nedokončené smuteční síně“ – vítězný dodavatel Radek Menšík, Vrbno - technický dozor
a technická pomoc při zpracování detailů provedení střešního pláště – DEKPROJEKT
Ostrava - Ing. Schindler
připomínkování PD k zadání akce „Oprava kanalizace na Jiráskově ul. ve Vrbně pod
Pradědem“ – obnova stávající kanalizace protažením svařovaného potrubí do
betonových trub – dotace MSK, připomínky bez akceptace – realizace v 12/20013 fi
AQUA Stop v.o.c. Bruntál
koordinace řešení opravy střešního pláště na smuteční síni a DEKPROJEKT ing.
Schindler – podklady, požadavky
návrh řešení odvedení povrchových vod nad RD p. Strnadela (11. 9. 2013), Hřbitovní ul.,
splavování od objektu smuteční síně, zachycení těchto vod je příčným žlabem u
chodníku k BD Sv. Michala pod kotelnou, svedení potrubním vedením do stávající
kanalizační šachty – dodatečné práce k opravám MK 2013 – fi Naděžda Klíčová
ve spolupráci s FO provedení inventarizace účtu 042 – nedokončené investice
příprava a návrh na zadávací dokumentaci pro akci „Obnova kanalizace Jiráskova“
(24. 9. 2013) – později bez zájmu obeslaných dodavatelů
podklady pro kontrolu FÚ k akci „Tenisové kurty II. etapa“
návrhy a řešení a TDI při akci „Opravy MK 2013“, rozsah a provedení v roce 2013 viz
samostatný seznam oprav MK 2013 vč. cen)
reklamace a oprava chodníku u hřiště u MSEM p. Minář (5. 11. 2013) – křižovatka s MK
Krejčího – propad po položení kabelů VN a NN (vazba na stavbu Penny) – nutno řešit
uliční dešťovou vpusť, bývá často zahlcena dešťovou vodou, což znamená neprůchodný
chodník
evidence a návrhy s řešením poruch na MK, které se vyskytly v průběhu roku 2013
(opravy příčných žlabů, uvolněné kanalizační poklopy, opravy po poruchách vodovodů,
ostatní poruchy povrchů MK atd.)
spolupráce s MPO, správa bytů při technické pomoci k řešení poruch stavebních
konstrukcí v městských domech a bytech
zajištění a úprava skládky zeminy v lokalitě „u lomu v Mnichově“ pro dále kontrolovatelné
využívání těchto ploch k ukládání zeminy
spolupráce s Ing. Müllerovou na dokladování projektů financovaných z prostředků ROP
RR MSK, vyjádření a odůvodnění nedostatků ze zpráv RR
v rámci ostatních činností byly uskutečněny návštěvy odborných akcí se zaměřením na
stavebnictví, dále na orientaci v cenových soustavách ocenění stavebních prací a
dodávek, na výkon TDS a koordinátora BOZP a na zadávání veřejných zakázek.
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Životní prostředí
V roce 2013 bylo vydáno odborem výstavby a životního prostředí celkem 22 rozhodnutí,
z toho:
• počet vydaných rozhodnutí ochrany přírody celkem 22, z toho
o 21 x povoleno kácení dřevin rostoucích mimo les
o 1 x zastaveno řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
o 2 x oznámení a sdělení o kácení dřevin rostoucích mimo les
• nebyly neřešeny žádné stížnosti ani přestupky na úseku ochrany zeleně
Péče o zvířectvo
• umístění potulných psů do kotců na ČOV a do útulku v Opavě
• v průběhu roku byly pravidelně doplňovány papírové sáčky na psí exkrementy do
plechových schránek umístěných ve Vrbně pod Pradědem a podle potřeb chovatelů psů
při nedostatku byly vydávány přímo na odboru VaŽP
• problematiku toulavých psů má od dubna 2008 ve správě odbor finanční – paní Martina
Matušková (v případě opuštěného a toulavého psa je spolupráce s Policií ČR, vyvěšeny
letáčky ve vývěsných skříních a provedena nabídka občanům)
• zpracovány 2 žádosti o sdělení k týrání psů
• postoupení šetření na týrání psů z důvodu nepříslušnosti 3x
Odpadové hospodářství
•
•
•

pravidelně byla prováděna informace pro veřejnost o třídění odpadu formou článků a
letáčků
byly prováděny kontroly a evidence u podnikatelských subjektů ve Vrbně pod Pradědem
dle OZV č. 35 o odpadech
na MěÚ Bruntál postoupeno 6 hlášení nakládání s nebezpečným odpadem z důvodu
nepříslušnosti našeho úřadu

Ochrana ovzduší
•
•

ukončena evidence malých zdrojů znečišťování ovzduší, byla ukončena s účinností
zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
ukončena kontrola plnění oznamovacích povinností u provozovatelů MZZO

Ochrana zemědělského půdního fondu
•

vydáno 16 stanovisek a souhlasů k žádosti o vynětí ze ZPF a následně postoupeno
k odboru životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, MěÚ Bruntál
k dalšímu řízení

3.5. POŽÁRNÍ OCHRANA
Personální zajištění požární ochrany
Profesionální hasič města

0,5

Celkem

0,5

Činnost jednotky SDH města Vrbna pod Pradědem za rok 2013
V roce 2013 má výjezdová jednotka požární ochrany zařazená v kategorii JPO II/2 celkově
27 členů. Pokud srovnáváme početní stav s předchozími roky, musíme konstatovat, že
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členská základna se rozrostla. To je zásadní vzhledem k tomu, že ne všichni tito členové
mají možnost držet stálou týdenní službu dle plánu, proto někteří jsou nápomocni jen při
mimořádných událostech a zásazích většího rozsahu, kdy jsou nápomocni po telefonickém
vyžádání.
V průběhu roku byla prováděna odborná příprava a školení dle plánu na rok 2013, a sice pro
tyto okruhy: dýchací technika, radiové spojení, zdravotnická příprava, zásahy při dopravních
nehodách, chemické havárie aj. Praktickému výcviku se věnuje neméně hodin, s cílem
převést teoretické znalosti do praxe. Dále čtyři členové absolvovali kurz nositelů dýchací
techniky, dva členové se účastnili školení zdravovědy zaměřené na zásahy při dopravních
nehodách, jeden absolvoval kurz lezecké přípravy pro dobrovolné hasiče a jeden člen se
účastnil instruktážně metodického zaměstnání v Mladé Boleslavi, kde se seznámil
s konstrukcí a bezpečnostními prvky vozidel koncernu Škoda auto.
Jednotka je předurčena také pro práce při dopravních nehodách, z toho důvodu se členové
zúčastnili instruktážně metodického zaměstnání v Bruntále, které pořádal Hasičský
záchranný sbor MSK. Jednalo se o problematiku vyprošťování osob z havarovaných vozidel.
Během školení se členové teoreticky seznámili s rizikovými prvky pasivních bezpečnostních
systémů, mezi které patří např. airbagy, dále se zásahy u vozidel s alternativními pohony.
Poté se školení odvíjelo v praktické rovině, a sice samotnými vyprošťovacími prácemi na
nachystaných vracích, kde členové jednotky procvičili práci s hydraulickým vyprošťovacím
zařízením a první pomoc při dopravní nehodě, dále připravili ukázky, např. vyproštění osob
z havarovaného vozidla při oslavách založení jednotky hasičů ve Vrbně.
Všechny tyto cvičení a školení mají pouze jeden důvod, a to být co nejlépe připraveni na
reálné zásahy, což je prvořadou činností jednotky SDH. V roce 2013 vrbenští hasiči
zasahovali u 78 událostí v městě i mimo něj. Jednalo se o 11 požárů, 12 dopravních nehod,
51 technických pomocí různého druhu - řezání spadlých stromů, odchyt nebezpečného
hmyzu aj., dále v jednom případě při úniku nebezpečných látek a ve třech případech při
záchraně osob a zvířat z výšky, hloubky či vody.
Během letošního roku, kdy byla z rozpočtu města vyčleněna částka 5mil. Kč na první fázi
výstavby hasičské zbrojnice, se vedly debaty o umístění a hlavně o finanční podpoře ze
strany Moravskoslezského kraje. Poslední verzí bylo odkoupení areálu bývalého autoservisu
Kapitán, které však zástupci kraje vyhodnotili jako nedobré řešení vzhledem ke stáří budovy
a výjezdu z areálu. V této době je před vedením města a kraje další jednání, které povedou
k hledání dalších možností. Vzhledem k vyjádření náměstka hejtmana MSK Dr. Babky je
řešení hasičské zbrojnice v našem městě potřebné a jednání budou dále pokračovat další
návštěvou města. Podpora kraje je v této akci nevyhnutelná.
Výjezdová jednotka, která tvoří páteř celého sboru dobrovolných hasičů, se podílela na
oslavách 140. výročí od založení hasičů v našem městě. Na těchto oslavách byla k vidění
veškerá technika jednotky a mnoho dalšího z okolních sborů a jednotek. Oslavy se konaly
22. července v areálu zámečku Grohmann.
Stav techniky požární ochrany
Stav techniky jednotky SDH města Vrbna pod Pradědem
Technika typ

Počet

Rok výroby

Stav

CAS 24 T815-2

1

2004

výborný

CAS 32 T815

1

1989

výborný

CAS 16 Praga V 3 S

1

1960

dobrý

PP 20 Š 706 RTH

1

1974

dobrý

DA VW Crafter

1

2010

výborný

Přívěsný vozík

1

2007

výborný

Jiné

Poznámka

majetek SDH
typ.

38

PS 8

1

1955

dobrý

PS 8 – 12

2

1967, 1997

dobrý

Motorová pila Husqvarna

3

1998, 2002, 2007

dobrý

Plov. čerpadlo Niagara

1

2010

výborný

Kalové čerpadlo

2

2003, 2006

dobrý

VHZ LUKAS

1

2004

dobrý

Elektrocentrála

2

1997, 2010

dobrý

EC 6000, KIPOR

Odsavače kouře

1

1979

dobrý

VTA 60

Přetlakový ventilátor PAPIN
Raft GUMOTEX

1
1

2003
2005

dobrý
dobrý

500/99
BYBOAT 300M

H 268, H 365, H 353

WT 40 Honda

Členové jednotky SDH Vrbno pod Pradědem 2013
Název jednotky

JSDHO Vrbno pod Pradědem

Evidenční číslo jednotky

811144

Kategorie jednotky

JPO II/2
Funkce

Jméno, příjmení

Velitel jednotky

Chalupa Ondřej

Velitel družstva

Soporský Igor

Velitel družstva

Fňukal Zdeněk

Velitel družstva

Kováčik Lubomír

Velitel družstva

Jelínek Ladislav

Velitel družstva

Jelínek Pavel

Velitel družstva

Novotný Jan ml.

Strojník

Klaus František

Strojník

Zabloudil Martin

Strojník

Zbořil Květoslav

Strojník

Lazur Josef

Strojník

Zabloudil Martin ml.

Strojník

Doležel Petr

Hasič

Albrecht Luděk

Hasič

Mikula František

Hasič

Svrčina Jakub

Hasič

Svrčina Jan

Hasič

Jelínek Lad. Ml.

Hasič

Tiahnibok Miroslav

Hasič

Holý Pavel

Hasič

Krettek David

Hasič

Petruš Zdeněk

Hasič

Urban Jan
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Hasič

Klaus Tomáš

Hasič

Soporský Igor ml.

Hasič

Miroslav Beránek

Hasič

Petr Halamík

Zásahy v roce 2013
V tomto roce zasahovala jednotka SDH Vrbno pod Pradědem u 78 událostí.
Porovnání zásahů
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Budovy PO a stavební úpravy, opravy techniky
Během roku 2013 probíhaly jak na hasičské zbrojnici, tak v garážích na ulici Husova práce
na udržení vhodného technického stavu pro účely hasičů (jedná se o drobné úpravy, malba
atd.), dále v budově (ul. Hřbitovní) byly vyměněny 3ks garážových vrat, což výrazně přispělo
k udržení tepla. Také byl vybudován nový chodník před požární zbrojnicí. Na všech pracích
se podíleli členové jednotky SDH.
Špatný stav požární zbrojnice, plánované opravy v dalších letech:
• oprava střechy na PZ
• oprava plotu na PZ
Preventivně výchovná činnost a propagace jednotky
Během roku 2013 byly provedeny tematické přednášky preventivně výchovné činnosti
v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva v ZŠ Vrbno pod Pradědem. Dále pak
probíhá kroužek mladých hasičů pod vedením instruktorů, kteří učí a připravují děti na
soutěže mladých hasičů.
Propagace a informace obyvatel obcí Vrbenska o práci hasičů je vedena formou
zveřejňování článků o činnosti jednotky ve Zpravodaji v měsíčních intervalech a také na
webových stránkách www.hasici-vrbno.wbs.cz.

4. Přílohy
4.1. Příloha č. 1

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, za rok 2013
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Město Vrbno pod Pradědem
Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Výroční zpráva za rok 2013
O poskytování informací dle § 18 zákona č.106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

a) počet podaných žádostí o informace / odmítnutí
žádosti:

12 / 2

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

2

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu:

žádný rozsudek nebyl vynesen

d) výčet poskytnutých výhradních licencí:

0

e) počet stížností podaných dle § 16a:

1
důvody a způsob vyřízení je uveden na
http://www.vrbnopp.cz/cs/standardisvs/databaze-poskytnutych-informaci-dlezakona-106-1999-sb.html pod žádostí č.5/2013

f) další informace vztahující se k uplatňování zákona:

0

Zpracoval: 24.2.2014

Ing. Miroslav Adámek
tajemník MěÚ

Ve Vrbně pod Pradědem 23. 5. 2014
Ing. Miroslav Adámek, tajemník MÚ

41

