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1. Úvod 
 
 
Výroční zpráva Městského úřadu Vrbno pod Pradědem za rok 2021 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 2021. 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. 2021.  

 

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  4 947 

Rozloha – ha           6 891 

Počet obcí správního obvodu obce s pověřeným úřadem    5 

Počet obcí správního obvodu obce s obecním stavebním úřadem   5 

Počet obcí s matričním úřadem       5 

 
2.2.  Sídlo 
 
Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem   

  

2.3. Personální složení městského úřadu 
 
Počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu    33 

Počet žen            23 

Počet mužů           10 

Počet funkčních míst k 31. 12. 2021       32,5 

Počet vedoucích úředníků         5 

Počet vedoucích úředníků - žen        3 

Počet vedoucích úředníků - mužů        2 
 
Mimo rámec organizačního schématu zaměstnává úřad 
 
Petr Kosnovský:  údržba městského majetku 
Pavel Jelínek:   údržba městského majetku 
Petr Čuj:   koordinátor pohřebních činností 
Ing. Michaela Bártová koordinátor v projektu Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku 
Michaela Chytilová poradce v projektu Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku 
Irena Halamíková poradce v projektu Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku 
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2.4. Organizační struktura Městského úřadu Vrbno pod Pradědem  

k 31. 12. 2021 
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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  
Správní obvod silničního správního úřadu pro místní komunikace je vymezen územím města 
Vrbno pod Pradědem. 
 
Ochrana přírody – pověřený orgán ochrany přírody 
Správní obvod orgánu ochrany přírody 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 2 

správa pozemků a nemovitostí  2 

projektový manažer 1 

investice města 1 

technický pracovník 1 

Celkem 8 

 
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. Odbor úzce spolupracuje 
se společnostmi města TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. a TEPLO VRBNO s.r.o. 
 
Činnost na úseku správy bytů 
 
K 31.12.2021 vlastnilo město Vrbno pod Pradědem 470 bytů ve 44 domech. Z tohoto počtu je již 
fakticky zprivatizováno 16 bytů – k těmto bytům jsou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí kupní, 
jedná se o půdní nástavbu Krejčího 487/488. Ve správě má 9 bytů v osobním vlastnictví 
v půdních nadstavbách v domech Ve Svahu 423 – 431. 
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Město také provozuje dva domy s pečovatelskou službou na ulici Husova (číslo popisné 626  
a 627). Celkem se jedná o 18 bytů. Na tyto byty v pořadníku čeká pět uchazečů z Vrbna pod 
Pradědem a sedm uchazečů bydlících mimo Vrbno. 
 
Nájemné za byt je ve výši 36 Kč/m2, 33 Kč/m2 za byt se sníženou kvalitou. 
 
V průběhu roku 2021 byly dle plánu oprav provedeny následující akce: 
 
1) Okop bytových domů na ulici Nové doby č. p. 416 a 417    

- Byla provedena dodatečná hydroizolace domů a zároveň vyřešení napojení zbývajících 
svodů dešťové vody do kanalizační šachty.  

 
2) Výměna vodoměrů v městských bytech   

- Výměna vodoměrů, kterým skončila stanovená životnost dle zákona. 
 
2) Revitalizace a stavební úpravy bytového domu na ulici Husova č. p. 493  

- Bylo provedeno zateplení obvodového pláště, výměna a doplnění klempířských prvků, 
izolace soklové části objektu, výměna kovových portálů v prostorách schodiště objektů  
a odstranění stávajícího zateplení. 

 
V roce 2021 byly také provedeny kompletní rekonstrukce pěti městských bytů. 
                                                                            
Vysoké náklady tvoří neplánované opravy. Tyto opravy jsou objednávány na základě vzniklých 
závad a havárií v městských bytech nebo v bytových domech. Závady a havárie je potřeba 
odstranit co nejdříve, aby nedocházelo k větším škodám na majetku, či újmě na zdraví. Součástí 
těchto nákladů jsou také servisy zařízení a revize.  
 
Placení nájmů a stav vymáhání dluhů  
 
Stav pohledávek k 31.12.2021:  3.493.316,73  Kč     

Dluhy za nájemné a služby

4228022
4597925

4770861

4820444

4560627

4473563

4165053

4071058

3715991

3493317

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 
 
Za rok 2021 bylo zasláno 30 upomínek za nezaplacené nájemné a služby. 
 
Činnost na úseku správy pozemků a nemovitostí 
 
Úsek správy pozemků a lesů se zabýval podanými žádostmi o odkoupení či zatížení pozemků 
nebo jejich částí. Žádosti byly předávány k projednání v komisi výstavby a také se žádostmi 
zabýval majetkový výbor. Rada města žádosti projednala a zastupitelstvo města vydávalo 
příslušná usnesení. Záměry města byly v souladu se zákonem o obcích zveřejňovány na úřední 
desce a elektronické úřední desce. Za rok 2021 bylo celkově uzavřeno 97 smluv (kupní smlouvy, 
smlouvy o zřízení služebnosti, směnné smlouvy a smlouvy o smlouvách budoucích). 
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Odbor provedl kontrolu nájemních smluv. Od dlužníků vymáhá neuhrazené nájemné. Bylo 
uzavřeno 11 nájemních smluv. 
  
V roce 2021 jsme opět organizovali veřejně prospěšné práce. Zařazení pracovníci se podíleli na 
úklidu města a jeho přilehlých částí, např. zajištění průjezdných profilů komunikací v Železné a 
Mnichově, na úpravě vzrostlé zeleně na ulicích Sadová, Husova, Družstevní a nám. Sv. Michala, 
na stříhání a údržbě živých plotů, úklidu chodníků a komunikací. 
 
Hospodaření v lesích města Vrbna pod Pradědem 
 
V šestém roce platnosti lesního hospodářského plánu byly v lesích města provedeny následující 
těžební a pěstební zásahy: 
 
Těžební činnost 
těžba dříví - prodej Technické služby 958,40  m3                
těžba dříví - prodej samovýroba    13,00             m3             
těžba dříví celkem    971,40  m3                  
 
Za prodej dříví v roce 2021 bylo vyfakturováno celkem – Technické služby 280.009 Kč, z toho za 
dříví ze samovýroby 1.300 Kč. Průměrné zpeněžení dříví v roce 2021 činilo 290 Kč/m3. 
 
Pěstební činnost 
Z výkonů pěstební oblasti byly v loňském roce provedeny tyto činnosti: 
- úklid klestu                   560  m3 
- ožínání MLP – plošky   31,00 tis. ks 
- nátěr MLP proti okusu   35,00 tis. ks 
- prořezávka       1,64 ha 
- zalesňování     15,80 tis. ks  
- zpřístupnění porostů                                     3,87  ha 
- mechanizované zraňování                            1,00 ha  
 
Za provedení všech výkonů pěstební činnosti byly vynaloženy náklady ve výši 529.901 Kč.  
 
Ochrana lesa 
Při prevenci a ochraně lesa proti kůrovcům bylo instalováno 8 ks feromonových lapačů. V roce 
2021 bylo vytěženo 650 m3 kůrovcového dříví. 
Stav lesa z hlediska výskytu kůrovce je hodnocen jako „zvýšený“.  
 
Dotace 
V roce 2021 bylo zažádáno o dotace:  
Na zmírnění dopadu kůrovcové kalamity ve výši            1.297.316,- Kč 
Dotačním titulům bylo vyhověno a dotace byly proplaceny ve výši  491.151,-Kč                                                                  

 
Výrobní úkoly a ekonomika 2022  
Projekty úkolů pěstební a těžební činnosti pro rok 2022 byly předány dodavatelské firmě 
Technické služby Vrbno pod Pradědem s.r.o. V letošním roce se předpokládá další průběh 
kůrovcové kalamity. 
 
Projekty: 
 
Připravované akce  

• Centrum města 
• Zadržení povrchových vod v lokalitě pod Bělidlem 
• Multifunkční hřiště u Sokolovny 
• Obnova MK ul. Myslivecká  
• Pořízení CAS vozidla 
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• Stavební úpravy střešní nástavby MŠ Jesenická 
• Stavební úpravy městské knihovny 
• Obnova Poštovské cesty 

 
V realizaci 

• Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku 2020 – 2022 
• Letní příměstské tábory 2021 - 2022 
• PD Prodloužení sítě pěších tras a cyklotras Vrbno – Mnichov 
• Zpřístupnění přírodních atraktivit na Cestě kolem vody 
• Zpřístupnění přírodních atraktivit Biocentra u rybníků 
• Vybudování zázemí pro cyklisty Vrbno – Mnichov 
• Efektivní úřad ve městě Vrbno pod Pradědem 

 
Pozastaveno 

• Rekultivace skládky KO 
• Úprava prostranství u hřbitova 

 
Pro investory 

• Rozšíření areálu pod Vysokou Horou  
 

Projekty realizované nebo předložené v roce 2021 

název projektu rozpočet realizace 
projektu 

dotační titul výše dotace  
stav projektu požadovaná 

 
obdržená 

 
Snižování 
sociálního 
vyloučení na 
Vrbensku 2020-
2022 

7 845 468 Kč 
2020 

- 
2022 

Operační program 
zaměstnanost 

7 453 194 Kč 5 201 698 Kč 

 
v realizaci/ 
průběžné 
proplacení vč. 
zálohové 
platby 

Letní příměstské 
tábory 2021 - 
2022 537 376 Kč 

2021 
- 

2022 

Operační program 
zaměstnanost 

510 507 Kč 475 821 Kč 

v realizaci/ 
průběžné 
proplacení vč. 
zálohové 
platby 

Zasaď strom ve 
městě Vrbno pod 
Pradědem 

283 500 Kč 2021 
Státní fond 

životního prostředí 
250 000 Kč  

ukončeno, 
proplaceno 
2022 

Cyklostezka 
Vrbno pod 
Pradědem – 
Karlovice Zadní 
Ves 

12 899 851,10 
Kč 

2020 
- 

2021 

Státní fond 
dopravní 

infrastruktury 
8 476 181 Kč 8 476 181 Kč 

ukončeno/pro
placeno 

Pořízení  
cisternové 
automobilové 
stříkačky 

7 000 000 Kč 2022 
Ministerstvo vnitra 

ČR 
2 500 000 Kč  v hodnocení 

PD Stavební 
úpravy objektu 
MŠ Jesenická 

140 000 Kč 2021 
Moravskoslezský 

kraj 
84 000 Kč  zamítnuto 

PD Prodloužení 
sítě pěších tras a 
cyklotras Vrbno - 
Mnichov 

400 000 Kč 
2021  

- 
2022 

Moravskoslezský 
kraj 

220 000 Kč 176 000 Kč 

v realizaci, 
proplacena 
zálohová 
platba 

Multifunkční 
hřiště u 
Sokolovny 

3 258 000 Kč 2021 
Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR 

2 209 000 Kč  v hodnocení 

Stavební úpravy 
střešní nástavby 
MŠ Jesenická 

5 995 000 Kč 2022 
Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR 

4 196 500 Kč  v hodnocení 
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Obnova MK 
Myslivecká 

9 600 000 Kč 2022 
Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR 

5 761 000 Kč  v hodnocení 

Obnova 
Poštovské cesty 

4 717 000 Kč 2022 
Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR 

2 830 200 Kč  v hodnocení 

Stavební úpravy 
městské 
knihovny 

787 000 Kč 2022 
Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR 

550 900 Kč  zamítnuto 

Stavební úpravy 
městské 
knihovny 

975 300 Kč 2022 
MAS Hrubý 

Jeseník 
640 000 Kč  

výběr 
k financování, 
odstoupeno 

Věcné 
prostředky pro 
JSDH – technika 

803 400 Kč 2021 
MAS Hrubý 

Jeseník (IROP) 
763 230 Kč 763 230 Kč 

ukončeno, 
proplaceno 

Věcné 
prostředky pro 
JSDH – záložní 
zdroj 

466 697 Kč 2021 
MAS Hrubý 

Jeseník (IROP) 
443 362 Kč 443 362 Kč 

ukončeno, 
proplaceno 

Zpřístupnění 
přírodních 
atraktivit na 
Cestě kolem 
vody 

36 115,57 € 2022 
INTERREG V-A 

Fond 
mikroprojektů 

30 000 €  v realizaci 

Zpřístupnění 
přírodních 
atraktivit 
Biocentra u 
rybníků  

37 006,54 € 2022 
INTERREG V-A 

Fond 
mikroprojektů 

30 000 €  v realizaci 

Vybudování 
zázemí pro 
cyklisty Vrbno - 
Mnichov 

928 965 Kč 2022 
Moravskoslezský 

kraj 
696 000 Kč  v realizaci 

Oranžové 
přechody 

520 878 Kč 2021 NADACE ČEZ 120 000 Kč  ukončeno 

Asistenční 
technologie – 
Domov pro 
seniory Vrbno 

390 000 Kč 2022 
Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

292 500 Kč  zamítnuto 

 
Efektivní úřad ve 
Vrbně pod 
Pradědem 
 

4 205 811 Kč 2021-2022 
Operační program 

zaměstnanost 
3 995 521 Kč  v realizaci 

Zadržení 
povrchových 
vod v lokalitě 
pod Bělidlem 

5 910 507 Kč 2021-2023 
Operační program 
životního prostředí 

4 871 523 Kč  
výběr k 
financování 

 
Investice 
 
Na úseku investic města byla prováděna investorská a dozorová činnost staveb města.  
Byly zadány a zpracovány projektové dokumentace pro povolení staveb a zadávací 
dokumentace pro výběrová řízení:  
  

• Zadávací dokumentace pro „Oprava  MK Komenského“ pro výběr dodavatele prací 
• Technologický návrh na opravu MK Myslivecká a Komenského vč. umístění zpomalovacích 

prahů a oprav přilehlých zařízení komunikací 
• PD pro výběr dodavatele oprava MK Myslivecká a Komenského – práce, které nejsou 

součásti žádosti o dotace a jsou navazující na  opravu povrchu MK Myslivecká a 
Komenského 
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• Zpracování PD podmíněné investiční akce Přeložení vedení NN v rámci akce „Oprava MK 
Myslivecká a Komenského“ – jedná se o přeložení kabelového vedení NN vedené po 
sloupech, které jsou umístěny v místě komunikace pro pěší. Sloupy budou odstraněny a 
vedení bude vedeno v zemi 

• PD pro společné povolení stavby „Zpomalovací prahy ul. Žižkova, Vrbno pod Pradědem“ 
• PD pro společné povolení stavby „Autobusová zastávka Vrbno pod Pradědem, rozc. 

Ludvíkov“ – jedná se o autobusový záliv v prostorách areálu Vrsan 
• PD pro stavební povolení v rámci stavby „Rekonstrukce propustku v areálu BMX, Mnichov“ – 

rekonstrukce propustku k MVE Tichý v areálu BMX jehož stav je havarijní 
• Zhotovení PD v rámci stavby „Oprava Poštovské cesty“ – jedná se o opravu lesní cestu 

v katastru města Vrbna pod Pradědem, která vykazuje závady, které způsobuje rozsáhlá 
těžba dříví z přilehlých lesů. – Zažádáno o dotace 

• Zpracování PD pro společné povolení stavby „„Stezka pro pěší a cyklisty ul. Nádražní, Vrbno 
pod Pradědem“ – jedná se o společnou stezku pro pěší a cyklisty v úseku od Jamajky 
k přechodu pro chodce na ul. Nádražní u fa. ATQ kde dojde k napojení na již realizovanou 
Cyklostezku Vrbno pod Pradědem – Karlovice Zadní a dojde tím k prodloužení sítě 
cyklostezek ve městě 

 
Opravy místních komunikací 2021:  

• Oprava MK Školní – provedení kompletní opravy této místní komunikace vč. nového 
asfaltového krytu, podkladních vrstev, doplnění prvků odvodnění komunikace, vybudování 
dešťové kanalizace, oprava inženýrských sítí ve spolupráci s TS VRBNO – kanalizace, 
vodovod vč. přípojek k sousedícím objektům této komunikace 

• Oprava MK Družstevní – vnitroblok – provedení kompletní opravy asfaltového krytu vč. 
odvodnění této části komunikace a doplnění prvků pro odvodnění komunikace. Současně 
provedena oprava komunikace pro pěší před BD č.p. 596 a 597 

• Oprava MK vjezd k MŠ Jesenická – náhrada betonových panelů vč. podkladních vrstev za 
asfaltový kryt sevřený do silniční obruby a dvojřádku z žulových kostek vč. odvodnění 
komunikace a úpravy svahu pro odvedení dešťových vod 

• Oprava chodníku Nádražní – odstranění stávajícího asfaltového krytu v havarijním stavu a 
nahrazení povrchu z dlažby ve stejném provedení jako realizovaná část v rámci akce 
„Oprava chodníku a podélného stání ul. Nádražní“ v roce 2020 

• Oprava spojovacího chodníku Nádražní a Nové doby– odstranění stávajícího asfaltového 
krytu v havarijním stavu a nahrazení povrchu z dlažby ve stejném provedení jako realizovaná 
část v rámci akce „Oprava chodníku a podélného stání ul. Nádražní“ v roce 2020 

• Oprava komunikace pod Stavařem – vyspravení povrchu komunikace za pomocí asfaltového 
recyklátu vč. zhutnění  

• Oprava příjezdových komunikací k rybníkům pomocí asfaltového recyklátu se zhutněním a 
lemování těchto komunikací lomovým kamenem větších rozměrů pro usměrnění dopravy a 
zamezení vjíždění vozidel na zelenou plochu v tomto prostranství  

• Nutné opravy místních komunikací – opravy výtluků tryskovou metodou, opravy propadů 
asfaltových a dlážděných ploch na cyklostezce městem a MK  

• Oprava zalití prasklin tekutým asfaltem pro zvýšení životnosti cyklostezky - areál BMX 
Mnichov 

 
Ostatní stavby 

• Dokončení investiční akce „Cyklostezka Vrbno pod Pradědem – Karlovice Zadní Ves – 
stavba zkolaudována a předána do užívání 

• Provedení investiční akce „Oprava MK Komenského“ vč. prací na opravě inženýrských sítí a 
provedení nového vedení v rámci veřejného osvětlení 

• Provedení zpevněné parkovací plochy Nad Stadionem vč prostoru pro umístění odpadové 
nádoby – u BD č.p. 576  

• Provedení dokončovacích prací stavby Cyklostezka Vrbno pod Pradědem – zabezpečovací 
prvky v rámci železničního přejezdu u křížení Cyklostezky se železniční dráhou – doplnění 
kamenů pro zajištění řádného užívání přejezdu a zamezení vjezdu cyklistů do prostorů mimo 
tento přejezd 
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Rekonstrukce a opravy venkovních sportovišť 

• Obnova herních prvků v lokalitě Lesopark, bylo provedeno odstranění herních prvků, které 
již nesplňovaly normy pro bezpečné užívání a instalace 6 nových prvků a upravené 
dopadové plochy 

• Na dětském hřišti na ul. Husova  byly vyměněny brankové sítě na víceúčelovém hřišti, 
původní sítě byly již potrhané a oprava by byla neekonomická, dále zde byly provedeny 
drobné opravy na herních prvcích  

• Na víceúčelovém hřišti Sv. Čecha (u Jamajky), bylo provedeno celoplošné vyčištění herní 
plochy, výměna basketbalových košů včetně odrazových desek, které byly již prohnilé, byla 
provedena oprava sítí 

• Byla opravena věžová sestava se skluzavkou dle požadavků revizního technika  
• V lokalitě BMX byl proveden nátěr dřevěných částí herních a sportovních prvků a dalšího 

mobiliáře  
• Bohužel musely být prováděny opravy cedulí a herních prvků po vandalismu  

 
V průběhu roku dochází k doplnění provozních řádů. Probíhá průběžná kontrola stavu sportovišť 
a drobné opravy. 
 
Gymnázium – Sv. Michala 

• Byly provedeny pravidelné revize sportovního zařízení 
• Bylo opraveno osvětlení v tělocvičně a posilovně – výbojkové zářivky byly nahrazeny 

modernějšími a úspornějšími led svítidly 
• Probíhá pravidelný úklid tělocvičny a souvisejících prostor 
• Pronájem tělocvičny soukromým osobám, sportovním oddílů – vzhledem k opatřením 

v souvislosti s epidemií Covidu 19, byl provoz v tělocvičně omezen, příjmy z pronájmů přesto 
nevyrovnají náklady na energie a provoz je více jak z poloviny dotován 

 
Pojištění, vandalismus 

• Na ul. Husova došlo ke zničení tabule s provozním řádem, nezletilý pachatel byl dle 
kamerových záznamů odhalen, rodiče po několika urgencích škodu uhradili 

• Dále byl zde poničen fixem herní prvek, na výzvu k odstranění nápisů byla provedena 
náprava 

• Během roku bylo řešeno několik pojistných událostí. U žádné nebylo prokázáno zanedbání 
řádné péče města 

 

3.2. FINANČNÍ ODBOR  

Personální zajištění odboru 

vedoucí odboru 1 

účetnictví města, výkaznictví, mzdy, fakturace                                                                                3 

pokladna 1 

správa místních poplatků, exekuce, rybářské lístky                                                                           1 

Celkem 6 

 

Činnosti finančního odboru 
 
Na úseku rozpočtu města: 
Připravuje návrh rozpočtu a rozpočtový výhled, sestavuje a projednává rozpočet města, řídí 
hospodaření podle rozpočtu, zajišťuje rozbory hospodaření, vyhotovuje výkazy a statistické 
výkazy, sestavuje závěrečný účet města. Zpracovává rozpočtová opatření a změny rozpočtu, 
vede jejich evidenci.  
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Na úseku účetnictví a výkaznictví: 
Zajišťuje a provádí agendu účetnictví města, účtování příjmů, výdajů a hospodářské činnosti 
města, zajišťuje a vykonává předběžnou řídící kontrolu v oblasti vedení účetnictví města podle 
zákona o finanční kontrole, provádí fakturaci navenek vůči třetím osobám, zajišťuje platby 
na základě faktur a platebních příkazů. Zpracovává  účetní závěrky, rozvahu, finanční a účetní 
výkazy. Sestavuje výkazy pomocného analytického přehledu (PAP). Zajišťuje zasílání výkazů do 
CSUIS. Zpracovává kontrolní hlášení k DPH, daňová přiznání k DPH, dani z nabytí nemovitých 
věcí, dani z nemovitostí a dani silniční. Prověřuje správnost inventarizací majetku města 
a kontroluje výsledky inventarizací organizací zřízených městem. Vede a zpracovává mzdovou 
agendu.  
Zajišťuje vedení ekonomické a rozpočtové agendy DSO Sdružení obcí Vrbenska v plném 
rozsahu.  
Účetnictví města Vrbno pod Pradědem i DSO Vrbensko je vedeno v systému GINIS, použité 
účetní postupy byly v souladu s platnými předpisy. 
 
V oblasti dotací: 
Kontroluje a provádí závěrečné vyúčtování přijatých dotačních titulů a finančních prostředků 
z veřejných rozpočtů, provádí každoroční finanční vyrovnání se státním rozpočtem. Přijímá a 
kontroluje žádosti o dotace z rozpočtu města, předkládá je orgánům města k projednání a 
kontroluje závěrečné vyúčtování poskytnutých dotací.  
 
Metodická činnost: 
Metodicky řídí a stanovuje oběh účetních dokladů, vnitřní směrnice související s účetnictvím 
a kontrolou všech organizací zřízených městem.  
Provádí veřejnosprávní kontrolu příjemců dotací z rozpočtu města. 
 
Ve vztahu k příspěvkovým organizacím: 
Kontroluje výkazy příspěvkových organizací, zřízených městem, a předkládá návrhy 
na vypořádání hospodářských výsledků. Provádí veřejnosprávní kontrolu vlastních příspěvkových 
organizací. Metodicky řídí finanční vztahy ke zřizovateli. 
 
Na úseku výkonu samosprávy a přenesené působnosti: 
Připravuje podklady pro vydávání příslušných obecně závazných vyhlášek.   
Vede centrální evidenci smluv. 
Zajišťuje agendu pokutových bloků (nákup, evidence, výdej, zúčtování). 
Vede přehled poskytnutých veřejných finančních podpor. 
Vykonává a zajišťuje funkci správce daně (poplatku) ve věcech místních poplatků stanovených 
městem včetně kontroly a jejich vymáhání.  
 
Přezkoumání hospodaření města 
Dílčí přezkum hospodaření za rok 2021 byl proveden dne 14. -15. 9. 2021 za období 1-8/2021 
kontrolní komisí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 
Do doby vypracování výroční zprávy nebyl audit hospodaření za rok 2021 dokončen. V dubnu 
2022 je naplánováno dokončení kontroly hospodaření. 
 
Hospodaření za rok 2021 
Pro rok 2021 byl na 12. zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem dne 16. 12. 2020 
schválen rozpočet ve výši  115 194,1 tis. Kč na straně příjmů, 142 886,37 tis. Kč na straně 
výdajů, celkem včetně financování 27 692,27 tis. Kč. V průběhu roku bylo provedeno pět 
rozpočtových změn a upravený rozpočet činil k 31. 12. 2021 na straně příjmů 156 029,69 tis. Kč, 
na straně výdajů 174 227,97 tis. Kč, financování 24 198,28 tis Kč. 
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Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021 po konsolidaci 

    Schválený Upravený Plnění  % plnění  

Třída   rozpočet rozpočet k 31. 12. 2021 k uprav. 

    v  Kč v  Kč v  Kč rozpočtu 

1 Daňové příjmy 76 433 000,00 81 848 000,00 86 592 298,28 105,80 

2 Nedaňové příjmy 28 364 000,00 29 315 122,28 24 596 722,08       83,90 

3 Kapitálové příjmy 2 200 000,00 3 700 000,00 4 009 923,00 108,38 

4 Přijaté transfery 8 197 100,00 41 166 565,30 84 473 521,90 205,20 

  Příjmy celkem 115 19 100,00 156 029 687,58 199 672 465,26 127,97 

5 Běžné výdaje 118 346 366,00 152 206 887,60 179 765 594,58 118,11 

6 Kapitálové výdaje 24 540 000,00 22 021 081,00 17 283 128,43 78,48 

  Výdaje celkem 142 886 366,00 174 227 968,60 197 048 723,01 113,10 

  Saldo příjmů a výdajů -27 692 266,00 -18 198 281,02 2 623 742,25 -14,42 

8 Financování     27 692 266,00  18 198 281,02  -2 623 742,25      -14 ,42 

 

Přijaté dotace v roce 2021 

Položka Účel  Částka  Poskytovatel 

4111 dotace na sčítání lidu 1 500,00 MF 

4111 dotace na Sars – Cov.2 1 117 641,86 MF 

4111 Dotace na volby do parlamentu 237 000,00 MF 

Celkem 
4111             1 356 141,86  

4112 souhrnný dotační vztah 4 437 500 MF 

Celkem 
4112   4 437 500,00  

4113 dotace na úroky z úvěru 120.502,00 ČMZRB 

Celkem 
4113   120.502,00  

4116 Efektivní úřad 599 329,69 MPSV 

 Letní příměstský tábor 255 253,60 MPSV 

 JSDH 420 000 MV HZS 

 Snižování sociálního vyloučení....          1 594 375,07 MPSV 

 Výkon sociální práce 469 652,00 MPSV 

 Šablony II – průtokovka ZŠ Vrbno 738 081,00 MŽP 

 V knihovně se nenudíme - KIV 12 000,00 MK 

 VPP 390 000,00 ÚP 

 

Šablony – průtokovka MŠ Ve 
Svahu 291 815,00 MSK 

 DPS - COVID 3 039 237,00 MZ 

 COVID 6 690,00 MPSV 

 Kůrovcová kalamita 491 151,00 MZ 

 JSDH 126 625,00 MV HZS 

 Letní příměstský tábor 220 567,43 MPSV 

 JSDH 34 674,05 MV HZS 

Celkem 
4116            8 689 450,84  

4121 Příjmy ze smluv 69 945,00 obce 

Celkem 
4121   69 945,00  
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4122 Domov pro seniory - průtokovka 8 285 400 MSK 

 KIV – Zlepšení služeb TIC 120 000,00 MSK 

 Průtokovka DPS 364 000,00 MSK 

 Zabezpečení JSDH  100 000,00 MSK 

 Průtokovka DPS 5 523 600,00 MSK 

Celkem 
4122   14 393 000,00  

4216 JSDH – vybavení zbrojnice 728 555,95 MMR 

 JSDH – věcné prostředky 443 362,15 MMR 

 Efektivní úřad 599 326,50 MPSV 

Celkem 
4216   1 771 244,60  

4222 Prodloužení tras Vrbno- Mnichov        176 000,00 MSK 

 Projekční práce DPS - průtokovka        950 000,00 MSK 

Celkem 
4222   1 126 000,00  

 
použité zkratky: 
ÚP                                       Úřad práce ČR 
MK                                       Ministerstvo kultury 
MF                                       Ministerstvo financí 

MSK Moravskoslezský kraj 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČMZRB 
MZe 

Českomoravská záruční a rozvojová banka 
Ministerstvo zemědělství 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 
Poskytnuté dotace z rozpočtu města v roce 2021 

PROGRAM I. Podpora činnosti spolků 

Příjemce Účel Poskytnuto 

Spolek Přátelé Vrbenska celoroční činnost 10 000,00 

Myslivecký spolek Praděd  celoroční činnost 15 000,00 

Český svaz chovatelů ZO údržba a opravy areálu 15 000,00 

Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem celoroční činnost 15 000,00 

ZO českého svazu včelařů Vrbno p.P. celoroční činnost 10 000,00 

Klub sportovního tance Jesenicka  celoroční činnost 10 000,00 

CELKEM  75 000,00 

PROGRAM II. Podpora kulturních a společenských akcí 

Příjemce Účel Poskytnuto 

Pěvecký sbor Vrbna pod Pradědem Mezinárodní festival sborů 25 000,00 

Pěvecký sbor Vrbna pod Pradědem Výroční koncert 15 000,00 

TAJV, Poděbrady Sportovní den mládeže ve Vrbně 5 000,00 

Sbor dobrovolných hasičů Vrbno p.P. Hasiči dětem 20 000,00 

Automotoklub Vrbno v AČR VIII. Vrbenský vrch 100 000,00 

Spolek přátelé Vrbenska Akce pořádané spolkem 90 000,00 

Myslivecký spolek Praděd Vrbenská střela 5 000,00 

Myslivecký spolek Praděd O cenu Pradědu 15 000,00 

Myslivecký spolek Praděd Letní slunovrat 5 000,00 

Český svaz chovatelů Výstava králíků a drůbeže 15 000,00 
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Spolek Osoby zdravotně postižené Akce pořádané během roku 10 000,00 

TJ Sokol Vrbno pod Pradědem 75 let fotbalu ve Vrbně 20 000,00 

Vrbenské klubíčko Výprava za poznáním 15 000 

CELKEM   340 000,00 

 

DOTACE PRO SPORTOVNÍ ODDÍLY A JEDNOTLIVCE 

Příjemce Poskytnuto č. smlouvy 

Kmínek Vojtěch 5 000,00 92/2021 

ACS Drak 199 695,00 3/2021 

Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem 380 609,00 5/2021 

TJ Sokol Vrbno pod Pradědem 1 016 084,00 4/2021 

Sbor dobrovolných hasičů Vrbno p.P. 129 853,00 7/2021 

Horolezecký oddíl Vrbno p.P. 19 515,00 8/2021 

Český rybářský svaz 71 309,00 9/2021 

Petruš Jiří 10 000 91/2021 

Základní škola Vrbno p.P. 132 935,00 6/2021 

Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem 17 000,00 104/2021 

CELKEM 1 982 000,00   

 

OSTATNÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 

Příjemce Účel  Poskytnuto  

Charita sv. Martina sociální služby 50 000,00 

Armáda spásy sociální služby 5 000,00 

HELP- IN sociální služby 550 000,00 

Slezská Diakonie sociální služby 5 000,00 

Eurotopia CZ sociální služby 5 000,00 

Open House o.p.s. sociální služby 20 000,00 

POSKYTNUTÉ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI 

Příjemce Účel  Poskytnuto  

Spolek přátelé Vrbenska 
Projekt - Toulky po česko 
polských tradicích 311 000,00 

KIV p.o., Vrbno pod Pradědem 
Projekt – Vrbensko v proměnách 
ročních období 265 000,00 

 
Financování 
Město splácí dva dlouhodobé úvěry na revitalizaci domů na náměstí Sv. Michala. Sjednán je úvěr 
na cyklostezku Vrbno – Karlovice. V roce 2021 je čerpán a ke konci roku 2021 zcela splacen. 
 
Externí kontroly 
V roce 2021 byla vykonána v organizaci kontrola ze strany Úřadu práce Bruntál. Kontrola byla 
zaměřena na výkon veřejně prospěšných prací. Výsledek kontroly byl bez závad. 
 
Kontrolní činnost vlastní 
Užívání veřejného prostranství: 
Od 1. 1. do 31. 12. 2021 jsme vybrali celkem 165 860 Kč za místní poplatek ze záboru veřejného 
prostranství. 
 
Při vybírání poplatku jsme postupovali dle Obecně závazné vyhlášky Města Vrbno pod Pradědem 
č. 7/2019 ze dne 1. 1. 2020. 
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Podklady pro vybírání tohoto poplatku podává majetkoprávní odbor MÚ Vrbno pod Pradědem. 
Vybraná částka za celý rok 2021 je za zábory veřejného prostranství z parcel na území města a 
ze záborů veřejných prostranství vyčleněných pro parkování osobních vozidel na veřejných 
prostranstvích města, které jsou v majetku města.  
 
Dle nařízení města č. 3/2010 je prodejcům určeno tržní místo na parc. č. 1207 v k. ú. Vrbno (za 
domem č.p. 109 na ulici Bezručova). Toto místo žádný z prodejců od 1. 1. do 31. 12. 2021 
nevyužil. 
 
Evidence a placení místního poplatku ze psů: 
Kontrolní činnost:  
Vyhledávání poplatníků, kteří nejsou v evidenci, bylo zaměřeno jak na místní části, tak i na 
centrum města. Při vymáhání pohledávek postupujeme dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních 
poplatcích v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád. I v roce 2021 se zaměřil odbor 
správy místních poplatků na vyhledávání majitelů psů, kteří ještě nejsou v evidenci města. 
Nová OZV platná od 1. 1. 2016 sjednotila poplatek za prvního psa a evidence psů se zlepšila, 
držitelé psů v bytech již nemají důvod a nehlásí psy na rodinné příslušníky v rodinných domech, 
či na důchodce, jak často činili v předešlých letech. Vymáhací činnost je hlavně zaměřena na 
vymáhání starších nedoplatků. V roce 2021 byly vydávány i nadále exekuce na nedoplatky za 
psa. Uveřejňujeme informace pro občany města formou výzev k zaplacení nedoplatků, jak 
v obecním tisku, tak na webových stránkách a též na nástěnkách MÚ. Touto činností se podařilo 
zvýšit i množství vymožených nedoplatků z dřívějších let. Několikrát za kalendářní měsíc odbor 
provádí kontrolní činnost v evidenci a pořizování odpisů odstěhovaných obyvatel z centrální 
evidence ROB a následně zjištěné skutečnosti doplňuje do evidence poplatníků za psa. Při 
vymáhání pohledávek postupujeme dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v souladu 
se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád.  
K 31. 12. 2021 jsme vybrali za poplatky ze psů 127.297 Kč. Nedoplatky po splatnosti činí 16 586 
Kč.  
    
Smlouvy a úhrady za pronájem pozemků: 
K 31. 12. 2021 jsme vybrali za pronájem pozemků ve vlastnictví města 370.095,79 Kč. 
Nedoplatky po splatnosti činí 24.782 Kč.  
 
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů: 
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, 
2/2012,1/2013, 1/2014, 5/2015,4/2016 a 4/2017, 1/2028, 4/2019, 2/2020, 3/2020. 
K 31. 12. 2021 bylo vybráno na tomto místním poplatku 3.339.133 Kč. Nedoplatky činí 1.213.155 
Kč. Nedoplatky se vztahují k období 2011-2021. 
 
Vydaná rozhodnutí do 31. 12. 2021 
Platební výměry      859  
Výzva k součinnosti třetích osob        70 
Jiná rozhodnutí  
(vratky, veřejné vyhlášky, vymožené plat. výměry, exekuční příkazy apod.)  100 
Osvobození        233    
   
V roce 2021 se i nadále odbor na úseku správy místních poplatků za komunální odpad (KO) 
zaměřil na zasílání upomínek a na vymáhání nedoplatků od trvale žijících i odstěhovaných 
občanů. Na vyšší nedoplatky se osvědčilo zasílání výzev dlužníkům jak na nedoplatky, tak výzvu 
před zahájením exekučního řízení za dluhy za KO.  
Nadále uveřejňujeme upozornění občanům, kteří mají nedoplatky za KO, a to v tisku a na 
nástěnkách MÚ. V roce 2021 se podařilo vymoci některé nedoplatky a snížit tak celkovou výši 
nedoplatků za komunální odpad z dřívějších let.     
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Průběžně v každém měsíci je prováděna kontrolní činnost a pořizování odpisů odstěhovaných a 
přírůstků přistěhovaných obyvatel z centrální evidence ROB. I v roce 2021 byla prováděna 
kontrola přes katastr nemovitostí a jsou dohledáváni občané vlastnící byty, rekreační objekty a 
domy, kde není nikdo trvale hlášen k pobytu, a kteří nesplnili oznamovací povinnost danou 
zákonem k přiznání poplatku za komunální odpady k těmto nemovitostem. Jsou postupně podle 
lokalit a čísel popisných vyzýváni k splnění této oznamovací povinnosti. 
 
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. 2021 bylo vybráno za přestupky a pořádkové pokuty 45.878 
Kč. Nedoplatky za období 2010 - 2021 činí 167.776 Kč. 
V DDP jsou následně kontrolovány platby. Správce poplatku je upravuje a na podnět odboru 
vnitřních věcí odpisuje pokuty, které prošly odvolacími řízeními Krajským úřadem v Ostravě, a 
kde řízení jsou zastavena. Sestavy úhrad a nedoplatků u přestupků jsou se předány odboru 
vnitřních věcí.  
Uložené pokuty za přestupky jsou od 1. 1. 2011 odborem vnitřních věcí MÚ Vrbno pod Pradědem 
a přestupkovou komisí postupovány k vymáhání Celnímu úřadu v Krnově, který udělené pokuty 
vymáhá.   
 
Finanční kontrola 
 
V roce 2021 jsme provedli na základě ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
znění pozdějších předpisů, celkem 40 veřejnosprávních kontrol u všech příjemců finanční 
podpory z rozpočtu města. Finanční kontrolou mělo být prověřeno, zda příspěvky byly čerpány 
efektivně a hospodárně v souladu s daným účelem dle uzavřených smluv. 
Pět kontrol bylo provedeno na místě, a to u všech vlastních příspěvkových organizací: Základní 
škola Vrbno pod Pradědem, Mateřská škola Ve Svahu, Mateřská škola Jesenická, Středisko 
chytrých aktivit a v Domově pro seniory Vrbno. Předmětem finančních 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. Dalších 35 kontrol bylo provedeno formou kontroly vyúčtování 
poskytnutých dotací u různých příjemců. Při kontrolách nebyly zjištěny nedostatky.  
Objem poskytnutých finančních prostředků v roce 2021 formou dotací na kulturu, sport a ostatní 
aktivity činil 2.397.000 Kč, na sociální služby 635.000 Kč. Návratné finanční výpomoci činily 
576.000 Kč. 
Vnitřní kontrolní systém pro všechny úseky a odbory je kontrolován a vyhodnocován průběžně 
dle schváleného kontrolního řádu. Kontrolní systém je založen na kontrole vnitřních směrnic a 
vyhlášek, 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. 

3.3. ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ 

Personální zajištění odboru 

vedoucí odboru, plánování sociálních služeb, PO města, spisovna  1 

evidence obyvatel, Czech POINT, ztráty a nálezy 1 

propagace města, kultura, webové stránky 1 

matrika, vidimace a legalizace, Czech POINT 1 

public relations, úřední deska 1 

sekretariát, asistentka starosty 1 

výkon veřejného opatrovnictví, komunitní plánování 1 
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sociální pracovník (sociální poradenství) a terénní sociální pracovník 1 

přestupky a evidence stížností 1 

Celkem 9 

 
Přehled činnosti – úsek matriky za rok 2021 
 
Uzavřená manželství  
celkem        37 

• Vrbno pod Pradědem                20 

• Karlova Studánka     10 

• Ludvíkov        1 

• Karlovice        2 

• Široka Niva        4 
 
Vystavení úmrtních listů zemřelých v matričním obvodu 
celkem        42 

• Vrbno pod Pradědem     35 

• Ludvíkov        1 

• Karlova Studánka       1 

• Karlovice        2 

• Široká Niva        3 
 
Vystavení vysvědčení o právní způsobilosti pro sňatek v cizině  
Vydáno           1 
prominuto          0  
  
Opisy matričních dokladů                                                       8                                                 
opisy matričních dokladů ČR                                                  7                                               
opisy matričních dokladů do ciziny                                         1    
 
Vícejazyčné formuláře k veřejným listinám 2                               
 
Doslovný výpis 2 
 
Nahlížení do matričních knih 3 
 
Dodatečné záznamy a opravy do matričních knih 17 
 
Osvojení  0 
               
Počet ověřených listin (vidimace a legalizace)   
ověřeno                    388 

Počet ověřených listin - celkem

1014

965

750

606

460

294

388

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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Počet žádosti o výpis Czech POINT 
Celkem        12 
výpis z rejstříků trestů – fyzických osob      5 
výpis z rejstříku trestů – právnických osob      1 
výpis z katastru nemovitostí        4 
výpis z obchodního rejstříku        0 
výpis z živnostenského rejstříku       0 
bodové hodnocení řidičů        2 
výpis ze spolkového rejstříku        0 
zprostředkovaná identifikace        0 
 
Konverze dokumentů         
pro veřejnost          9 
Celkový počet provedených konverzí na úseku matriky a evidence obyvatel pro potřebu MěÚ 
Vrbno pod Pradědem je uveden v sekci evidence obyvatel. 
 
Počet žádosti o změnu jména a příjmení  
Celkem     3    

• Příjmení         2 

• Jména          1 

• volba druhého jména        0 
 
Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu     1 
 
Změna příjmení po rozvodu se správní řízení     1 
 
Žádost o zápis příjmení do rodného listu dítěte     0 
 
Počet žádosti o provedení zápisu pro zvláštní matriku v Brně  
rodný list          0 
oddací list          2 
  
Prohlášení o uznání otcovství 
Celkem        16 

• k nenarozenému dítěti     15 

• k narozenému dítěti        1 
 
Svatební obřady na MÚ ve Vrbně pod Pradědem  od  1. 1. do 31. 12. 2021 

Vrbno pod Pradědem       20 
Karlova Studánka       10 
Ludvíkov          1 
Karlovice          2 
Široka Niva          4 
Celkem:        37     
  
Pozn.: z celkového počtu byly 2 církevní sňatky 

• pro církevní sňatek bylo vydáno matrikou 2 Osvědčení k církevnímu sňatku 
 
Správní poplatek při svatebních obřadech byl vybrán za položku: 

• jiné vhodné místo + jiný stanovený čas               29  x 1.000 Kč          29.000 Kč 
Celkem:               29.000 Kč 
 
Dohody o úplatě za služby pro svatební obřad  
Celkem bylo se snoubenci sepsáno 26 dohod     26 x 1.500 Kč           39.000 Kč 
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Svatební obřady se konají v obřadní síni MěÚ ve Vrbně pod Pradědem, velký zájem je o obřady 
v Karlově Studánce v kapli Sv. Huberta, Hudební hale, Švédské rokly a prostranství u Libuše, 
Vidly – Horský hotel. V okolí to jsou, Hotel Peras Ludvíkov, v Karlovicích – restaurace Na 
Rybníčku, chata u Biziho a soukromé prostranství, ve Vrbně pod Pradědem a jejich místních 
částech – areál Střelnice, restaurace U Hradilů a soukromé prostranství V roce 2021 bylo 
vyhověno všem žádostem o uzavření manželství na kterémkoliv vhodném místě a mimo dobu 
stanovenou radou města a to v celkovém počtu 29. 
 
Zlatá svatba 
V roce 2021 byl proveden jeden slavnostní obřad u příležitosti zlaté svatby.  

Uzavřená manželství - Vrbno pod Pradědem

38

37

35

42

45

38

43

37

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 
 
Vítání občánků 
 
V sobotu 02.října 2021 se v stále Kulturního a informačního střediska ve Vrbně pod Pradědem 
uskutečnilo vítání občánků. Celkem 24 nových občánků s rodiči a rodinnými příslušníky přivítala 
místostarostka paní Ing. Iveta Pešatová.  Pracovnice knihovny ve Vrbně pod Pradědem paní 
Jaroslava Novotná a paní Helena Rybárová představily rodičům projekt Bookstars – s knížkou do 
života. Rodiče obdrželi dárky (velkou plyšovou hračku, poukázky do lékárny a drogerie, pamětní 
list města, dárkové předměty z lékárny a také Bookstars) a maminky kytičku.  
 
Obřady provedli včetně zlaté svatby       
Ing. Iveta Pešatová, místostarostka      17  
Jana Soudková, zastupitelka       11 
Mgr. Jan Vavřík, radní a zastupitel        5 
Hana Janků, zastupitelka         1 
Alena Mátéová, starostka Široké Nivy       2 
Jaroslava Harazinová , matrikář MÚ      36   
   
Správní poplatky – matrika + evidence obyvatel + Czech POINT  16.320 Kč 
Správní poplatky – svatební obřady (pokladna + bankovní účet)  71.000 Kč 
Celkem                    87.320 Kč 
 
V roce 2021 proběhla kontrola na úseky matriky dne 18.06.2021. Kontrolu provedly pracovnice 
MěÚ Bruntál paní Romana Víchová a Lenka Vávrová. Zápis z kontroly je založen na matrice.  
 
Roční sbírky listin za rok 2021 byly odevzdány dne 18.02.2022 na MěÚ Bruntál – matrika. 
Protokol z předání je založen na matrice.  
 
Jubilanti a senioři – občanům, kteří dosáhnou životního jubilea 70, 75, 80, 85, 90 a více let je 
zasláno tištěné blahopřání. V roce 2021 jich bylo zasláno 218. Také u příležitosti životního jubilea 
80, 85, 90 a více let bylo uskutečněno setkání jubilantů v areálu Mír ve Vrbně pod Pradědem. 
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Setkání jubilantů za celý rok 2021 bylo uskutečněno dne 16.09.2021 v areálu Míru ve Vrbně 
pod Pradědem – pozváno bylo celkem 77 jubilantů a celkem se zúčastnilo 26 jubilantů.   
Pro jubilanty bylo připraveno občerstvení, dárkové balíčky+kytička a také kulturní program. 
Vedení města osobně popřálo všem jubilantům. Všichni přítomni se podepsali popř. napsali 
vzkaz do pamětní knihy města. 
Jubilanti, kteří se nemohli zúčastnit osobně setkání, byl dán návrh, aby vedení města přišlo 
s gratulací domů. Tuto možnost využili 4 jubilanti.  
 
Přehled činnosti – úsek evidence obyvatel, Czechpoint, ztrát a nálezů za rok 2021 
           
Počet přihlášených občanů v rámci Vrbna p. P. k trvalému pobytu za rok 2021:  40    
Počet přehlášených občanů v rámci Vrbna p. P. k trvalému pobytu za rok 2021:  92 
Počet odhlášených občanů z Vrbna p. P. za rok 2021:     95          
Počet osob s ukončeným pobytem v ČR za rok 2021:       3   
Počet osob s nabytím státního občanství ČR za rok 2021:       1 
Počet osob přihlášených na adresu ohlašovny po ukončení pobytu v zahraničí za rok 2021: 0 
Počet vydaných potvrzení o změně TP:       90    
Počet narozených dětí za rok 2021:        39     
Počet zemřelých za rok 2021:        85      
 
Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel:      2 
 
Poskytnutí údajů z ISEO vlastníkovi objektu:        6 
 

Celková částka za výběr správních poplatků – změna TP – 4050,- Kč, ukončení TP v ČR – 300 
Kč, žádost o poskytnutí údajů z ISEO – 105 Kč. Celková částka – 6.550 Kč 
 

Správní řízení - rušení údaje o místě trvalého pobytu 
 

Počet podaných žádostí:      17  
Spis z předchozího roku:        1           
Počet vyřešených spisů:      18 
z toho vyhověno 11 žádostem - spisy, usnesení o zastavení řízení – 6 spisů, návrh vzat zpět – 
1x,  žádný spis není převeden do roku 2022.  
 

Celková částka za podání žádostí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu – 1700,- Kč – z toho 
v hotovosti 1700 Kč, na účet  0. 
 

Celková částka za výběr správních poplatků – změna TP – 4 050,- Kč, ukončení TP v ČR – 300 
Kč, podání žádostí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu – 1700 Kč, žádost o poskytnutí údajů 
z ISEO – 105 Kč.  
 

Na adrese ohlašovny (Nádražní 389, Vrbno p. P.) je ke dni 31. 12. 2021 přihlášeno 222 
občanů.                                                 
 

Počet obyvatel k 31. 12. 2021 byl 4947 

Stav obyvatel ve Vrbně pod Pradědem a místních částech
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Veřejné rejstříky pro občany: 
 

Počet žádosti o výpis Czech POINT 

 
výpis z rejstříků trestů – fyzických osob       10 
výpis z rejstříku trestů – právnických osob         1 
výpis z katastru nemovitostí           3 
výpis z obchodního rejstříku           3 
výpis bodové hodnocení řidičů          výpis 
spol. rejstřík             2 
zprostředkovaná identifikace           0 
živnostenský rejstřík                                                                                                             1 
žádost o vydání nových přístupových údajů do datové schránky      1 
              
konverze dokumentů na žádost          3 
Celkem pořízeno výpisů         24 
           
Celková částka za pořízení výpisů z Czech POINT –  2 200 Kč 
 

Neveřejné výpisy pro úřední potřebu ohlašovny:   
 

CzechPoint@office.cz  
Zápis údajů o adrese místa trvalého pobytu do AISEO     133 
Využívání údajů z AISEO ohlašovnou (k provedení změn TP do GINIS ROB)    96 
Základní registry - Výpis údajů z registru obyvatel ROB         9 
Zápis údaje o doručovací adrese do AISEO           0 
Základní registry (poskytnutí údajů z informačního systému EO Vrbno p. P. 
na žádost občanů)              2 
Zápis údaje o ztrátě nebo odcizení OP do AISEO          2 
Počet vydaných potvrzení o občanském průkazu          1 
Konverze dokumentů z úřední činnosti pro zaměstnance MÚ Vrbno p/P                                       
EO + matrika celkem                       1.840     
                                                                
Na úseku matriky – ověřování listin a podpisů v zástupu 
 
Počet ověřených listin (vidimace a legalizace): 

 
Vidimace             22 
Legalizace           153  
Celková částka za ověření podpisů a listin = vid + Leg              5430,-Kč
                
Správní poplatky – evidence obyvatel + Czech POINT + zástup matrika:         13.805,-Kč 
 
Agenda Ztráty a nálezy: 
 

Počet přijatých ztrát a nálezů na území Vrbno pod Pradědem a jeho okolních částí Mnichov, 
Železná, Vidly, Bílý Potok:      14 
Vráceno majiteli:         5 
Odesláno úřadům:         1 
 
V roce 2021 bylo ze soupisu nalezených věcí, o které se nikdo nepřihlásil po uplynutí tří let od 
nalezení vyřazeno celkem 8 věcí. Tyto byly předloženy likvidační komisi. Likvidační komise 
rozhodla o likvidaci těchto nálezů přes sběrný dvůr.  
 
Úsek evidence obyvatel dále jako orgán veřejné moci dle § 55 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o 
základních registrech, zajišťuje oznámení o vykonávání působnosti v agendách v prostředí AIS 

mailto:CzechPoint@office.cz
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RPP působnostní. V rámci tohoto ohlášení specifikuje, jaké orgány veřejné moci tuto agendu 
vykonávají a v jakých činnostních - rolích. 
 

Činnost úseku – senior taxi 

Od 1. dubna 2019 začala ve Vrbně pod Pradědem fungovat služba Senior taxi. Služba je určena 
lidem ve věku od 65 let s trvalým pobytem ve Vrbně a jeho místních částech. Za jednu jízdu po 
městě zaplatí senior patnáct korun, doprovázející osoba jede zdarma. Senior taxi je dotovanou 
službou města a lidé ji mohli zpočátku fungování využít šestkrát za měsíc, od října 2019 až 
desetkrát za měsíc. Vozidlo jezdí pouze po Vrbně a v jeho místních částech. Seniorům je služba 
k dispozici na tel. čísle 792 252 423. Formou veřejné soutěže byla vybrána firma 
Black&White s.r.o., která službu pro naše město zajišťuje. Zastupitelé na zajištění senior taxi 
schválili z rozpočtu města na rok 2021 částku ve výši 330 tisíc korun. V roce 2021 bylo 
provedeno celkem 7237 jízd a na fakturách bylo zaplaceno celkem 305 530,-Kč.  

 
 
 
Činnost úseku samosprávy – příspěvkové organizace města Vrbna pod Pradědem 
 
V samostatné působnosti odbor vnitřních věcí připravuje podklady pro vyhlášení konkurzního 
řízení a jmenování do funkce ředitelů příspěvkových organizací zřízených městem (Domov pro 
seniory Vrbno pod Pradědem, p.o., Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno, p.o.) a 
příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení (Mateřská škola 
Jesenická Vrbno pod Pradědem, Mateřská škola Ve Svahu Vrbno pod Pradědem, Základní škola 
Vrbno pod Pradědem). Vyhotovuje jmenovací dekrety, potvrzení o pokračování ve funkci ředitele. 
Dále zpracovává platové výměry, přiznání platových postupů, zpracování kritérií a předkládá 
návrhy odměn, osobních příplatků a příplatků za vedení ředitelům příspěvkových organizací 
zřizovaných městem Vrbnem pod Pradědem. Zpracování a příprava podkladů výročních zpráv a 
výsledku kontrol, souhlasů zřizovatele k podání žádostí o dotace do jednání rady města z oblasti 
činnosti příspěvkových organizací a dalších materiálů do rady města nebo zastupitelstva města. 
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Přehled činnosti – na úseku přestupků a kontrola placení pokut v roce 2021 
   
Úsek přestupkové agendy pro přestupky na úseku majetku, občanského soužití, veřejného 
pořádku, proti pořádku v územní samosprávě spáchané ve správním obvodu města Vrbna pod 
Pradědem včetně jeho částí, tak také přestupky, spáchané ve správních obvodech obcí na 
základě uzavřených veřejnoprávních smluv k projednávání přestupků mezi městem Vrbnem pod 
Pradědem a obcemi Karlova Studánka, Ludvíkov a Karlovice, projednává Komise pro 
projednávání přestupků města Vrbna pod Pradědem. 
 
Přestupky na úseku zdraví před škodlivými účinky návykových látek ve správním obvodu města 
Vrbna pod Pradědem včetně jeho částí, tak také přestupky spáchané ve správních obvodech 
obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv k projednávání přestupků mezi městem 
Vrbnem pod Pradědem a obcemi Karlova Studánka, Ludvíkov a Karlovice projednává odbor 
vnitřních věcí. 
 
Počet přestupků v roce 2021 činí 157 případů.  
 
Komise pro projednávaní přestupků města Vrbna pod Pradědem projednává: 

- přestupky proti pořádku v územní samosprávě dle § 4 odst. 2 zákona o některých 
přestupcích č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích 

- přestupky proti veřejnému pořádku dle § 5 zákona o některých přestupcích č. 251/2016 
Sb., o některých přestupcích 

- přestupky proti občanskému soužití dle § 7 zákona o některých přestupcích č. 251/2016 
Sb., o některých přestupcích 

- přestupky proti majetku dle § 8 zákona o některých přestupcích č. 251/2016 Sb., o 
některých přestupcích 

 
Odbor vnitřních věcí projednává přestupky na úseku: 

- přestupky na úseku zdraví před škodlivými účinky návykových látek dle § 35 odst. 1, a § 
36 odst. 1 písm. 1) až d), f) až n) a q) a § 36 odst. 2 až 9 zákona č. 65/2017 Sb., o 
ochraně před škodlivými účinky návykových látek 

 
Počet došlých přestupků za rok 2021 celkem     157 
Ve vyřizování, z roku 2020          30 
Celkem přestupků zpracovaných v roce 2021     121 
Postoupeno jinam             4      
Vyřízeno v příkazním řízení            5 
Odloženo            68   
Vyřízeno příkazovým blokem            0 
Projednáno bez uložení opatření (sankcí je projednání věci)       0 
Napomenutím              0 
Pokutou              3 
Zákazem činnosti                  0 
Propadnutím věci                  0 
Zákazem pobytu                  0 
Zastavením řízení                11 
Z toho smírem                   1 
Celkem ve správním řízení projednáno            15 
Počet nezpracovaných přestupků, které přecházejí do dalšího období       65 
Počet případů, kdy bylo rozhodováno o náhradě škody             0 
V běžném roce uloženo na pokutách        8.500 Kč 
Zaplaceno            2.000 Kč 
Neuhrazeno na pokutách                               6.500 Kč   
V běžném roce uloženo na nákladech řízení                    2.000 Kč 
Zaplaceno                     1.000 Kč 
Neuhrazeny náklady řízení                                 1.000 Kč   
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Počty přestupků za obce, s nimiž byla uzavřena veřejnoprávní smlouva: 
Obec Počet projednaných 

přestupků v roce 2020 
Částka vyúčtována obci v Kč 

Karlova Studánka   0       0 Kč 

Ludvíkov   0        0 Kč 

Karlovice    5 8.000 Kč 

 
V roce 2022 bude doúčtováno obci Karlovice ještě za 3 přestupky, obci Ludvíkov za 2 přestupky 
a obci Karlova Studánka za 3 přestupky, které doposud nejsou uzavřeny. 
 
Při nezaplacení uplynutí stanovené lhůty pro zaplacení přistupujeme k zaslání sběrných poukazů 
Celnímu úřadu Ostrava k exekučnímu vymáhání dle ust. § 105 a § 106 zák. č. 500/2004 Sb., 
správního 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 správního řádu, kde je úspěšnost vymožení 
přece jen vyšší.  

 
 

Zprávy na občany – posudky za rok 2021 
 
Za rok 2021 bylo vydáno 211 posudků na občany. Jedná se především o posudky (zprávy na 
občany) ve smyslu dle § 8 odst. 1 tr. řádu 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 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.  
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V roce 2021 bylo podáno 0 oznámení o shromáždění. 
 
Vyřizování stížností za rok 2021 
 
Při vyřizování stížností jsme postupovali podle Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a 
stížností. Tato pravidla stanovila rada města usnesením číslo1607/60/2017 ze dne 18. 10. 2017 
v souladu s ustanovením § 102 odstavce 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění. 
 
Tato zpráva je zpracována dle požadavku Pravidel pro přijímání a vyřizování petic, stížností, 
článek 8 Ustanovení společná, přechodná a závěrečná, informovat 1x ročně Radu města Vrbna 
pod Pradědem o počtu a způsobu vyřízení přijatých petic a stížností.  
 
Celkem za rok 2021 bylo přijato 17 stížností, které byly vyřizovány v termínu, tj. do 60 dnů. 
Stížnosti směřovaly proti konkrétním občanům, proti konkrétním činnostem a na výkon svěřené 
působnosti odborů MÚ.   
 
Celkem stížností …………........................... …………………………………     17  stížností    
Důvodných nebo částečně důvodných ………………………………………        6  stížností  
Nedůvodných ……………………………………………………………………      7  stížností  
Zastavených ………………………………………………………………………    0  stížností 
Postoupených ……………………………………………………………………     0   stížností 
Stornovaných ……………………………………………………………………      3  stížností 
Dosud nevyřízených ……………………………………………………………      1  stížností 
 

Počet stížností oproti loňskému roku vzrostl. 
 

V roce 2021 byly podány 4 petice. 
 

Odbor vnitřních věcí dále v roce 2021 zajišťoval organizačně technické zabezpečení voleb pro 
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konaly v říjnu 2021.   
 
Na úseku matriky – ověřování listin a podpisů v zástupu 
Počet ověřených listin (vidimace a legalizace): 
Vidimace                  1 
Legalizace                  8 
Celková částka za ověření podpisů a listin                      300 Kč 
                   
Dodržování doby vyvěšování dokumentů na úřední desce za rok 2021 
 
V roce 2021 bylo na úřední desce včetně úřední desky elektronické vyvěšeno 157 písemností. 
Vlastních písemností, písemností od jiných orgánů veřejné správy, exekutorských úřadů i dalších 
subjektů je stejné jako v předchozím roce.  
 
Všechny písemnosti byly vyvěšeny v zákonných lhůtách, případně lhůtách delších (např. do dne 
konání dražby). Cizí písemnosti k vyvěšení na úřední desce přicházejí datovou zprávou. Správa 
ÚD je vedena přes modul programu GINIS, který zajišťuje evidenci písemností včetně příloh a 
zabraňuje možným lidským chybám.  
 
Úřední deska 

Rok Vyvěšeno 

písemností 

Vlastní Další orgány Z toho exekuce 

a dražby vč. 

dobrovolných 

2014 155 98 57 31 

2015 181 100 50 31 

2016 124 78 46 20 
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2017 186 123 64 21 

2018 197 148 49 17 

2019 195 149 46 17 

2020 147 102 45 15 

2021 157 102 55 16 

 

 
 
Přehled činnosti – na úseku podatelny v roce 2021 
 
Podatelna zajišťuje tyto činnosti: 

• spojovatelna, 

• podatelna – přebírání pošty, osobně, z datové schránky, e-mailem a faxem, 

• 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, doručenky, 

• odnos poštovních zásilek na poštu, evidence zásilek do vlastních rukou pro občany 
s místem trvalého bydliště na adrese MÚ Vrbno p. P., evidence poštovních archů,  

• evidence provozu služebních vozidel, 

• správa přístavby MÚ pro zasedání výborů, komisí i subjektů občanské společnosti, 

• evidence písemností – obecně závazných vyhlášek, směrnic, jednacích řádů Změ, Rmě, 
zápisů výborů a komisí, evidence objednávek apod., 

• pomoc při organizaci akcí zajišťovaných odborem vnitřních věcí MÚ, 

• zajištění a plánovaní sociálních poraden pro občany (psychologická, právní, sociální). 

• Příjem a evidence nabídek podle seznamu jednotlivých odborů na daný typ akce 
• zajištění registrování občanů pro očkování nemoci Covid 19 první, druhé i třetí dávky 

• Výpomoc při přípravě výstav na chodbách MěÚ 

• Příprava každoroční akce Den zdraví - zajištění občerstvení, kulturního programu 

• Zajištění výlepu na výlepové plochy města 

 
Přehled činnosti – na úseku sekretariátu v roce 2021 
 
Sekretariát zajišťuje tyto činnosti: 

• aktuální denní úkoly sekretariátu dle potřeb starosty, místostarostky a tajemníka 
městského úřadu,  

• komunikace se zastupiteli, radními, členy výborů a komisí, 

• organizační zajištění jednání ZM a RM (příprava návrhů usnesení, prezence, materiály na 
stůl, občerstvení), 

• zápisy jednání ZM a RM, hlasování, evidence účasti zastupitelů na jednáních, 

• zápisy z porad vedoucích odborů a ředitelů příspěvkových organizací města, z valných 
hromad společnosti TEPLO VRBNO s.r.o., 
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• dopravní obslužnost města (autobusová, železniční, licence k provozování dálkových 
linek aj.), 

• evidence provozu služebních vozidel, 

• evidence písemností – obecně závazných vyhlášek, směrnic, jednacích řádů Změ, Rmě, 
zápisů výborů a komisí, porad, evidence pověření apod., 

• pomoc při organizaci akcí zajišťovaných odborem vnitřních věcí MÚ, 

• poskytování informací pro občany, dotazy telefonické i přes e-mail, 

• agenda úkoly v modulu UKO – RM, ZM, porady vedení 
 

Jednání zastupitelstva města se v roce 2021 uskutečnilo ve dnech:  

31. března 23. června 

15. září 8. prosince 

 
Usnesení ZM jsou zveřejněna na internetových stránkách města: 
https://www.vrbnopp.cz/cs/mesto-a-urad/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zm.html 
 
Od 2. zasedání ZM dne 15. 12. 2014 jsou zveřejňovány také kompletní zápisy jednání, přístupné 
jsou pod stejným odkazem. Zveřejňuje se také účast zastupitelů na jednáních. 
 

Jednání rady města se uskutečnilo ve dnech:   

13. ledna 3. února 24. února 

17. března 7. dubna 28. dubna 

19. května 9. června 30. června 

28. července 2. září 22. září 

13. října 3. listopadu 24. listopadu 

16. prosince 30. prosince  
  
Usnesení RM jsou zveřejněna na internetových stránkách města:  
https://www.vrbnopp.cz/cs/mesto-a-urad/rada-mesta/usneseni-rm.html 
 

Služební vozidla používaná městským úřadem 

  značka 
registrační 

značka 
Rok výroby rok pořízení stav tachometru km 

1. Škoda Rapid 8T9 73 37 2013 2013 79.625 km 

2.  Dacia Sandero 1TN 1816 2019 02/2019 16.279 km 

3. Dacia Duster 1TN 2142 2019 04/2019 21.233 km 

 
Vozidlo Škoda Rapid celkem najeto 79.625 km, v roce 2021 najeto 5.315 km a průměrná 
spotřeba 6,9 l/100 km.  
 
Vozidlo Dacia Sandero celkem najeto 16.279 km, v roce 2021 najeto 4.074 km a průměrná 
spotřeba 6,2 l/100 km.  
 
Vozidlo Dacia Duster celkem najeto 21.233 km, v roce 2021 najeto 6.766 km a průměrná 
spotřeba 7,2 l/100 km.  
 
Přehled činnosti – na úseku propagace města, cestovní ruch, kulturní akce v roce 2021  
Propagace města, cestovní ruch, kulturní akce 2021: 
Zajištění:  

• propagace Vrbenska na veletrzích cestovního ruchu – veletrhy neproběhly z důvodu 

pandemie koronaviru 

https://www.vrbnopp.cz/cs/mesto-a-urad/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zm.html
https://www.vrbnopp.cz/cs/mesto-a-urad/rada-mesta/usneseni-rm.html
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• udělení Ocenění města – projednání návrhů oceněných s kulturní komisí, zajištění darů, 

zajištění výroby plaket a medailí, organizace předání.  

Předání Poděkování rady města proběhlo 30.6.2021, Cena města byla předána při konání 

zasedání Zastupitelstva města 15.9.2021 a dodatečně také 3.11.2021 při zasedání Rady 

města 

• celkové zajištění a organizace příměstského tábora 12. 7. – 27. 8. 2021 – vedení 

výběrových řízení na pozici asistent vedoucího, objednávky vybavení a materiálu, tvorba 

a zpracování přihlášek, příloh k přihláškám, smlouvy s rodiči, zpracování smluv 

s vedoucími, asistenty a realizačním týmem, proškolení pracovníků, vyúčtování 

příměstského tábora 

• vítání prvňáčků 1. 9. 2021, zajištění darů, pořízení fotek do fotobanky města 

• organizace slavnostního otevření cyklostezky Vrbno – Karlovice 20.10.2021 

• výlepová služba – příprava plakátů, kontrola výlepových míst, příprava podkladů pro 

fakturaci za výlep 

• návrhy a výběr nových propagačních předmětů 

• fotodokumentace akcí a foto do fotobanky a zpravodaje 

• Den seniorů – 16.9. 2021 - organizace, zajištění občerstvení, kulturního programu 

• zajištění chodu podatelny v době pandemie koronaviru, kdy se zaměstnanci střídali po 

skupinách – celková agenda podatelny, práce v modulu úkoly, vyvěšení na úřední desku 

• správa webu, mobilního rozhlasu a sociálních sítí města (Facebook, Instagram) – tvorba 

článků, událostí, úprava stránek, zveřejňování informací 

• zajištění obsahu výstav v Galerii na schodech vrbenské radnice, 4x ročně se mění témata 

výstav – fotografie, výtvarná díla apod.  

• kontrola a obnova informačních tabulí v majetku města 

• zajištění nového orientačního značení ve městě – návrh vzhledu, umístění, cílů, které 

budou obsaženy na směrovkách – ulice, občanská vybavenost, turistické cíle   

• zajištění výroby a umístění pamětních cedulí věnovaných učiteli Janu Krejčímu – 

umístěny na budovu Sokolovny a na budovu TJ Sokol na ulici Krečího 

 
Spolupráce při akcích: 

• vyhodnocení fotosoutěže Vrbensko v proměnách ročních období pořádané Kulturním, 
informačním a vzdělávacím centrem Vrbno, p.o. a Turistickým informačním centrem 
Vrbno 

• spolupráce při akci Trofeo Niké – jízda automobilových veteránů – propagace akce, 

zajištění darů pro osádky vozů a darů do tomboly 

• odbor VV zajišťoval setkání seniorů v září 2021 

• spolupráce s KIV při rozsvícení vánočního stromu 28.11.2021 

• spolupráce se Spolkem Přátelé Vrbenska při akci Vánoční království na gymnáziu 

5.12.2021 – propagace akce, zajištění darů pro děti 

• spolupráce s Kulturním, informačním a vzdělávacím centrem Vrbno, p.o. při vyhlášení 

fotosoutěže O nejhezčí vánoční výzdobu - propagace akce, návrhy a zajištění cen za 

umístění 

Spolupráce:  

• s Kulturním, informačním a vzdělávacím centrem Vrbno a Turistickým informačním 
centrem Vrbno při tvorbě Průmyslové stezky 

• s projektovým manažerem na podkladech a realizaci projektů 

• s komisí cestovního ruchu 

• s Kulturním, informačním a vzdělávacím centrem Vrbno 

• při tvorbě propagačních materiálů, brožur, informačních cedulí 

• s městskou kronikářkou 

• s PR pracovníkem při tvorbě článků do zpravodaje, na web města 

• s majetkoprávním odborem při péči o informační cedule 
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Propagace města: 

• v magazínu Jeseníky 

• aktualizace propagačních materiálů  

• informace ve vývěskách 

• na webu města, Facebooku, Instagramu 

• mobilní rozhlas 

• propagace v tiskovinách – Zpravodaj 

• práce v komisi pro strategický rozvoj města (Regio) 

• poskytování informací pro občany, turisty, návštěvníky města na jejich vyžádání – osobní 

návštěvy, dotazy telefonické i přes e-mail 

Přehled činnosti – na úseku sociálním v roce 2021 

Sociální úsek zabezpečuje úkoly vyplývající ze samostatné působnosti obce a dále zabezpečuje 
výkon státní správy v rámci pověřeného obecního úřadu. 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. 
 
Úsek sociální práce v samostatné/přenesené 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 tohoto záznamu 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. Osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, 
2. Péče o osobu závislou na péči jiné osoby, 
3. Osoby s různým stupněm omezení/způsobilosti k právním úkonům, 
4. Sociální vyloučení, senioři, 
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 celkem:       207                  
Počet sociálních šetření v rámci obecné sociální práce:    511                          
Jednání u různých institucí (např. školy, lékař):     149 
Základní i odborné sociální poradenství:                         dle potřeb občanů    
Účast při výslechu mladistvých na Policii ČR:       23 
Poskytnutí informací Úřadu práce dle §33c z.č.111/2006:      86 
Počet sociálních šetření a jednání v rámci obecné sociální práce pro OSPOD:   75 
 
Sociálně právní ochrana dětí:  
Na tomto úseku poskytuje součinnost s oddělením sociálně právní ochrany dětí 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 si neplní 
povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti. 
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Sociální pracovnice působí na rodiče, aby plnili povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, 
projednává s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dětí. 
Poskytuje nebo zprostředkuje rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároku 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. 
Sociální úsek také zajišťuje 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. 
 
Dále sociální úsek zajišťoval: 
 
Výkon veřejného opatrovnictví k 31. 12. 2021: Celkem k uvedenému datu má Město Vrbno 
pod Pradědem 15 opatrovanců. 
Výkon veřejného opatrovnictví k 31. 12. 2021 v zařízení: 
Domov pro seniory Vrbno-Mnichov    2 opatrovanci 
Archa Široká Niva - CHB     1 opatrovanec 
Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna Vrbno pod Pradědem   
        1 opatrovanec 
Domov pro osoby se zdravotním postižením SAGAPO 10 opatrovanců 
žijící sám v bytě      1 opatrovanec 
 
Činnost v sociální oblasti: 

 
• kontrolní činnost v Centru sociálních služeb – právní, psychologická, sociální a dluhová 

poradna 
• administrativní úkony – odpovědi na dotazy soudům v ČR, policii ČR a ostatním institucím 
• v souladu s ustanovením § 10 a § 18 zákona č. 582/1991 Sb. vydávání rozhodnutí o 

ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění – v r. 2021 vydány 2 
rozhodnutí 

• vyřizování agendy spadající pod Domov pro seniory, příprava podkladů pro jednání 
zasedání rady města, zastupitelstva města, podpora péče o seniory a ZP občany 
 

Činnost v oblasti komunitního plánování sociálních služeb: 
• obnovení pracovních skupin s poskytovateli sociálních služeb v rámci obnovení procesu 

komunitního plánování sociálních služeb ve městě – 2 schůze poskytovatelů soc. služeb 
• kontrola nových vyhlášených výzev a dotačních titulů z MSK, EU, ESF atp. 
• spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování v rámci KPSVL – 2 jednání se členy 

pracovní skupiny 
• práce v pracovní skupině pro plánování sociálních služeb obcí s POÚ (sběr podkladů 

k připravovaným projektům v sociální oblasti) – Krajský úřad MSK 
• zapojení do projektu „Senioři v krajích“ 
• naplňování cílů Strategického plánu sociálního začleňování 
• práce v pracovní skupině strategického rozvoje města – Akční plán  

 
3.4. ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Personální zajištění odboru 

vedoucí odboru, stavební řízení 1 

stavební řízení 3 

životní prostředí, silniční správní úřad 2 

celkem 6 
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Činnost odboru výstavby a životního prostředí 
V činnosti odboru je stavební úřad, silniční správní úřad na místních komunikacích, orgán 
ochrany životního prostředí (státní správa) a to v rozsahu stanoveným zvláštními právními 
předpisy. Z hlediska samosprávy odbor vykonává  tyto agendy – odpadové hospodářství za 
město.  
Stavební úřad 
V následujících šesti tabulkách jsou uvedeny úkony, které jsou předmětem dotazníku 
Ministerstva pro místní rozvoj za příslušný kalendářní rok (usnesení vlády č. 774 ze dne 19. 10. 
2011). Výčet jednotlivých úkonů je uveden v tabulkách. 
 
V roce 2021 bylo vydáno celkem 167 úkonů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů („stavební zákon“). 
 

Počet poskytnutých územně plánovacích informací - § 21 odst. 1 1 

Počet uzavřených veřejnoprávních smluv nahrazující územní rozhodnutí - § 78a - 

Počet vydaných odmítnutí návrhu veřejnoprávní smlouvy - § 78a odst. 3 - 

Počet vydaných územních rozhodnutí - § 92 7 

Počet vydaných rozhodnutí o změně nebo zrušení územního rozhodnutí - § 94 - 

Počet vydaných územních rozhodnutí s posouzením vlivů na životní prostředí - § 
94a - §94i - 

Počet vydaných společných povolení pro jednu stavbu - § 94j - § 94p 12 

Počet vydaných společných povolení pro soubor staveb - § 94j - § 94p 2 

Počet vydaných společných povolení s posouzením vlivu na životní prostředí po 
jednu stavbu - § 94q - § 94z - 

Počet vydaných společných povolení s posouzením vlivu na životní prostředí pro 
soubor staveb - § 94q - § 94z - 

Počet vydaných územních rozhodnutí ve zjednodušeném řízení - § 95 - 

Počet vydaných společných rozhodnutí - § 94a - 

Počet vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na 
výstavbu - § 169 odst. 3 až 6 7 

Počet vydaných územních souhlasů - § 96 odst. 4 (samostatných) 21 

Počet vydaných společných územních souhlasů a souhlasů s provedením 
ohlášeného stavebního záměru - § 96a 2 

Počet uzavřených veřejnoprávních smluv nahrazující územní rozhodnutí - § 78a 
a stavební povolení - § 116 - 

Počet vydaných souhlasů s ohlášením - § 106 6 

Počet vydaných stavebních povolení - § 115 4 

Počet uzavřených veřejnoprávních smluv nahrazujících stavební povolení - § 
116 - 

Počet vydaných odmítnutí návrhu veřejnoprávní smlouvy - § 116 odst. 3 - 

Počet vydaných povolení změny stavby před jejím dokončením - § 118 odst. 3 9 

Počet vydaných souhlasů s ohlášením změny stavby - § 118 odst. 4 - 

Počet vydaných kolaudačních souhlasů - § 122 31 

Počet vydaných kolaudačních rozhodnutí - § 122a 1 

Počet vydaných rozhodnutí o předčasném užívání stavby - § 123 - 

Počet vydaných rozhodnutí o zkušebním provozu stavby - § 124 2 

Počet ověřených dokumentací - § 125 odst. 4 3 

Počet vydaných souhlasů se změnou v užívání stavby - § 127 odst. 2 7 

Počet vydaných rozhodnutí o změně v užívání stavby - § 127 odst. 4 - 

Počet vydaných souhlasů s odstraněním stavby - § 128 odst. 2 4 

Počet vydaných rozhodnutí o povolení k odstranění stavby - § 128 odst. 4 1 

Počet vydaných rozhodnutí o nařízení odstranění stavby - § 129 odst. 1 2 

Počet pravomocných a vykonatelných rozhodnutí - § 129 odst. 1 písm. a) - 

Počet pravomocných a vykonatelných rozhodnutí - § 129 odst. 1 písm. b) 1 

Počet vydaných rozhodnutí o dodatečném povolení stavby - § 129 odst. 3 22 

Počet vydaných povolení stavby - § 129 odst. 5 - 
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Počet vydaných rozhodnutí o nařízení neodkladného odstranění stavby nebo 
nutných zabezpečovacích prací - § 135 - 

Počet pravomocných a vykonatelných rozhodnutí - § 135 odst. 1 - 

Počet pravomocných a vykonatelných rozhodnutí - § 135 odst. 2 - 

Počet pravomocných a vykonatelných rozhodnutí - § 137 - 

Počet vydaných rozhodnutí o nařízení opatřit projektovou dokumentaci nebo jiné 
podklady (vyžadují-li to nezbytné úpravy) a poskytnutí zálohy stavebního 
příspěvku na jejich pořízení a o podmínkách jejího vyplacení - § 137 odst. 5 - 

Počet vydaných rozhodnutí o poskytnutí stavebního příspěvku - § 138 odst. 3 - 

Počet vydaných rozhodnutí o nařízení údržby stavby - § 139 - 

Počet vydaných rozhodnutí o nařízení vyklizení stavby - § 140 - 

Objem finančních prostředků skutečně potřebných (kalkulace nákladů) k zajištění 
dosud nerealizovaných výkonů rozhodnutí v Kč – pro výkony dle § 135 odst. 1 - 

Objem finančních prostředků skutečně potřebných (kalkulace nákladů) k zajištění 
dosud nerealizovaných výkonů rozhodnutí v Kč – pro výkony dle § 135 odst. 2 - 

Objem finančních prostředků skutečně potřebných (kalkulace nákladů) k zajištění 
dosud nerealizovaných výkonů rozhodnutí v Kč – pro výkony dle § 137 - 

Objem finančních prostředků skutečně potřebných (kalkulace nákladů) k zajištění 
dosud nerealizovaných výkonů rozhodnutí v Kč – pro výkony dle § 129 odst. 1 a) - 

Objem finančních prostředků skutečně potřebných (kalkulace nákladů) k zajištění 
dosud nerealizovaných výkonů rozhodnutí v Kč – pro výkony dle § 129 odst. 1 b) - 

Počet vydaných rozhodnutí o opatření na sousedním pozemku nebo stavbě - § 
141 - 

Počet přijatých oznámení staveb posouzených autorizovaným inspektorem - § 
117 - 

Počet výzev o přidělení čísla popisného nebo evidenčního, případně 
orientačního - 121 odst. 2 13 

Počet přestupkových řízení podle § 178 st. zákona/ z toho ukončeno 9/9 

Celkem 167 

V roce 2021 bylo vedeno 9 přestupkových řízení proti stavebnímu zákonu, z toho 9 řízení bylo 
ukončeno pravomocným rozhodnutím s uloženými pokutami v celkové výši 86.000,- Kč.  
 
V roce 2021 bylo vydáno celkem 125 úkonů podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů („správní řád“): 
 

Počet vydaných usnesení o postoupení podání pro nepříslušnost - § 12 3 

Počet vydaných usnesení (vedoucího SÚ), jímž se rozhoduje o námitce 
podjatosti úřední osoby - § 14 odst. 2 - 

Počet vydaných usnesení o odložení věci - § 43 odst. 1 - 

Počet vydaných usnesení o přerušení věci - § 64 odst. 1 (pro § 45/2) 56 

Počet vydaných usnesení o zastavení řízení o žádosti § 66 odst. 1 40 

Počet vydaných rozhodnutí o zastavení řízení vedeného z moci úřední  19 

Počet odvolání předaných odvolacímu správnímu orgánu - § 88 odst. 1 6 

Počet vydaných rozhodnutí o zastavení odvolacího řízení - § 88 odst. 2 - 

Počet vydaných rozhodnutí v přezkumném řízení § 95 odst. 2 - 

Počet vydaných rozhodnutí o obnově řízení na žádost - § 100 odst. 1 - 

Počet vydaných rozhodnutí o obnově řízení z moci úřední - § 100 odst. 3 - 

Počet vydaných nových rozhodnutí - § 101 - 

Počet vydaných usnesení o zastavení řízení - § 102 odst. 4 - 

Počet vydaných exekučních výzev - § 109 - 

Počet vydaných exekučních příkazů - § 111 - 

Počet vydaných a dosud neprovedených exekučních příkazů - § 111 z důvodu 
nedostatku finančních prostředků - pouze pro výkony dle § 135 až § 137 
stavebního zákona - 

Počet vydaných a dosud neprovedených exekučních příkazů - § 111 z důvodu 
nedostatku finančních prostředků - pouze pro výkony dle § 129 odst. 1 a) a b) 
stavebního zákona - 



 34 

Počet provedených exekucí - § 112 písm. a) - 

Počet provedených exekucí - § 112 písm. a) – pouze pro výkony dle § 135 až § 
137 stavebního zákona - 

Počet vydaných usnesení o zastavení exekuce - § 115 - 

Počet vydaných rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit exekuční náklady - § 
116 - 

Počet exekucí provedených soudem nebo soudním exekutorem na žádost - § 
105 odst. 2 - 

Počet usnesení o sloučení řízení § 140  - 

Počet vydaných rozhodnutí o právním vztahu - § 142 odst. 1 - 

Počet vydaných usnesení o zrušení vyjádření, osvědčení nebo sdělení - § 156 
odst. 2 - 

Počet vyrozumění o vyřízení stížnosti - § 175 odst. 5 1 

Počet záznamů do spisu o přijatém nezbytném opatření k nápravě - § 175 odst. 
6 - 

Celkem 125 

 
Úkony nadřízeného správního orgánu vůči stavebnímu úřadu podle zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů - uvádí se počet úkonů za rok 2021: 
 

Počet obdržených příkazů - § 80 odst. 4 písm. a) - 

Počet obdržených usnesení převzít věci a rozhodnout namísto nečinného 
správního orgánu - § 80 odst. 4 písm. b) - 

Počet obdržených usnesení o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí - 
§ 80 odst. 4 písm. d) - 

Počet obdržených rozhodnutí o odvolání - § 90 odst. 1 písm. a) - 

Počet obdržených rozhodnutí o odvolání - § 90 odst. 1 písm. b) 3 

Počet obdržených rozhodnutí o odvolání - § 90 odst. 1 písm. c) - 

Počet obdržených rozhodnutí o odvolání - § 90 odst. 5 1 

Počet obdržených rozhodnutí o odvolání - § 92 odst. 1 - 

Počet obdržených rozhodnutí v přezkumném řízení - § 97 odst. 3 (ve spojení s § 
98) - 

Celkem 4 

 
Soulad s obecnými požadavky na výstavbu (§ 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb.) 
 
Počet vydaných usnesení o přerušení řízení z důvodu nedodržení požadavků 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., nebo nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy - 

Počet vydaných usnesení o přerušení řízení z důvodu nedodržení požadavků 
vyhlášky č. 268/2009 Sb., nebo nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy - 

Počet vydaných usnesení o přerušení řízení z důvodu nedodržení požadavků 
vyhlášky č. 398/2009 Sb. - 

Celkem 0 

 
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,                    
ve znění pozdějších předpisů: 
 

Počet žádostí o informace - § 13 1 

 
Úkony podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů: 
 
Počet stavebních objektů, o nichž byly vloženy identifikační údaje do systému 
územní identifikace (ISÚI) 68 

 
Mimo činnost stavebního úřadu, která podléhá dotazníkovému šetření Ministerstva pro místní 
rozvoj, bylo v souvislosti s agendou odboru VaŽP provedeno 411 úkonů, uvedených v tabulce: 
 



 35 

Počet vydaných souhlasů a vyjádření dle § 15 odst. 2 stavebního zákona - 

Počet vyřízených žádostí o nahlížení do spisů/pořízení kopií 35 

Počet sdělení a souhlasů s dělením nebo scelováním pozemků dle § 82 odst. 3 
stavebního zákona 34 

Počty uzavřených spisů z minulých období/ z toho uloženo do spisovny  131 

Zpracování výkazu ČSÚ 12 

Ostatní (sdělení, vyjádření, osvědčení, doložky NPM, NPÚ) 104 

Počet kontrolních prohlídek staveb 84 

Počet závazných stanovisek dle § 94j 
- 
 

Počet kolaudací dle zákona č. 50/1976 Sb. („starý“ stavební zákon) 2 

Počet přidělených č.p. a č.ev. za město 7 

Počty kontrol – součinnost - pomoc v hmotné nouzi 1 

Počet zamítnutí rozhodnutí dle § 92 odst. 2 stavebního zákona - 

Počet usnesení dle § 156 odst. 1 správního řádu 1 

Celkem 411 

 

Správní poplatky na úseku stavebního řádu a na úseku silničního správního řádu: 
Za rok 2021 bylo uloženo celkem 128 správních poplatků v celkové výši 343.550,- Kč.  
 
Silniční správní úřad 
V roce 2021 bylo vydáno celkem 38 rozhodnutí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích: 
 

Dodatečné povolení ke ZUMK - § 36 odst. 3 11 

Povolení připojení sousední nemovitosti na MK - § 10 odst. 4 písm. b) 2 

Povolení uzavírky a objížďky § 24 odst. 1) 2 

Povolení ZUMK – umístění inž. sítí do MK - § 25 odst. 6 písm. d) 12 

Povolení ZUMK – stavební práce - § 25 odst. 6 písm. c) bod 3. 9 

Povolení ZUMK – stavební práce - § 25 odst. 6 písm. c) bod 4.  1 

Závazné stanovisko dle § 10 odst. 5 - 

Rozhodnutí o zařazení komunikací do kat. MK dle § 3 odst. 1 - 

Autovrak – odstranění - § 19d odst. 1 písm. a) 1 

Ohledání vozidla (vraku) -  § 19c odst. 3)  - 

Celkem 38 

 

Byly řešeny dílčí úpravy svislého a vodorovného dopravního značení ve městě na veřejných 
účelových komunikacích a místních komunikacích.  
 

Životní prostředí 
Ochrana přírody – pověřený správní orgán dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody                       
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Rozhodnutí - povolení kácení dřevin rostoucích mimo les 12 

Závazné stanovisko dle § 8 odst. 6 1 

Celkem 13 

 
Odpadové hospodářství 
Odpady – pověřený správní orgán dle zákona č.541/2020 Sb., o odpadech.. 
 

Odpady – provedené kontroly u fyzických osob oprávněných k podnikání 15 

  

 15 
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Rybářské lístky 
Žádost – podle § 13 odst. 11 zákona  č. 99/2004 Sb., o rybářství. Všechny byly vyřízeny kladně.   
 

Rybářské lístky rok 2021 24 

  

Celkem 24 

 

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 2021 
 
V jednotce SDH města Vrbna pod Pradědem působí celkem 25 členů. Všech 25 členů musí 
každoročně projít řadou povinných školení, výcviků a jednou za dva roky zdravotnickou 
prohlídkou praktického a mnohdy odborného lékaře.  
Členové výjezdové jednotky hasičů se věnují široké škále prací. Hlavními činnostmi jsou zásahy 
a výcviky, ale také činnost sportovní.  
Školení jsou zaměřena jak na teoretickou část, tak i na praktickou činnost. Jedná se o školení 
kapitol bojového řádu jednotek PO, dýchací techniky, radiového spojení, zdravotnické přípravy, 
zásahů u dopravních nehod, chemické havárie a spousty jiných. Praktickému výcviku věnují 
hasiči neméně hodin, kde se snaží převést teoretické znalosti do praxe. Letošní rok však přinesl 
jisté omezení z důvodu výskytu onemocnění SARS-CoV2. Hasiči při svých činnostech dodržovali 
proti epidemiologické opatření jako např. nošení respirátorů FFP2, zvýšený hygienický a 
desinfekční režim na stanici či u zásahů. 
Jeden nový člen zásahové jednotky absolvoval kurz k získání osvědčení práce v dýchací 
technice a také základní odborný výcvik v ústřední hasičské škole Jánské Koupele. Čtyři členové 
jednotky se v září zúčastnili IMZ na hasičské stanici v Bruntále. Toto školení bylo zaměřeno na 
práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Tito členové tvoří garanty naší jednotky pro tuto 
specifickou činnost, jelikož naše jednotka spadá do vybraných, které provádí rozšířenou činnost 
ve výškách a nad volnou hloubkou. 
Především je naše jednotka předurčena pro práce u dopravních nehod. Díky tomuto faktu jsme 
byli letos osloveni HZS MSK, jako poslední vítězové krajského kola ve vyprošťování osob 
z havarovaných vozidel, k tomu abychom jeli reprezentovat MSK na Mistrovství ČR dobrovolných 
hasičů ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Toto proběhlo dne 25.9. v Praze na 
výstavišti Holešovice. V týmu hasičů soutěží vždy 4 členové, přičemž ani jeden nesmí být 
profesionál. Za jednotku z Vrbna soutěžil velitel družstva Lubomír Kováčik, zdravotník Ladislav 
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Jelínek ml., strojník Pavel Holý a hasič Jiří Kubis. V silné konkurenci jsme získali 4. místo ze 14 
týmu z celé ČR. V soutěži se hodnotí zejména tyto kritéria: Taktika vedení zásahu, Zdravotnická 
činnost členů a zejména zdravotníka a technické provedení zásahu.  
1. října proběhlo taktické cvičení jednotky. Jednalo se o cvičení na požár v prostorách výrobní 
haly společnosti Husqvarna Manufactoring s.r.o., kde došlo k požáru ručního elektrického 
zařízení a následné aktivaci elektrické požární signalizace (EPS). Po příjezdu JPO došlo 
k natažení útočného proudu  C do 3 nadzemního podlaží výrobní haly, ustavení výškové a 
zahájení hasební práce z výškové techniky i ze střechy výrobní haly, kde byla hasební voda 
dopravena pomocí suchovodů. V době příjezdu JPO byla výrobní hala evakuována, s tím, že 
hasiči dostali informaci, že schází jeden pracovník. Proto došlo k průzkumu celého prostoru a 
pracovník byl zachráněn. Hasiči dále provedli kontrolu celé výrobní haly a kontrolu počtu 
evakuovaných zaměstnanců. Po uhašení požáru došlo k předání místa vedení a také exkurzi 
celé společnosti, tak aby se členové jednotky seznámili s možnými riziky. 
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 2021 jsme vyjížděli ke 171 událostem.  
Tradičně nejvíce, a sice 100 zásahů bylo na tzv. technické pomoci, kdy jednotka prováděla 
odstranění popadaných či jinak ohrožujících stromů, likvidaci bodavého hmyzu, snášení pacientů, 
akutní otevření bytů, vytažení vozidla ze sněhové závěje aj. Dále jsme řešili 23 požárů. Jednalo 
se o požáry různých tipů, od zahoření lesních porostů, průmyslového areálu, odpadů, požáry 
v RD např. komínů, ale také srpnový zásah na výbuch doprovázený požárem a masivním únikem 
plynu. Při této události hasiči preventivně evakuovali 41 lidí z okolních domů. Jednalo se 
například o klienty a pracovníky blízkého Domova pro osoby se zdravotním postižením 
organizace Sagapo.   
Dále jsme zasahovali u 24 dopravních nehod, při kterých provádíme zajištění havarovaných 
vozidel či motocyklů, ošetřování  a vyprošťování zraněných osob apod..  
Zbylé zásahy se týkali ostatní pomocí jako například záchrany a transportu ženy, která se zranila 
koncem února v nepřístupném terénu v katastrálním území Vrbna pod Pradědem - Železná 
nedaleko zříceniny hradu Rabenštejn. Společně s naší jednotkou vyrazila na místo i Horská 
služba. K zásahu byla poslána terénní šestikolka Can-Am a vozidlo Mistubishi L200. 
Hasičská technika dorazila na místo jako první, kdy započalo vyhledávání zraněné osoby. Žena 
byla nalezena přibližně 40m od komunikace. Při vědomí, komunikovala a udávala zranění dolní 
končetiny po pádu na skalním útvaru. Zasahující hasiči provedli prvotní ošetření, imobilizaci dolní 
končetiny a zahájili transport k lesní cestě pomocí páteřové vany (která je vždy součástí 
šestikolky Can-Am). Horská služba poskytla lanové jištění a následně si pacientku přesunula do 
vozidla ke komfortnějšímu převozu. V areálu hasičské zbrojnice lékař Letecké záchranné služby 
Moravskoslezského kraje si převzal pacientku do péče. Dalším zásahem mimo naši běžnou 
činnost můžeme řadit spolupráci s Policií ČR při odpálení náhodně nalezené munice v lese. 
Pomocí terénní šestikolky byli členové jednotky a Policie rozvezeni na místa určení v daném 
perimetru a poté došlo k řízenému odpalu výbušniny. 
Jednotka zasahuje ve většině případů na území města či v nejbližší blízkosti. Jedná se Vrbno 
pod Pradědem, MČ Mnichov, Železná, Bílý potok, Vidly a také obec Ludvíkov, která si 
zabezpečuje požární ochranu u nás ve Vrbně.  Na žádost Krajského operačního a informačního 
střediska HZS MSK v Ostravě jsme vyjížděli i mimo Vrbno pod Pradědem do obcí Karlovice, 
Heřmanovice, Široká Niva, Karlova Studánka, Petrovice, Rejvíz či Břidličná. 
V těchto případech byla využita předurčenost jednotky k dopravním nehodám dále požadavek  
na velkokapacitní cisternu pro dovoz vody na požářiště či zásah s výškovou technikou.  
Naše jednotka disponuje šesti požárními automobily. Jedná se o CAS 24 Tatra 815, CAS 32 
Tatra 815, dopravním automobilem VW Crafter a TA Mistubishi L200, požární plošinou o 
dostupné pracovní výšce 27m a terénní šestikolkou Can-Am Outlander Max. Zejména poslední 
jmenované terénní vozidlo je novinkou našeho vozového parku. Jsem rád, že hned v prvních 
měsících byla nápomocná při specifických zásazích, kde má nezaměnitelné postavení.  
Všechny tyto vozidla dle zákona prochází každoročně technickou prohlídkou, které zvládají bez 
větších problémů. Ovšem je třeba konstatovat, že se během roku provádí na všech zmiňovaných 
automobilech pravidelná údržba či opravy všeho druhu, tak aby nedošlo k omezení 
akceschopnosti jednotky. Město Vrbno pod Pradědem bylo úspěšné se žádostí o získání státní 
dotace na rok 2022, kdy by mohlo dojít k obnově prvovýjezdové vozidla. Naše hlavní zásahová 
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technika CAS24 Tatra 815 slouží hasičům od roku 2004 a znatelně se na ní podepsal zub času. 
Vzhledem k četnosti nasazení (má za sebou téměř 2000 zásahů) bylo s vedením města 
dohodnuto o požádání zmíněné dotace a tím vyřešení tohoto problému.  
Další součástí naší činnosti je i údržba hasičské zbojnice a celého areálu. Tyto práce probíhají 
během celého roku podle potřeby a řízeně v rámci tzv. parkohospodářských dnů, kde provádíme 
celkovou údržbu, úklid a očistu.  
Naše jednotka disponuje velkou řadou technických prostředků. Většinu prostředků zajišťuje pro 
potřeby hasičů zřizovatel, což je město. Město Vrbno pod Pradědem nás také podpořilo v získání 
dotace a nákupu nových radiostanic, motorových pil, elektrocentrály, záchranného stanu a také 
záložního zdroje pro celou budovu. V případě větších živelných pohrom by tímto mohla hasičská 
zbrojnice sloužit jako základna pro krizové řízení města, jelikož má zajištěnou dlouhotrvající 
dodávku elektrické energie.  
Pravidelným přispívatelem na činnost je i Moravskoslezský kraj. Tato finanční podpora je mnohdy 
jako účelově vázaná dotace na různé typy věcných prostředků, dále kraj přispívá na chod a 
zajištění akceschopnosti jednotky. V uplynulém období daroval MSK osvětlovací balón včetně 
elektrocentrály, multiplynový detektor či zdravotnický batoh. Dalším významným přispívatelem je 
firma Husqvarna Manufactoring, se kterou máme smlouvu o zajištění jejich areálu a obec 
Ludvíkov, které hasiči z Vrbna zajišťují požární ochranu v obci.  
Členové jednotky, která tvoří páteř i celého Sboru dobrovolných hasičů se mimo veškerou činnost 
také výrazně podílí nebo přímo pořádají ostatní akce, které každoročně probíhají. Těmito jsou 
stavení máje, organizace a zajištění dne dětí, účast na zajištění akce závodu sportovních vozidel 
vrbenský vrch, soutěží v požárním sportu dětí i dospělých.  
 
Stav techniky požární ochrany 
 

Technika typ Počet Rok výroby Stav Poznámka 

CAS 24 T815-2  1 2004 dobrý  

CAS 32 T815  1 1989 dobrý  

CAS 16 Praga V 3 S  1 1960 dobrý Probíhá rekonstrukce 

PVP 27 T 815  1 1990 výborný Rekonstrukce 2018 

DA VW Crafter  1 2010 dobrý  

TA Mitsubishi L200  1 2009 dobrý Převod od HZS MSK 

Can-Am Outlander 6x6  1 2020 výborný Majetek SDH 

Jiné     typ. 

přívěsný vozík  2 2007, 2015 výborný Majetek SDH 

PS 8 – 12  3 1955,1967, 1997 dobrý   

motorová pila Husqvarna   2015, 2020 výborný 
H 372 XP, H 365 XP, 
H 345 

plov. čerpadlo Niagara  1 2010 výborný   

kalové čerpadlo  2 2003, 2006 dobrý WT 40 Honda 

hydr. vypr. zařízení  2 2014   výborný Holmatro 

elektrocentrála  3 1997, 2010, 2020 
dobrý, 

výbroný 
EC 6000, KIPOR, 
GEKO 7401 

přetlakový ventilátor PAPIN  1 2003 dobrý 500/99 

raft GUMOTEX  1 2005 dobrý BYBOAT 300M 

dýchací přístroje Draeger 10 2004,2006,2010 dobrý Draeger PA 90+ 

Přenosné RDST Matra G2 8 2002 dobrý  

Přenosné RDST THP 700 2 2012 dobrý  

Přenosné RDST THP 900 6 2020 výborný  
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Členové jednotky SDH Vrbno pod Pradědem 2021 
 

Název jednotky JSDHO Vrbno pod Pradědem 

Evidenční číslo jednotky 811144 

Kategorie jednotky JPO II/2 

Funkce Příjmení, jméno, titul 

velitel jednotky Ondřej Chalupa, Bc. 

velitel družstva Igor Soporský  

velitel družstva Zdeněk Fňukal  

velitel družstva Lubomír Kováčik  

velitel družstva Ladislav Jelínek  

velitel družstva Pavel Jelínek  

velitel družstva Jan Novotný ml. 

velitel družstva Ladislav Jelínek ml., DiS. 

strojník Martin Zabloudil  

strojník Květoslav Zbořil  

strojník Josef Lazur  

strojník Martin Zabloudil ml. 

strojník Petr Halamík 

strojník Pavel Holý 

hasič Luděk Albrecht 

hasič František Mikula  

hasič Martin Holko  

hasič 
Martin Beránek  

hasič 
Jiří Kubis  

hasič 
Lukáš Řezníček  

hasič 
Michael Petrov 

hasič Marcel Bartoš  

hasič Jan Urban  

hasič Tomáš Klaus  

hasič Igor Soporský ml. 

 
Zásahy v roce 2021 
V tomto roce zasahovala jednotka SDH Vrbno pod Pradědem u 171 mimořádných událostí. 

Počet zásahů

78

130

93

131

118

161

163

171

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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3.6. IT, SPRÁVA INTERNETU MĚSTA 

Personální zajištění správy IT 

IT, správa internetu města 1 

Celkem 1 

 
 
Činnost IT a správy sítě  
 
Na úseku IT byly v uplynulém roce zajišťovány běžné provozní záležitosti. V rámci modernizace 
výpočetní techniky bylo pořízeno 10 ks nových PC stanic, 15 ks monitorů a 2 notebooky v rámci 
centralizovaného zadávání veřejných zakázek, kterou provedlo dle smlouvy Ministerstvo financí 
ČR a v této veřejné zakázce vyhrál dodavatel firma AUTOCONT. Dále byl v souvislosti se 
zastaráním techniky a zlepšení propustnosti dat pořízen nový Firewall.  
 
Webové stránky města po pěti letech prošly modernizací. Změna se týkala především grafiky a 
nového zobrazení menu a jeho kategorií. 
 
Kamerový systém města byl rozšířen o další místa, případně některé kamery byly nahrazeny za 
nové modely. Každoroční investice finančního prostředků města do kamerového systému a jeho 
rozšiřování byly schváleny Zastupitelstvem města Vrbna pod Pradědem jako náhradou za zřízení 
městské policie. 
 

3.7. POHŘEBNICTVÍ 

Personální zajištění správy v pohřebnictví 

Pohřebnictví 1 

Celkem 1 

 
Činnost v pohřebnictví (obřadní síň, hřbitov, kolumbárium) 
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Obřadní síň: 
 

Ani covid-19 se vyhnul našemu městu a oboru pohřebnictví. Pozůstalí, z důvodu vládních 
nařízení již dva roky, prováděli obřady především v rodinném kruhu a nebo bez obřadu. Co se 
změnilo oproti minulému období? Narostl významně počet tel. dotazů - servisu pro občany při 
vyřizování úmrtí a objednávek v rámci covidu-19, aj. Není to jednoduchá doba pro provozovatele 
smutečních síní,  ani pro pozůstalé. Dle vládního nařízení se do obřadní síně mohlo vpustit 
pouze 25 osob. Z mého pohledu to není příliš důstojné a etické, ale museli jsme respektovat 
vládní nařízení.  
 

Služby v pohřebnictví jsou prezentovány na stránkách www.vrbnopp.cz/pohřebnictvi, kde občané 
najdou  veškeré informace, které potřebují při zařizování posledních rozloučení. Naleznou zde 
recenze na naše služby a další informace týkající se pohřební oblasti. Tyto stránky neustále 
aktualizujeme. Intenzivně spolupracujeme s vydavatelstvím místního ZPRAVODAJE, se kterým 
je velice dobrá spolupráce. Ve zpravodaji se neustále snažíme občany informovat o novinkách 
v oboru pohřebnictví jako je smuteční síň, kolumbárium, hřbitov a dále o opravách významných 
hrobů.  
 

Koordinátor pohřebních činností dozoruje nad průběhem obřadu pohřebních ústavů. Připravuje 
objednávky, prezentace (dle objednavatele - rodina, pohřební služba, atd.), provádí obřady, 
případně rozloučení s urnou, sociální pohřby a spoustu dalších činností s tím spojené.  
 

Pravidelně se účastníme školení a úzce spolupracujeme se SPvČR, kde působíme v rámci 
komise s MMR pro koordinaci covid-19 v pohřebnictví v rámci ČR. Každoročně také pořádáme o 
svátku zesnulých dvoudenní DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ s doprovodným programem. Rok 2021 
byl pátým rokem dne otevřených dveří. Z důvodu covidu-19 se této akce za doprovodu houslí a 
zpěvu sice účastnilo méně občanů než obvykle, ale i tak akce proběhla. Dnu otevřených dveří se 
účastnilo i vedení města za což jim děkuji. Pevně věřím, že rok 2022 bude tím rokem, kdy boj se 
zákeřnou nemocí vyhrajeme. Vše se vrátí do normálu a smuteční rozloučení se budou provádět 
tak, jako tomu bylo v minulosti, a to bez omezení a roušek.  

 
Hřbitov: 
Na místním hřbitově ve Vrbně pod Pradědem se za uplynulé období roku 2021 provedla řada 
oprav a změn. V suterénu smuteční síně se nachází kancelář. Správa pohřebiště mimo jiné také 
pomáhá občanům při zakládání hrobových míst, sepsání nájemních smluv, výběru kamenických 
firem, likvidací hrobových míst, exhumací, poradenskou činností, atd. Navázali jsme také 
kontakt s kameníky a dohodli si podmínky a řád prací na hřbitově (opravy náhrobků, sekání 
písma, vybudování nových náhrobků, hlášení pohybu kamenické firmy správci pohřebiště atd.).  
 

 Údržbou prošly opětovně komunikace, čistily se odpadní jímky, u smuteční síně se vysazovaly 
nové buxusy a prováděla se úprava stávající zeleně a stromků. Na hřbitově se také vysazovaly 
okrasné květiny, prováděla se údržba zeleně a stromů, 2x se upravoval živý plot a dále se 
prováděla spousta dalších pro řádnou údržbu hřbitova běžných činností.  
 

http://www.vrbnopp.cz/poh%C5%99ebnictvi
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Za rok 2021 bylo provedeno na místním hřbitově ve Vrbně pod Pradědem pět sečí a vyhrabávání 
trávy a další dvě seče jsme provedli na hřbitově v Mnichově. Musím ale dodat, že pracovníků 
(VPP) na městě ubývá a to řadí správu hřbitova do nekomfortní situace. V roce 2021 se to, ale na 
hřbitově nepromítlo a řádně se prováděla údržba hřbitova. Doufám, že tento klesající stav 
pracovníků (VPP) nebude pokračovat.  Stále je doplňována databáze hrobových míst s 
fotodokumentací. Přeměřují se jednotlivá hrobová místa a doplňuje se hrobová mapa. Hřbitov je 
monitorován kamerou pro jeho lepší ostrahu před vandalismem a namátkově sem docházejí 
hlídky Policie ČR. 

 
Největší snahu jsme v roce 2021 vložili do údržby a oprav pietních a válečných hrobu. V září roku 
2021 byla nahlášená fyzická kontrola těchto hrobů – Městský úřad Bruntál, zjištěný stav ,,bez 
závad,,. 

 
V měsíci srpnu 2021 se provedla výměna podkladu. Z původní mlátové cesty vznikla žulová 
komunikace. Jednalo se o dvě páteřní cesty na hřbitově. Mláto bylo účelně použito na skatepark. 
Do budoucna budeme usilovat o rekonstrukci dalších čtyř hlavních komunikací.  
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Správa hřbitova se také pustila společně s mentorem do opravy kapličky ,,pod Lípou,, která 
vykazovala značné defekty a zub času. Původní záměr byl pouze opravit střechu a dodat 
původní sousoší do kapličky. Po obnažení střechy bylo zjištěno, že dřevěné krovy jsou 
znehodnoceny (kůrovcem) a novou krytinu by na kapličku nebylo možno položit. Střecha byla 
navržena ve stylu a odstínu smuteční síně tak, aby ladila v celkovém konceptu se smuteční síni. 
U kapličky z důvodu vlhkosti se musela provést meliorace a upravit terén (donátor). Správa 
hřbitova pod střechu kapličky uložila poselství pro příští generace. Kaplička z důvodu covidu-19 a 
povětrnostních vlivů, byla vymalována a dodělána v červnu roku 2021 zároveň s instalací 
sousoší.  

 
Kolumbárium: 
V kolumbáriu se nachází 93 schránek na urny. Zájem byl opravdu velký, protože kolumbárium je 
vzhledově nadčasové. Provádí se zde pravidelný úklid, objekt je střežen kamerovým systémem, 
provádí se zde i malé obřady – ukládání urny, atd. V kolumbáriu byly namontovány také 
reproduktory pro možnost volby smutečního rozloučení, případné prezentace, např. při dni 
otevřených dveří atd. Dále se zde zařizuje veškerý servis – nápis na desku, manipulaci s ostatky, 
úklid atd. Kolumbárium a sociální zařízení se řídí režimem provozní doby hřbitova a po uplynutí 
provozních hodin se uzamkne a zakóduje. Nájemci kolumbárních schránek vkusně upravily své 
skříňky květinovou vazbou. Kolumbárium je denně navštěvováno a od května 2021 je do 
posledního místečka obsazeno. Správa hřbitova zvažuje z důvodu kapacity, vybudovat v roce 
2023 nové venkovní kolumbárium, které bude zhruba pro 40-50 schránek na urny. Toto 
kolumbárium by mělo být umístěno před smuteční síni a nebo před vstupem na hřbitov, kde jsou 
umístěné kamery. Kolumbárium by mělo ladit s okolím smuteční síně a dále bychom chtěli, aby 
bylo v podobném duchu tak, jako je vnitřní kolumbárium. U venkovního kolumbária počítáme také 
s odkládacím pietním místem na květinovou vazbu, lavičkou a stromem věčného života – pietní 
symbol. Zde budeme odkládat květinou vazbu, kterou si pozůstalí neodeberou z obřadu. 
Uvažujeme o oslovení architekta tak, jako tomu bylo u stavby smuteční síně a vnitřního 
kolumbária. Vše bude ještě předmětem jednání v roce 2022-2023.  
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Každoročně připravujeme hřbitov na svátek zesnulých, kde se nám podařilo, dle názorů nájemců 
hrobových míst i návštěvníků hřbitova, změnit k lepšímu stav a údržbu hřbitova. 
Na místním hřbitově se nachází přibližně 820 hrobových míst (evidence-karty) a cca 100 míst, 
které jsou neevidovány. U těchto hrobových míst (opuštěných, aj.) musíme postupovat obdobně 
jako u hrobů s evidencí a provést zaevidování (focení, měření, pátrání po majiteli náhrobku, atd.). 
Vše má za cíl zvelebit místní hřbitov a pokračovat v započaté práci, kdy správa pohřebiště přešla 
pod město.  Na místním hřbitově se nacházejí hrobová místa, urnové hroby, hrobky. Provádíme 
zde na přání rodiny také vsypy a rozptyly. V květnu roku 2020 byl schválen nový Řád pohřebiště, 
na kterém se pracovalo od roku 2019 (hydrogeologický průzkum podloží, kompletní přepracování 
původního Řádu pohřebiště, atd.) V době covidové správa hřbitova usilovně pracovala na 
mapách dvou hřbitovů (Vrbno, Mnichov). V listopadu roku 2021 správa nafotila cca 2500 fotek a 
postupně je nově vkládá do mapy tak, aby náhled na hledaný hrob byl aktuální (hrobová místa).  

 
Tato mapa a informace o hrobových místech zde uložených napomáhá správě hřbitova k lepší 
evidenci a stavu hrobů. Mapa je online a občané z celé ČR se mohou podívat jak vypadá aktuální 
stav hrobového zařízení a platnost nájemní smlouvy. Správa eviduje při vytváření nových smluv 
informace, že občané nahlíží vzdáleným přístupem do těchto map a to bylo cílem – lepší a 
průkaznější evidence. Na www stránkách města v sekci pohřebnictví můžete najít odkaz na 
mapu – pasport hřbitova. 
 

Příjmy v hlavní činnosti za rok 2021 byly ve výši 378 779 Kč. 
 

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 2021 
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Město Vrbno pod Pradědem 
Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

 

 
 

 

 

Výroční  zpráva  za  rok  2021 
 

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: 

 

14 / 0 

 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 

 

0 

 

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 

 

žádný rozsudek nebyl vynesen 

 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí:  

 

0 

 

e) počet stížností podaných dle § 16a: 

počet stížností/důvod podání/popis vyřízení 

 

0 

f) další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0 

Zpracoval: 31.1.2022 

 

Ing. Miroslav Adámek 

tajemník MěÚ 

 
 

 
 

Ve Vrbně pod Pradědem 14. 4. 2022 
 
 
                              
Ing. Miroslav Adámek, tajemník MÚ 


