VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI
MĚSTSKÉHO ÚŘADU VRBNO P. P.
ROK 2015

Předkládá:
Datum:

Ing. Miroslav Adámek, tajemník
duben 2015

OBSAH
strana
2

1. Úvod
2. Městský úřad Vrbno pod Pradědem
2.1.
Všeobecné informace

3

2.2.

Sídlo

3

2.3.

Personální složení městského úřadu

3

2.4.

Organizační struktura městského úřadu

4

2.5.

Správní obvody městského úřadu

5

3. Odbory městského úřadu
3.1.
Odbor majetkoprávní

5

3.2.

Odbor finanční

9

3.3.

Odbor vnitřních věcí

16

3.4.

Odbor výstavby a životního prostředí

28

3.5.

Požární ochrana

31

3.6.

IT, správa internetu Města

34

4. Přílohy - výroční zpráva
4.1.
Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, za rok 2015

36

1

1. Úvod
Výroční zpráva Městského úřadu Vrbno pod Pradědem za rok 2015 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 2015. 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. 2015.
Se zprávou budou seznámeni členové rady města a následně bude zveřejněna na webových
stránkách města.

2

2. Městský úřad Vrbno pod Pradědem
2.1. Všeobecné informace
Počet obyvatel – město Vrbno pod Pradědem - evidence obyvatel
Rozloha – ha
Počet obcí správního obvodu obce s pověřeným úřadem
Počet obcí správního obvodu obce s obecním stavebním úřadem
Počet obcí s matričním úřadem

5 389
6 891
5
5
5

2.2. Sídlo
Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem

2.3. Personální složení městského úřadu
Počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu
Počet žen
Počet mužů
Počet funkčních míst k 31. 12. 2015
Počet vedoucích úředníků
Počet vedoucích úředníků - žen
Počet vedoucích úředníků - mužů

26
19
7
25,5
5
3
2

Mimo rámec organizačního schématu zaměstnává úřad
Jaroslav Krůžela:
Jan Hromjak:
Ing. Miloš Lasota:
Petr Kosnovský:

nízkoprahový klub Kotlík pro děti ohrožené patologickými jevy
nízkoprahový klub Kotlík pro děti ohrožené patologickými jevy
technický pracovník města
dělník čištění města
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2.4. Organizační struktura Městského úřadu Vrbno pod Pradědem
k 31. 12. 2015

Zastupitelstvo města

výbory zastupitelstva

Rada města

komise rady

starosta

1. místostarosta

2. místostarosta

tajemník

požární ochrana

IT

Odbor finanční

Odbor vnitřních věcí

Odbor majetkoprávní

Odbor výstavby a
životního prostředí
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2.5. Správní obvody městského úřadu
Pověřený obecní úřad
Správní obvod města Vrbna pod Pradědem jako obce s pověřeným obecním úřadem
je vymezen územím obcí Karlova Studánka, Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem, Karlovice
a Široká Niva.
Matriční úřad
Správní obvod města Vrbna pod Pradědem jako obce s pověřeným obecním úřadem
je vymezen územím obcí Karlova Studánka, Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem, Karlovice
a Široká Niva.
Stavební úřad
Správní obvod města Vrbna pod Pradědem jako obce s pověřeným obecním úřadem
je vymezen územím obcí Karlova Studánka, Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem, Karlovice
a Široká Niva.
Silniční správní úřad pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace
Správní obvod silničního správního úřadu pro místní komunikace a veřejně přístupné
účelové komunikace je vymezen územím města Vrbno pod Pradědem.

3. ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VRBNO POD PRADĚDEM
3.1. ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
Personální zajištění odboru
vedoucí odboru

1

správa bytů

2

správa pozemků

2

projektový manažer

1

Celkem

6

Odbor správy majetku města zajišťuje nakládání s majetkem města. Připravuje podklady pro
jednání rady města a zastupitelstva města týkající se nakládání s majetkem. Realizuje
koupě, prodeje a pronájmy pozemků, zřizování věcných břemen a uzavírání dohod
o omezení užívání nemovitostí. Dále zajišťuje smlouvy o pronájmu bytů a nebytových
prostor. Odbor správy majetku města vykonává v oblasti správy budov dozorovou a kontrolní
činnost.
Činnost na úseku správy bytů
K 31. 12. 2015 vlastnilo město Vrbno pod Pradědem 540 bytů v 51 domech. Z tohoto počtu
je již fakticky zprivatizováno 81 bytů (15% bytového fondu) – k těmto bytům jsou uzavřeny
smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Jedná se o celé bytové domy Železná 68 a Palackého
604–606. Částečně se jedná o bytové domy Ve svahu 423–431 a Krejčího (zde jsou smlouvy
o smlouvě budoucí kupní uzavřeny na půdní vestavby).
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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 12 uchazečů.
Výše nájemného se od roku 2010 nezměnila a činí 28,59 Kč/m2 (výše nájemného
nereagovala na proběhlou deregulaci). O výši nájemného rozhoduje zastupitelstvo města.
K úpravě cen došlo u stočného. Od 1. 1. 2015 činí cena vodného 19,07 Kč a stočného
24,66 Kč za kubický metr.
V průběhu roku 2015 byly opět prováděny modernizace domů. Pokračovalo se ve výměně
starých nevyhovujících oken za plastová na těchto adresách:
1. Sadová 499 a 500, cena investice 462 663 Kč bez DPH
2. Ve Svahu 423-431, cena investice 823 636 Kč bez DPH
V roce 2015 postupně docházelo i k odstraňování závad v bytových domech. Za ty hlavní
můžeme považovat:
1. rekonstrukci balkonů Ve Svahu 423 – 431 v ceně 1 150 400 Kč bez DPH
2. opravu průčelního portálu domu Palackého 605 v ceně 34 688,06 Kč bez DPH
Lze také zmínit, že došlo k opravě nespadající pod správu bytů, a tou je I. etapa
rekonstrukce rozvodů teplé vody. Rekonstrukce se týkala rozvodů teplé vody z kotelny na
nám. Sv. Michala až po dům s č. p. 508. V roce 2016 je naplánována navazující II. a III.
etapa, spočívající v rekonstrukci rozvodů v domech s č. p. 509–515 a 535–537.
V roce 2015 bylo usnesením rady města č. 530/23/2015 ze dne 18. 11. 2015 rozhodnuto o
zrušení pravidel pro poskytování příspěvků na vnitřní zařizovací předměty v bytech v majetku
města Vrbna pod Pradědem ze dne 31. 8. 2001 včetně dodatku č. 1 ze dne 10. 2. 2006.
Během celého roku jsme prováděli drobnou údržbu bytového fondu dle potřeby.
Placení nájmů a stav vymáhání dluhů
Stav pohledávek k 31.12. 2015:

4 820 444,95 Kč
Dluhy za nájemné a služby

5000000
4597925
4228022

4000000
3567420

mil. Kč
3167466
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K 31. 12. 2015
 uzavřeno 6 dohod o splátkách dluhu
 zasláno 15 upomínek za nezaplacené nájemné a služby, případně vyúčtování
služeb
 bylo vydáno 5 platebních rozkazů
 z toho 9 případů předáno exekutorovi
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3 žaloby na vyklizení
2 soudní vyklizení

Vodné a stočné a stav vymáhání dlužných částek
Stav pohledávek k 31. 12. 2015:

158 386 Kč
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Činnost na úseku správy pozemků
Úsek správy pozemků a lesů se zabýval podanými žádostmi o odkoupení pozemků nebo
jejich části. Žádosti byly předávány k projednání v komisi výstavby a také se žádostmi
zabýval majetkový výbor. Rada města žádosti projednala a Zastupitelstvo města Vrbno pod
Pradědem vydávalo příslušná usnesení. Záměry města byly v souladu se zákonem o obcích
zveřejňovány na úřední desce a el. úřední desce. Celkově bylo podáno a v orgánech města
projednáno 39 žádostí (některé žádosti poptávají i více pozemků). Zamítnuto bylo 9 žádostí.
V roce 2015 bylo prodáno celkově 19 městských pozemků, prodej 12 pozemků se přesunul
do roku 2016 (v roce 2015 nebyla podepsána smlouva) a 1 pozemek odmítli žadatelé koupit.
V závěru roku 2015 začala příprava převodu 29 nemovitostí sloužících k provozu vodovodů
a kanalizací na TS Vrbno s.r.o. Na základě darovací smlouvy převedl na město
Moravskoslezský kraj budovy a pozemky bývalého gymnázia ve Vrbně.
V průběhu roku 2015 formou veřejné soutěže město nabídlo k prodeji 3 bytové jednotky a
jeden bytový dům. Ve všech případech byl formou soutěže vybrán kupec a jedna bytová
jednotka byla v roce 2015 prodána. V roce 2015 bylo uzavřeno 7 smluv o zřízení věcných
břemen, ve kterých je město povinnou stranou. Dále byla uzavřena jedna smlouva o zřízení
věcného břemene, ve které je město stranou oprávněnou. Bylo sepsáno 52 nájemních a
pachtovních smluv o pronájmu pozemku. Dále došlo k uzavření 7 smluv o smlouvách
budoucích o zřízení věcného břemene.
Pracovnice odboru prováděla kontrolu nájemních smluv a vymáhala po dlužnících
neuhrazené nájemné. Byly uzavřeny 3 nové nájemní smlouvy, 5 smluv na věcná břemena, 2
dodatky k nájemní smlouvě, 3 smlouvy na výpůjčku.
V tomto roce jsme opět zajišťovali organizování veřejně prospěšných prací. Tito pracovníci
se podíleli na úklidu města a jeho přilehlých částí, např. zajištění průjezdných profilů
komunikací v Železné a Mnichově, úpravě vzrostlé zeleně na ulici Sadová, Husova,
Družstevní a nám. Sv. Michala, stříhání a údržbě živých plotů, úklidu chodníků a komunikací.
Na podporu třídění odpadů byly do domácností v bytových domech rozdány tašky na třídění
komodit papír, plast, sklo.
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Správa CHKO Jeseníky poskytla městu dotaci na ošetření dřevin na ulici Husova a nám. Sv.
Michala. Byly ošetřeny dutiny stromů a jejich vazby.
Do programu MISYS byly vloženy údaje o stromech rostoucích na veřejných prostranstvích.
Hospodaření v lesích města Vrbna pod Pradědem
V prvním roce platnosti nového lesního hospodářského plánu byly v lesích města provedeny
následující těžební a pěstební zásahy:
Těžební činnost
těžba dříví - prodej Technické služby
těžba dříví - prodej samovýroba
těžba dříví celkem

1.316,43 m3
64,00 m3
1. 380,43 m3

Za prodej dříví v roce 2015 bylo vyfakturováno celkem 1 146 816 Kč, z toho dříví ze
samovýroby 7.893 Kč. Průměrné zpeněžení dříví v roce 2015 činilo 871 Kč/m3.
Pěstební činnost
Z výkonů pěstební oblasti byly v loňském roce provedeny tyto činnosti:
- první zalesnění
5,70 tis. ks
- opakované zalesnění
1,00 tis. ks
- úklid klestu
340
m3
- ožínání MLP – plošky
15,50 tis.
- nátěr MLP proti okusu
19,30 tis. ks
- vyvětvování + ovaz
0,670 tis. ks
- lapáky
6 ks
- feromonové návnady
10 ks
Náklady na provedení všech výkonů pěstební činnosti včetně nákupu sazenic dosáhly částky
229 968 Kč.
Ochrana lesa
Při prevenci a ochraně lesa proti kůrovcům bylo pokáceno 6 stromových lapáků
a instalováno 10 ks feromonových lapačů. V roce 2015 bylo vytěženo 81 m3 kůrovcového
dříví. Stav lesa z hlediska výskytu hlavních kalamitních škůdců je hodnocen jako „zvýšený“.
Výrobní úkoly a ekonomika 2015
Projekty úkolů pěstební a těžební činnosti pro rok 2015 byly předány dodavatelské firmě
Technické služby Vrbno pod Pradědem s.r.o.
Na základě žádostí byly roce 2015 poskytnuty dotace na hospodaření v lesích z rozpočtu
Moravskoslezského kraje ve výši:
- přirozená obnova melior. a zpevňujících dřevin
6.500 Kč
- umělá obnova melioračních a zpevňujících dřevin
27.000 Kč
- zajištění lesních porostů MZD
56.216 Kč
Dotace v celkové výši 89.966 Kč byly krajským úřadem převedeny na účet města.
Projekty:
Připravované akce
 Rekonstrukce tribuny v areálu TJ Sokol (hřiště)
 Výstavba hasičské zbrojnice
 Oprava hřbitovní zdi, márnice a kapličky
 Odvedení extravilánových vod, Bělidlo
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Překladiště komunálního odpadu a sběrný dvůr
Kompostárna
Bezpečná cesta - výstavba chodníku na ul. Zlatohorská, výstavba chodníku a
cyklostezky Mnichov-Železná
Cyklostezka Vrbno – Karlovice
Zateplení bytových domů na nám. sv. Michala 509-515
Revitalizace zeleně I. (Mnichov, Železná, Hřbitovní, MěÚ, kruhový objezd)
Protipovodňová opatření města Vrbno pod Pradědem (varovný systém)
Centrum města
Parkoviště Palackého

pro investory
 Rozšíření areálu pod Vysokou Horou
 Vybudování zázemí pro cykloturisty (Mnichov)
 Výstavba nového Domova pro seniory
Projekty realizované nebo předložené v roce 2015
název projektu
Smuteční síň
Hřbitov – chodníky
Parkoviště u hřbitova
Bezpečný elektronický
úřad
Výtah MěÚ
Obnova veřejného
osvětlení
Výstavba skateparku

rozpočet
celkový
6 500 000
1 500 000
1 200 000

realizace
projektu v letech
2015
2016
2015
2015

2 126 135

2015

1 137 159

2015

11 000 000

2015

titul

výše
dotace

poskytnutí
dotace

IOP
85%

1 807 215

2015

2016

4 233 483

9/2014

ROP –
100%

4 233 483

2016

360 000

2015

MSK

270 000

2016

Zateplení byt. domů nám. Sv. Michala
509-515, zpracování PD

IOP – Integrovaný operační program
ROP – Regionální operační program
MSK – z rozpočtu Moravskoslezského kraje

3.2. FINANČNÍ ODBOR
Personální zajištění odboru
vedoucí odboru

1

účetnictví města, výkaznictví, mzdy

2

Pokladna, fakturace

1

správa místních poplatků, exekuce, evidence plateb nájemného za byty

1

Celkem

5

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
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výkazy, sestavuje závěrečný účet města. Zpracovává rozpočtová opatření a změny rozpočtu,
vede jejich evidenci.
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 daňové přiznání k DPH 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 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.
Na úseku výkonu samosprávy a přenesené působnosti:
Připravuje podklady pro vydávání příslušných obecně závazných vyhlášek.
Vede centrální evidenci smluv.
Vydává povolení loterií, tombol a věcných loterií dle zákona 202/1990 Sb., o loteriích a
jiných podobných hrách, v platném znění.
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.
Vydává rybářské lístky.
Přezkoumání hospodaření města
Dílčí přezkum hospodaření za rok 2014 byl proveden dne 6. 10. 2014 za období 1-8/2014.
Závěrečný přezkum hospodaření města byl proveden auditorem Ing. Jiřím Turoněm, číslo
osvědčení 1907 dne 5. 3. 2015. Závěr: Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
Dílčí přezkum hospodaření za rok 2015 byl proveden dne 12. 1. 2015.
Hospodaření za rok 2015
Pro rok 2015 byl na 2. zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem dne 15. 12. 2014
schválen rozpočet ve výši 94 022 tis. Kč na straně příjmů, 106 762 tis. Kč na straně výdajů,
celkem včetně financování 107 617 tis. Kč - číslo usnesení 26/2/2014. V průběhu roku bylo
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provedeno šest rozpočtových změn a upravený rozpočet činil k 31. 12. 2015 na straně
příjmů 107 577 tis. Kč, na straně výdajů 134 560 tis. Kč, celkem včetně financování 135 415
tis. Kč.
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 po konsolidaci
Schválený
rozpočet
v Kč

Třída

Upravený
rozpočet
v Kč

Plnění
k 31.12.2015
v Kč

% plnění
k uprav.
rozpočtu

1

Daňové příjmy

59.010.000,00

63.328.620,00

64.292.991,89

101,52

2

Nedaňové příjmy

23.885.000,00

24.807.758,78

24.973.176,79

100,67

3

Kapitálové příjmy

300 000,00

1.718.400,00

2.201.017,00

128,09

4

Přijaté transfery

10.497.000,00

17.381.512,22

17.040.512,22

98,04

Příjmy celkem

93.692.000,00 107.236.291,00 108.507.597,90

101,19

5

Běžné výdaje

92.725.000,00

97.883.370,00

89.124.174,27

91,05

6

Kapitálové výdaje

13.707.000,00

36.336.000,00

24.740.452,96

68,09

Výdaje celkem

106.432.000,00 134.219.370,00 113.864.627,23

84,83

Saldo příjmů a výdajů

-12.740.000,00

-26.983.079,00

-5.356.929,33

19,85

12.740.000,00

26.983.079,00

5.356.929,33

19,85

8

Financování

Přijaté dotace v roce 2015
Položka
Dotace na:
4112 Výkon přenesené působnosti

Poskytovatel
státní rozpočet
ČMZRB

120 502,00 Kč
120 502,00 Kč

CELKEM
4116 výkon sociální práce

3 755 300,00 Kč
3 755 300,00 Kč

CELKEM
4113 úroky z úvěru

částka

MPSV

183 000,00 Kč

příspěvek na pracovníky VPP

ÚP

1 288 964,00 Kč

Bezpečný elektronický úřad

MMR

417 711,25 Kč

průtoková dotace pro ZŠ Vrbno

MŠMT

204 112,00 Kč
2 093 787,25 Kč

CELKEM
4121 přijaté transfery od obcí ze smluv

38 456,00 Kč
38 456,00 Kč

CELKEM
KÚ MSK

431 100,00 Kč

DPS průtoková dotace

KÚ MSK

4 799 000,00 Kč

dar za třídění odpadu

KÚ MSK

50 000,00 Kč

Revitalizace městské zeleně

KÚ MSK

125 650,00 Kč

Hospodaření v lesích

KÚ MSK

89 966,00 Kč

4122 SDH

5 495 716,00 Kč

CELKEM
4123 Singletrack

RRRS Moravskoslezsko

6 788,10 Kč

CELKEM
4216 Bezpečný el. úřad

MMR

Singletrack
CELKEM

1 389 503,50 Kč
1 389 503,50 Kč

CELKEM
4223 VRSAN

6 788,10 Kč

RRRS Moravskoslezsko

2 897 565,27 Kč

RRRS Moravskoslezsko

1 242 894,10 Kč
4 140 459,37 Kč
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použité zkratky:
ÚP

Úřad práce ČR

KÚ MSK

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

ČMZRB

Českomoravská záruční a rozvojová banka

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

RRRS

Regionální rada regionu soudržnosti

Poskytnuté dotace z rozpočtu města v roce 2015
číslo
smlouvy
30/2015
31/2015
50/2015
51/2015
85/2015
129/2015
111/2015
173/2015
174/2015
175/2015
176/2015
177/2015
221/2015
222/2015

příjemce dotace
Spolek Přátelé Vrbenska
Spolek Přátelé Vrbenska
Myslivecké sdružení PRADĚD
Martina Joachymstálová
DPS Sedmihlásek
SK při Gymnáziu
OS PRADĚD
Myslivecké sdružení PRADĚD
Pěvecký sbor města Vrbna pod
Pradědem
Spolek Přátelé Vrbenska
Základní kynologická organizace Vrbno
ZUŠ Bruntál, pobočka Vrbno p. P.
Pěvecký sbor města Vrbna pod
Pradědem
Spolek Přátelé Vrbenska
ZŠ vratka
TJ Sokol - vratka oprava střechy WC
Martina Joachymstálová - vratka

CELKEM

částka
50 000,00
10 000,00
10 000,00
7 900,00
15 000,00
3 450,00
25 000,00
25 000,00

č.usnesení
RM 129/7/2015
RM 130/7/2015
RM 169/9/2015
RM 170/9/2015
RM 208/20/2015
RM 250/11/2015
RM 160/10/2015
RM 351/15/2015

17 000,00
5 000,00
8 000,00
10 000,00

RM 352/15/2015
RM 353/15/2015
RM 354/15/2015
RM 355/15/2015

53 500,00 ZM 98/8/2015
57 600,00 ZM 99/8/2015
-1 942,00
-595,70
-350,00
294 562,30

Poskytnuté dotace z rozpočtu města v roce 2015 v sociální oblasti
číslo
smlouvy
15/2015
135/2015
156/2015
112/2015
157/2015
158/2015
170/2015
CELKEM

příjemce dotace
OS PRADĚD
OPEN HOUSE
Charita Krnov
HELP-IN sociální péče
HELP-IN rodinná asistence
HELP-IN dluhové poradenství
Slezská Diakonie. Č. Těšín

částka
4 000,00
35 000,00
5 000,00
480 000,00
16 500,00
15 000,00
3 000,00
558 500,00

č.usnesení
RM 98/6/2015
RM 198/10/2015
RM 199/10/2015
ZM 52/3/2015
RM 290/12/2015
RM 289/12/2015
RM 120/7/2015

částka
11 000,00
35 600,00
15 000,00
21 500,00

č.usnesení
203/10/2015
203/10/2016
203/10/2017
203/10/2018

Poskytnuté granty z rozpočtu města v roce 2015
číslo
smlouvy
90/2015
91/2015
92/2015
93/2015

příjemce dotace
ACS DRAK VRBNO
Spolek Přátelé Vrbenska
Myslivecké sdružení Praděd
DPS Sedmihlásek
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94/2015
95/2015
96/2015
97/2015
98/2015
99/2015
100/2015
101/2015
102/2015
103/2015
104/2015
105/2015
106/2015
107/2015
108/2015
109/2015

Občanské sdružení Praděd zdrav.
postižených - Edeltrauda Obrusníková
Levicový klub žen Vrbno (Anna
Marková)
Český svaz chovatelů
TJ Sokol Vrbno
Volejbalisté Vrbno pod Prad.- Jiří
Juříček
Basketbalisté Vrbno pod Prad.- Jiří
Zadovei
MŠ Jesenická
SH ČMS okrsek Vrbno p. P.
Sbor dobrovolných hasičů Vrbno
Spolek přátel školy (D. Podešvová)
ZŠ Vrbno
Sportovní klub při Gymnáziu
Základní kynologická org. Vrbno pod
Pradědem
Pěvecký sbor města Vrbna
Římskokatolická farnost
Český rybářský svaz, MO Vrbno pod
Pradědem
MŠ Jesenická - vratka

CELKEM

4 000,00 203/10/2019
5 000,00 203/10/2020
7 000,00 203/10/2021
8 000,00 203/10/2022
12 000,00 203/10/2023
4 000,00
5 500,00
1 000,00
17 000,00
2 000,00
24 900,00
6 000,00

203/10/2024
203/10/2025
203/10/2026
203/10/2027
203/10/2028
203/10/2029
203/10/2030

5 000,00 203/10/2031
50 000,00 203/10/2032
9 000,00 203/10/2033

-

6 500,00 203/10/2034
55,00
249 945,00

Poskytnuté dotace z rozpočtu města v roce 2015 pro sportovní kluby
číslo
smlouvy
78/2015
79/2015
80/2015
81/2015
82/2015
83/2015
84/2015
194/2015
195/2015
196/2015
197/2015
198/2015
199/2015
CELKEM

příjemce dotace
TJ Sokol
ACS DRAK
ŠSK při ZŠ Vrbno
SK při Gymnáziu
SDH Vrbno
Automotoklub
Horolezci
ACS DRAK
Horolezci
TJ Sokol
SDH Vrbno
ŠSK při ZŠ Vrbno
SK Vrbno

částka
499 755,00
77 886,00
76 717,00
204 034,00
81 083,00
390,00
10 135,00
92 932,00
11 451,00
536 803,00
91 611,00
86 678,00
230 524,00
1 999 999,00

č.usnesení
50/3/2015
50/3/2015
50/3/2015
50/3/2015
50/3/2015
50/3/2015
50/3/2015
391/17/2015
391/17/2015
391/17/2015
391/17/2015
391/17/2015
391/17/2015

Financování
Město splácí dlouhodobý úvěr na revitalizaci domů na náměstí Sv. Michala a dále
krátkodobý úvěr na vůz Škoda Rapid.
Externí kontroly
V roce 2015 nebyly provedeny žádné externí kontroly.
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Kontrolní činnost vlastní
Užívání veřejného prostranství:
K 31. 12. 2015 bylo vybráno od ledna do prosince 2015 za místní poplatek za užívání
veřejného prostranství celkem 16.100 Kč.
Při vybírání poplatku bylo postupováno dle Obecně závazné vyhlášky Města Vrbno pod
Pradědem č. 1/2012 ze dne 1. 4. 2012 a platné i v roce 2015. Podklady pro vybírání tohoto
poplatku podává i v roce 2015 majetkoprávní odbor MěÚ Vrbno pod Pradědem.
Za užívání veřejného prostranství od ledna do prosince 2015 byly vybrány především
poplatky od soukromých podnikatelských subjektů za zábory komunikací u pohostinství a při
výkonu stavebních prací.
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 nebylo ani v letošním roce 2015 žádným
zájemcem o prodej v našem městě využito.
Z důvodu nevyužívání tržního místa stojí za zvážení jeho další využívání nebo v následném
období provedení jeho rekonstrukce.
Evidence a placení místního poplatku ze psů:
Na poplatcích ze psů bylo v roce 2015 vybráno celkem 175.474 Kč. Nedoplatky za období
2002–2015 činí celkem 55.252 Kč.
Kontrolní činnost byla letos ve vyšší míře zaměřena na psy v bytových domech, kteří nebyli
v evidenci, ale i na RD. I v roce 2015 jsme řešili případy, kdy vlastník drží psa v konkrétním
bytě, přičemž jej má nahlášeného u jiného člena rodiny, a to i v jiné místní části města, tak
jiné obci.
Při vymáhání pohledávek postupujeme dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád. V roce 2015 se odbor správy místních
poplatků soustředil ve vyšší míře na vyhledávací činnost. Jednak zjišťoval majitele psů, kteří
nebyli v evidenci města, a vymáhal starší nedoplatky od občanů. Výzvy dlužníkům
zveřejňoval v místním tisku a na nástěnkách MěÚ. Touto činností se zvýšila výše
vymožených nedoplatků z dřívějších let. Upomínky byly zasílány společně s upomínkou na
jiný nedoplatek, čímž se hodně ušetřily výdaje za poštovné.
Několikrát za kalendářní měsíc průběžně provádíme kontrolní činnost v evidenci a pořizování
odpisů odstěhovaných obyvatel z centrální evidence ROB a následně doplňujeme v evidenci
poplatníků za psa.
Smlouvy a úhrady za pronájem pozemků:
K 31. 12. 2015 bylo vybráno za pronájem pozemků ve vlastnictví města 170.187,31 Kč.
Nedoplatky po splatnosti činí 38.365,69 Kč.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů:
Při vybírání tohoto poplatku postupujeme dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších
předpisů a dle obecně závazné vyhlášky 1/2013.
K 31. 12. 2015 bylo vybráno 2.726.287,- Kč. Nedoplatky činí 1.633.449,35 Kč a přeplatky
28.569,- Kč. Nedoplatky a přeplatky se vztahují k období 2002-2015.
Vydaná rozhodnutí za rok 2015
Platební výměry
Výzva a upomínky k zaplacení v náhradní lhůtě
Výzva k součinnosti třetích osob
Jiná rozhodnutí
(vratky, veřejné vyhlášky, vymožené plat. výměry, exekuční příkazy apod.)
Osvobození

288
944
42
245
145
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V roce 2015 se ve vyšší míře i nadále úsek správy místních poplatků za komunální odpad i
jako v předešlých letech zaměřil na zasílání upomínek a na vymáhací činnost při vymáhání
nedoplatků od trvale žijících i odstěhovaných občanů. Na vyšší nedoplatky se osvědčilo
zasílání upomínek, a to jak na nedoplatek, tak výzvu před zahájením exekučního řízení za
dluhy za KO dlužníkům. Nadále zveřejňujeme upozornění k občanům, kteří mají nedoplatky
za KO v tisku a na nástěnkách MěÚ. Takto se podařilo vymoci v roce 2015 část nedoplatků
z dřívějších let za komunální odpad.
Průběžně během kalendářního měsíce provádíme kontrolní činnost a pořizování odpisů
odstěhovaných občanů a přírůstků přistěhovaných obyvatel z centrální evidence ROB.
Ještě celá řada občanů vlastnící byty, rekreační objekty a domy, kde není nikdo trvale hlášen
k pobytu, neplní svou oznamovací povinnost danou zákonem k přiznání poplatku za
komunální odpady k těmto nemovitostem. Osvědčilo se zasílání výzev, čímž se navýšil zisk
za místní poplatek za komunální odpad roce 2015.
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. 2015 bylo vybráno za přestupky a pořádkové pokuty
22.500 Kč. Nedoplatky za období 2007 - 2015 činí 103.253 Kč.
Finanční odbor správy poplatků se nadále zaměřuje na vyhledávací činnost v rámci
součinností a vymáhání pokut. Velká většina dlužníků je ve výkonu trestu, bez příjmů na
úřadech práce s životním minimem či bez příspěvků, lidé s neznámým pobytem – nezdržující
se v trvalém pobytu či na adrese udané přestupkovému odboru, důchodci s důchodem tak
nízkým, které nelze exekuovat; vymáhání pokut je tím značně ztíženo. Mnohdy jsou občané
s uloženou pokutou zatíženi řadou přednostních a i nepřednostních exekucí z dřívějších dob.
Vydaná rozhodnutí v roce 2015
zastavená řízení, upomínky k úhradě, uhrazené pokuty za roky 2007-2009
součinnost

59
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Finanční odbor se pro vymáhání pokut a zasílání upomínek obrací na další subjekty
s žádostí o součinnost, aby zjistil relevantní informace. S klienty, kteří projeví zájem uhradit
pokutu, byly v několika případech sepsány smluvní dohody o splátkách. Soustavně
pořizujeme odpisy odstěhovaných a přírůstek přistěhovaných obyvatel z centrální evidence
ROB. Řada dlužníků za pokuty nemá trvalý pobyt ve Vrbně pod Pradědem, kontrolu změn
bydliště ověřujeme přes centrální registr obyvatel a vyhledáváme nová místa pobytu, o
součinnost žádáme obce, kde dlužníci pobývají.
Finanční kontrola
V roce 2015 jsme provedli na základě ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve znění pozdějších předpisů, celkem 39 veřejnosprávních kontrol u některých
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.
Šest kontrol bylo provedeno na místě, a to u vlastních příspěvkových organizací: Základní
škola Vrbno pod Pradědem, Mateřská škola Jesenická, Mateřská škola Ve Svahu, Středisko
chytrých aktivit a v Domově pro seniory Vrbno a u obecně prospěšné společnosti HELP–IN.
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 33 kontrol
bylo provedeno formou kontroly vyúčtování poskytnutých dotací u různých příjemců.
Celkový objem zkontrolovaných finančních prostředků činil 10.571.848 Kč. Při kontrolách
nebyly zjištěny nedostatky.
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Objem poskytnutých finančních prostředků v roce 2015 formou grantů činil 250.000 Kč,
formou dotací na kulturu, sport a ostatní aktivity 2.295.000 Kč a na sociální služby
558.500 Kč. V loňském roce byla poskytnuta dotace Římskokatolické církvi na opravy
kostela Sv. Michala ve Vrbně pod Pradědem ve výši 500.000 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.
Státní správa na úseku rybářství
Od roku 2011 je Městský úřad ve Vrbně pod Pradědem pověřený vydáváním rybářských
lístků podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství. V roce 2015 jsme obdrželi 23 žádostí o
vydání rybářského lístku, všechny byly vyřízeny kladně.

3.3. ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Personální zajištění odboru
vedoucí odboru, komunitní plánování

1

evidence obyvatel, CzechPoint

1

propagace města, kultura, webové stránky

1

matrika, vidimace a legalizace, CzechPoint

1

sekretariát, public relations

1

sekretariát, asistentka starostky

1

sociální pracovník

1

přestupky a evidence stížností, úřední deska

1

Celkem

8

Přehled činnosti – Matrika
Uzavřená manželství
celkem

Vrbno pod Pradědem

Karlova Studánka

Ludvíkov

Karlovice

Široka Niva

37
17
14
3
1
2

Vystavení úmrtních listů zemřelých v matričním obvodu
celkem

Vrbno pod Pradědem

Ludvíkov

Karlova Studánka

Karlovice

Široká Niva

32
26
0
2
4
0
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Vystavení vysvědčení o právní způsobilosti pro sňatek v cizině
vydáno
2
prominuto
0
Opisy matričních dokladů

13

Počet ověřených listin (vidimace a legalizace)
ověřeno
celkem vybráno

1014
30.880 Kč

Počet ověřených listin – celkem

5000
4000

4406
3442

3000

3304
2788

2513

2263

2000

1561
1000
2006

2007

2008

2009

2010

2011

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

2012

1301
2013

1211
2014

1014
2015

134
70
3
41
10
6
4

Počet žádosti o změnu jména a příjmení
celkem

příjmení

jména

volba druhého jména

8
7
1
0

Počet žádosti o provedení zápisu pro zvláštní matriku v Brně
rodný list
0
oddací list
0
Prohlášení o uznání otcovství
Celkem
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Svatební obřady na MěÚ ve Vrbně pod Pradědem od 1. 1. do 31. 12. 2015
Vrbno pod Pradědem
Karlova Studánka
Ludvíkov
Karlovice
Široka Niva
Celkem:

17
14
3
1
2
37
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Pozn.: z celkového počtu byly 2 církevní sňatky a v roce 2014 se uskutečnila jedna
diamantová svatba.
Správní poplatek při svatebních obřadech byl vybrán za položku:

jiné vhodné místo
27 x 1.000 Kč

sňatek ve všední den
3 x 1.000 Kč

svatba s cizincem
0 Kč

27.000 Kč
3.000 Kč
0 Kč

Celkem:
30.000 Kč
Svatební obřady se konají v obřadní síni MěÚ ve Vrbně pod Pradědem a je velký zájem o
svatby v Karlově Studánce v kapli Sv. Huberta a v Horském hotelu Vidly. Snoubencům
vyhovujeme ve všech případech.
Uzavřena manželství – Vrbno p.P.

Vítání občánků
7. 3. 2015
19. 9. 2015

1x
2x

pozváno: 12 dětí
pozváno: 16 dětí

Obřady provedli
Květa Kubíčková, 1. místostarostka MěÚ
Ing. Pavla Müllerová, 2. místostarostka
Jana Soudková, zastupitelka MěÚ
Ing. Dana Selingerová, starostka OÚ Ludvíkov
Bc. Dagmar Podešvová, matrikářka

přišlo: 11 dětí
přišlo: 13 dětí
sňatky
10x
10x
15x
2x
37x

Správní poplatky – matrika + evidence obyvatel + Czech POINT

vítání občánků
1x
3x

3x
57.750 Kč

Dokumenty a spisy jsou vyřizovány v souladu s lhůtami podle zákona č. 301/2000 Sb.
Zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně souvisejících zákonů, zákona č. 207/2001
Sb. Prováděcí zákon (vyhláška, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů) a podle zákona č. 500/2004 Sb.
Na úseku evidence obyvatel
Počet přihlášených občanů k trvalému pobytu v rámci Vrbna p. P. za rok 2015:
Počet přehlášených občanů v rámci Vrbna p. P. k trvalému pobytu za rok 2015:
Počet odhlášených občanů z Vrbna p. P. za rok 2015:
Počet osob s ukončeným pobytem v ČR za rok 2015:
Počet osob s nabytím státního občanství ČR za rok 2015:
Počet vydaných potvrzení o změně TP:
Počet narozených dětí za rok 2015:
Počet zemřelých za rok 2015:

62
136
125
7
0
134
32
75
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Úřední rušení údaje o místě trvalého pobytu
Počet podaných žádostí
Počet vyřešených spisů

16
16

- z toho TP zrušen 23 občanům

Na adrese ohlašovny (Nádražní 389, Vrbno p.P., je ke dni 31.12.2015) přihlášeno:
239 občanů.
V roce 2015 bylo podáno 5 žádostí o poskytnutí údajů z informačního systému evidence
obyvatel Města Vrbna pod Pradědem, tyto údaje se vydávají občanům na jejich vlastní
žádost formou potvrzení.
Počet obyvatel k 31. 12. 2015 činil 5 389
Počet obyvatel k 31. 12.
6000

5973

5900

5910

5800

5844

5800

5700

5761
5676

5688

5600

5638

5617
5516

5500
5400

5389

5300
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2006

2007

2008

2009

2010

2011
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2013

2014
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Na úseku CzechPoint
Veřejné spisy pro občany - Výpis z rejstříku trestů, výpis z rejstříku trestů pro právnické
osoby, výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského
rejstříku, konverze dokumentů, datové schránky – zřízení + zneplatnění atd.)
Celkový počet pořízených výpisů – 57
celková částka za pořízení výpisů z CzechPointu – 4.550 Kč
Neveřejné výpisy pro úřední potřebu ohlašovny CzechPoint@office.cz
Agenda ohlašovny - zápis údajů o změně TP, ukončení TP, zrušení TP - Počet zavedených
změn do ISEO (informační systém evidence obyvatel) – 228
- využívání údajů k zaevidování do Ginis ROB – 209
Činnosti na úseku přestupků a kontrola placení pokut v roce 2015
Úsek přestupkové agendy odboru vnitřních věcí projednává přestupky spáchané jak ve
správním obvodu města Vrbna pod Pradědem včetně jeho částí, tak také projednává
přestupky spáchané ve správních obvodech obcí příslušných do správního obvodu našeho
pověřeného městského úřadu, a to na základě uzavřených „Veřejnoprávních smluv na
projednávání přestupků“ mezi Městem Vrbno pod Pradědem a Obcí Karlova Studánka, Obcí
Ludvíkov a Obcí Karlovice.
Počet přestupků v roce 2015 činí 88 případů.
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Odbor vnitřních věcí projednává přestupky na úseku:
- přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní
samosprávě dle § 46 přestupkového zákona (PZ)
- přestupky proti veřejnému pořádku dle ust. § 47 PZ
- přestupky křivého vysvětlení dle ust. § 47a PZ
- přestupky, které jsou stanoveny zvláštními právními předpisy dle ust. § 48 PZ
- přestupky proti občanskému soužití dle ust. § 49 PZ
- přestupky proti majetku dle ust. § 50 PZ
Počet došlých přestupků za rok 2015 celkem
67
Ve vyřizování z roku 2014
21
Celkem přestupků zpracovaných 2015
88
Postoupeno jinam
1
Vyřízeno v příkazním řízení
5
Odloženo (jedná se o domluvy, které jsou vyřízeny protokolem o podání vysvětlení, dále
blokové pokuty, návrhové přestupky mezi osobami blízkými a přestupky dle podání
vysvětlení dle § 60 přest. zákona)
42
Projednáno bez uložení opatření (sankcí je projednání věci)
0
Napomenutím
3
Pokutou
14
Zákazem činnosti
0
Propadnutím věci
1
Zákazem pobytu
0
Zastavením řízení
14
Z toho smírem
3
Celkem ve správním řízení projednáno
32
Počet nezpracovaných přestupků, které přecházejí do dalšího období
8
Počet případů, kdy bylo rozhodováno o náhradě škody
3
V běžném roce uloženo na pokutách
47.700 Kč
Zaplaceno
17.900 Kč
Neuhrazeno na pokutách
29.800 Kč
V běžném roce uloženo na nákladech řízení
19.000 Kč
Zaplaceno
5.000 Kč
Neuhrazeny náklady řízení
14.000 Kč
Počty přestupků za obce, s nimiž byla uzavřena veřejnoprávní smlouva:
Obec
Karlova Studánka
Ludvíkov
Karlovice

Počet projednaných
přestupků v roce 2014
3
3
7

Částka vyúčtována obci v Kč
4.500 Kč
3.500 Kč
7.000 Kč

Při nezaplacení jsou odborem vnitřních věcí zasílány výzvy k zaplacení pokuty. Po
bezvýsledném uplynutí stanovené lhůty pro zaplacení přistupujeme k zaslání sběrných
poukazů Celnímu úřadu Krnov k exekučnímu vymáhání dle ust. § 105 a § 106 zák.č.
500/2004 Sb., 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 spr. řádu, kde je úspěšnost vymožení
přece jen vyšší.
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Agenda – pokojný stav § 5 Občanského zákoníku
Novým občanským zákoníkem, který vstoupil v platnost 1. 1. 2014 § 5 pokojný stav již není,
tyto záležitosti bude řešit okresní soud po podání příslušné žaloby.
Zprávy na občany – posudky za rok 2015
Za rok 2015 bylo vydáno 304 posudků na občany. Jedná se především o posudky (zprávy na
občany) ve smyslu dle § 8 odst. 1 tr. ř. pro policii, dle § 50 odst. 2 z.č. 500/2004 Sb., (správní
řád) o sdělení skutečností jako podklad pro vydání rozhodnutí ve věci zbrojního průkazu,
dále posudky pro trestní či jiné řízení OSZ, probační a mediační službu, pro soudy, policii
a jiné správní orgány.
Agenda spojena s právem shromažďovacím
Odbor vnitřních věcí zajišťuje agendu spojenou s právem shromažďovacím. Právo pokojně
se shromažďovat je zakotveno v Listině základních práv a svobod a upraveno v zákoně
č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů. Výkon práva
pokojně se shromažďovat slouží občanům k využívání svobody projevu a dalších ústavních
práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných
společenských záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Za shromáždění ve smyslu
zákona se považují též pouliční průvody a manifestace. Shromáždění nesmí být podmíněno
povolením orgánu veřejné správy. Svolavatel musí konání shromáždění oznámit nejpozději
do 5 dnů před jeho konáním, nejdříve 6 měsíců. Je-li oznámení o konání shromáždění
v souladu se zákonem o právu shromažďovacím, úřad shromáždění nepovoluje, jen je
akceptuje. V případech, kdy se občané shromáždí pod širým nebem za účelem hudební
produkce, sportovních a kulturních akcí, zábavy, nejde o shromáždění ve smyslu zákona o
právu shromažďovacím.
V roce 2015 nebyly podány žádné oznámení o shromáždění.
Vyřizování stížností za rok 2015
Při vyřizování stížností jsme postupovali podle Pravidel pro přijímání a vyřizování petic,
stížností a podání. Tato pravidla stanovila rada města usnesením číslo 1355/62/06 1) ze dne
19. 1. 2006 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 19. 1. 2006.
Tato zpráva je zpracována dle požadavku Pravidel pro přijímání a vyřizování petic, stížností,
článek 8 Ustanovení společná a závěrečná, informovat 1x ročně Radu města Vrbna pod
Pradědem o počtu a způsobu vyřízení přijatých petic a stížností.
Celkem za rok 2015 bylo přijato 26 stížností, které byly vyřizovány v termínu, tj. do 60 dnů.
Stížnosti směřovaly proti konkrétním občanům, proti konkrétním činnostem, velká část
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stížností byla tvořena stížnostmi na výkon svěřené působnosti odborů MěÚ, na tyto stížnosti
odpovídali v souladu s Pravidly nadřízení vedoucí odborů.
Celkem stížností …………........................... ………………………………… 26
Důvodných nebo částečně důvodných ……………………………………… 17
Nedůvodných …………………………………………………………………… 9
Zastavených ……………………………………………………………………… 0
Postoupených …………………………………………………………………… 3
Stornovaných …………………………………………………………………… 2
Dosud nevyřízených …………………………………………………………… 0

stížností
stížností
stížností
stížnosti
stížnosti
stížností

Dodržování doby vyvěšování dokumentů na úřední desce
V roce 2015 bylo na úřední desce včetně úřední desky elektronické vyvěšeno 181
písemností, což představuje mírný nárůst oproti roku 2014 (+ 26). Lehce ubylo písemností od
jiných orgánů veřejné správy i dalších subjektů. Oznámení exekutorských úřadů dalších
dražeb včetně dobrovolných od správců konkurzní podstaty je stejné jako v předchozím
roce.
Všechny písemnosti byly vyvěšeny v zákonných lhůtách, případně lhůtách delších (např. do
dne konání dražby). Většina písemností k vyvěšení na úřední desce přichází datovou
zprávou. Správa ÚD je vedena přes modul programu GINIS, který zajišťuje bezvadnou
evidenci písemností včetně příloh a zabraňuje možným lidským chybám.
Úřední deska
Rok

Vyvěšeno
písemností

Vlastní

Další orgány
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Z toho exekuce a
dražby vč.
dobrovolných
24
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Sekretariát
Sekretariát zajišťuje tyto činnosti:



aktuální denní úkoly sekretariátu dle potřeb starosty, místostarostek a tajemníka
městského úřadu (např. pošta, organizace schůzek, porad, zjišťování informací,
občerstvení aj.)
komunikace se zastupiteli, radními, členy výborů a komisí
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organizační zajištění jednání ZM a RM (příprava návrhů usnesení, prezence, materiály
na stůl, občerstvení)
zápisy jednání ZM a RM, evidence hlasování
zápisy z porad vedoucích odborů a ředitelů příspěvkových organizací města, z valných
hromad společnosti TEPLO VRBNO s.r.o., případně TECHNICKÝCH SLUŽEB VRBNO
s.r.o.
spojovatelna včetně předávání vzkazů volajících pracovníkům úřadu v době jejich
nepřítomnosti
podatelna – převzetí 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 MěÚ, evidence poštovních archů a nákladů za
poštovné
archivní služba, skartační řízení
poskytování informací občanům – vyžádané telefonicky či e-mailem
poskytování informací pro turisty, návštěvníky města na jejich vyžádání – telefonické i
přes e-mail
práce v komisi pro rozvoj cestovního ruchu
úřední deska včetně elektronické
hlášení městského rozhlasu, výběr plateb za hlášení
evidence provozu služebních vozidel
správa přístavby MěÚ pro zasedání výborů, komisí i subjektů občanské společnosti
zavěšování aktualit na internetové stránky města, hlavních informací z hlášení
městského rozhlasu, kontrola elektronické úřední desky, public relations města Vrbna
pod Pradědem
evidence písemností – obecně závazných vyhlášek, směrnic, jednacích řádů ZM, RM,
zápisů výborů a komisí, evidence objednávek apod.
práce v redakční radě Zpravodaje, výprava povinných výtisků Zpravodaje
vydávání Radničních listů
dopravní obslužnost města (autobusová, železniční, licence k provozování dálkových
linek aj.)
pomoc při organizaci akcí zajišťovaných odborem vnitřních věcí MěÚ
jazykové korektury textů

Jednání zastupitelstva města se v roce 2015 uskutečnilo ve dnech:
25. března

24. srpna

29. října

27. dubna

14. září

16. prosince

24. června

23. září

Jednání rady města se uskutečnilo ve dnech:
14. ledna

10. června

7. října

28. ledna

22. června

27. října

18. února
25. února
11. března

8. července
22. července
19. srpna

18. listopadu
2. prosince
18. prosince

8. dubna

9. září

29. dubna

14. září

20. května

23. září
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Služební vozidla používaná městským úřadem
značka

registrační
značka

Rok výroby

rok pořízení stav tachometru km

1.

Ford Fusion

5T2 10 22

2008

2008

101.173

2.

Škoda Rapid

8T9 73 37

2013

2013

21.663

Odbor dále zajišťoval:
 Ples města (14. 3. 2015), Vrbenské slavnosti (12.-14. 6. 2015),
 Galerii na radnici, vernisáže k výstavám,
 humanitární sbírky (březen, září),
 akci Vrbno zpívá koledy v rámci akce Česko zpívá koledy (9. 12. 2015)
 prezentaci města ve spolupráci s Euroregionem Praděd na veletrhu Regiontour Brno,

Holiday World Praha, Dovolená a Region Ostrava,
 Wystawa twórców Prudnik , Targi Inter Region Prudnik
 informace občanům města a mikroregionu o dění v naší oblasti, v měsíčníku

Zravodaj, ve vývěskách, na webových stránkách města www.vrbnopp.cz, na
stránkách www.vrbensko-jeseniky.cz
 spolupráce s majetkoprávním odborem na mapování, udržování a aktualizaci
infotabulí stezek "Vyhlídka Praděd", „Vlčí zejf“, „Dendrologická stezka“
 spolupráce na akci předávání maturitních vysvědčení,
 akci vítání občánků (+ spolupráce s Deníkem)
 zajištění akce v polském Glogówku – Kulinářská soutěž
 spolupráce s kulturní komisí a s komisí pro rozvoj cestovního ruchu
 spolupráci s CHKO Jeseníky na opravách poškozených cedulí zákonem chráněných
stromů
 spolupráci s Euroregionem Praděd na webových stránkách a propagačních
materiálech
 spolupráci se Střediskem kultury a vzdělávání Střecha a informačním centrem Impuls
 výlepovou službu a kontrolu Městského informačního systému a infotabulí ve městě
 průběžné pořizování fotodokumentace
 spolupráci s městskou kronikářkou
 chod příměstského tábora
 tvorbu materiálu města (PF, pamětní listy, přání jubilantům)
 zápůjčky městského majetku občanům, obcím a organizacím
 tvorbu Kalendáře významných akcí roku 2015
 přidělení grantů města v částce 230.000 Kč
Přehled činnosti: odbor vnitřních věcí, úsek sociální
Sociální úsek zabezpečuje výkon státní správy v rámci pověřeného obecního úřadu a podílí
se i na úkolech vyplývajících ze samostatné působnosti obce. Správní obvod města Vrbna
pod Pradědem jako obce s pověřeným obecním úřadem je vymezen územím obcí Karlova
Studánka, Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem, Karlovice, Široká Niva.
Úsek sociální práce v přenesené /samostatné působnosti
Podle § 64 a § 65 zákona o pomoci v hmotné nouzi jsou sociální pracovníci, pověření
výkonem sociální práce, povinni v souvislosti s jejím výkonem vést Standardizovaný záznam
sociálního pracovníka, uvedený v prováděcí vyhlášce k zákonu o úřadu práce č. 424/2011
Sb., v příloze č. 4. Součástí standardizovaného záznamu sociálního pracovníka je i popis
životní situace klientů, která se v něm eviduje a je kombinací sociálních událostí, které jsou
předmětem objednávky klienta, nebo jsou rozpoznány sociálním pracovníkem. Jedná se o
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identifikaci sociální události, identifikaci dalších událostí souvisejících se sociálním
problémem a porozumění vztahů mezi nimi.
Cílové skupiny klientů dle vyhlášky 424/2011 Sb.:
1. Zdravotní postižení nebo duševní onemocnění
2. Osoby závislé na péči jiné osoby
3. Omezení způsobilosti k právním úkonům
4. Sociální vyloučení
5. Rizikový způsob života
6. Sociální problémy, oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí
7. Ztráta přístřeší, nejisté či neadekvátní bydlení
8. Nezaměstnanost a materiální problémy
9. Imigrace
10. Sociální problémy spojené s péčí o děti a výchovou dětí
Počet klientů sociální práce za rok 2015 celkem
Počet jednorázových intervencí u klientů za rok 2015
Počet opakovaných intervencí u klientů za rok 2015
Počet místních sociálních šetření
Jednání u různých institucí, např. školy, lékař
Jednání školské rady ZŠ Vrbno p. P.
Odborné i základní sociální poradenství

135
149
787
272
15
2x ročně
dle potřeb občanů

Sociálně právní ochrana dětí
Na tomto úseku odbor vnitřních věcí poskytuje součinnost s oddělením sociálně právní
ochrany dětí Městského úřadu Bruntál, soudy, policií ČR, školami a dalšími institucemi.
Spolupráce je na velmi dobré úrovni.
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.
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.
Počet sociálních šetření v rámci OSPOD v roce 2015: 15
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.
Úsek sociální zajišťuje sociální pohřby dle § 5 odst. 1 z.č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví.
Dále sociální úsek zajišťoval:
Výkon veřejného opatrovnictví:
- 2 opatrovanci v zařízení DPS Vrbno-Mnichov
- 1 opatrovanec v zařízení v Komunitním domě Ester v Zálesí
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- 1 opatrovanec v Chráněném bydlení (Agentura LUCIA)
Činnost v sociální oblasti:
-

-

kontrolní činnost v klubu Kotlík – práce s koordinátory, hledání nových činností a
aktivit
kontrolní činnost v Centru sociálních služeb – právní, psychologická a sociální
poradna
administrativní úkony – odpovědi na dotazy soudům v ČR – 34 dotazů
činnost v komisi pro prevenci kriminality – komise jmenovaná RM Vrbna p. P.
vyřizování agendy spadající pod Domov pro seniory, podpora péče o seniory a ZP
občany
v souladu s ustanovením § 10 a § 18 zákona č. 582/1991 Sb. vydávání rozhodnutí o
ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění – v r. 2015 vydána 4
rozhodnutí
vyřizování agendy spadající pod Domov pro seniory, podpora péče o seniory a ZP
občany

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

kontrola nových vyhlášených výzev a dotačních titulů z MSK, EU, ESF atp.
spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování
Vytvoření Strategického plánu sociálního začleňování

Klub Kotlík – Centrum volného času pro děti a mládež
Klub Kotlík ve Vrbně pod Pradědem funguje již od roku 2006. Jeho cílem je snížení
kriminality mládeže, výskytu sociálně patologických jevů a nevhodného trávení volného času
dětí, žáků, studentů a mládeže. O to se snaží koordinátoři klubu.
Koordinátoři se snaží vytvořit prostředí pro mladé lidi a skupiny ohrožené sociální exkluzí,
které jim pomůže pozitivně rozvíjet svou osobnost bez toho, aby byli vystaveni tlaku
vrstevníků k negativním jevům (drogové experimenty, násilí, kriminalita atd.). Snaží se jim
nabídnout přijatelné programy, které je zaujmou a sníží tak zájem o již zmíněné negativní
jevy.
Klub se snaží formou kruhových rozhovorů rozvíjet osobnost dívek a chlapců a snižovat
projevy patologických jevů. Nenásilně se soustředí na protidrogovou prevenci a prevenci
dalších společensky nežádoucích jevů (kouření, šikana, drogy, kriminalita). Možností je i
pomoc určité skupině dětí a mládeži s individuálním přístupem (např. rozhovor
s koordinátorem o samotě).
Prostory klubu mohou děti využívat k přípravě do školy, vzdělávací činnosti, ať už za pomoci
koordinátorů, svých vrstevníků či počítače a internetu.
Při údržbě, zvelebení nebo menších opravách klubu se snaží vedoucí zapojit starší děti a
utvářet v nich kladný vztah k věcem vlastním i cizím. Dále koordinátoři připravují obměnu
výzdoby uvnitř klubu (Vánoce, Velikonoce atd.), přitom ji spojují s aktivním zapojením i
menších dětí malbou na zeď. To vede k objevování tvůrčího ducha u dětí.
Během slunečných období vedoucí pořádají různé turistické výlety po okolí či sportovní akce
(fotbal, florbal, basketbal, volejbal atd.), čímž se snaží eliminovat obezitu dětí. Na druhou
stranu jsou výše zmíněné výlety i naučné a poznávací. Další náplní klubu jsou práce na
přírodním parku kolem rybníků, jenž je pro některé dospívající i možností odpracování
veřejně prospěšných prací.
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Klub Kotlík spolupracuje na spoustě akcí i s Dětským domovem a Základní školou ve Vrbně
pod Pradědem.
Rok 2015
a) akce, výlety, novinky
Zimní měsíce:
- soutěže a sportovní hry v tělocvičně
- hokej na hřišti ZŠ
- vánoční výzdoba klubu (sněhové vločky, řetězy atd.)
- tvoření „sněhuláků“ ze sněhu
- výlet do Karlovic na Obří vrch
- přespání v klubu (vybrané děti za odměnu)
Jarní a letní měsíce:
- sportovní hry na hřišti ZŠ (fotbal, vybíjená, baseball, basketbal, házená, florbal atd.)
- výzdoba klubu (malování na zdi, výroba obrázku z křídlatky atd.)
- výlet do Ludvíkova (na vyhlídku a do Penzionu U Jiřího)
- výlet do Zadní Vsi – místní části Karlovic
- práce (hrabání listí, plení záhonků atd.) a hry (pétanque, slack-line, badminton atd.) na
rybnících neboli „kotlíkářském parku“ a opékání špekáčků
- účast na celostátní akci „Ukliďme Česko“
- účast na místních vrbenských akcích pro děti (Čarohrátky)
- pomoc s úklidem větví při hasičském zásahu před klubem (ořez větví ohrožujícího stromu)
- výlet po okolních lesích Vrbna
- cyklistický výlet přes Vysokou horu do Karlovy Studánky
- jednoduché vaření v klubu
- procházka za účelem sběru hřibů
- přespání v klubu (vybrané děti za odměnu)
- sáňkování s dětmi
- akce malování na obličej
b) návštěvnost uživatelů Kotlíku:
- během roku denně Kotlík navštíví průměrně 10-15 dětí a mladých lidí
- v letních měsících, kdy mají děti školní prázdniny a odjíždějí s rodiči na dovolené, je to
okolo 8-12 dětí
- v zimních měsících počet dětí stoupá až na 20-25
- během celého roku navštěvuje Kotlík asi 50 stálých uživatelů
- občas klub navštíví i bývalí uživatelé, kteří už jsou již dospělí a chodí do práce
- věková hranice uživatelů se pohybuje od 5 let do 18 let
c) fotografie z akcí
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3.4. ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Personální zajištění odboru
vedoucí odboru, stavební řízení, životní prostředí, územní plánování,
silniční správní úřad
stavební řízení

1
1

investice města, asistentka OVaŽP

1

investice města

1

celkem

4

Činnost odboru výstavby a životního prostředí
V činnosti odboru je stavební úřad, územní plánování, silniční správní úřad, investiční
výstavba města Vrbno pod Pradědem a ochrana a tvorba životního prostředí, v rozsahu
stanovených zvláštními právními předpisy.
Stavební úřad
V roce 2015 bylo vydáno celkem 107 úkonů podle stavebního zákona, 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 tabulce:
Veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí § 78a odst. 1
Územní souhlasy § 96
Územní rozhodnutí § 79 - § 83
Rozhodnutí o změněn nebo zrušení územního rozhodnutí § 94
Územní rozhodnutí ve společném územ. a stav. řízení § 78 odst. 3 a § 94a
Povolení výjimky z obecných požadavků § 169 odst.- 3 - 6
Územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby § 78 odst. 4 a 96a
Souhlas s ohlášením stavby § 106
Stavební povolení § 115
Změna stavby před jejím dokončením § 118
Vyznačení práva užívat stavbu § 120
Kolaudační souhlas § 122
Rozhodnutí o zkušebním provozu § 124
Souhlas se změna v užívání stavby § 127 odst. 2
Změna v užívání stavby § 127 odst. 4
Souhlas s odstraněním stavby § 128
Rozhodnutí o nařízení odstranění stavby § 129
Dodatečné povolení stavby § 129 odst. 3
Rozhodnutí o nařízení údržby stavby § 139
Počet výzev o přidělení č.p. § 121
Souhlas podle § 15
Celkem

1
27
13
3
2
2
10
3
8
7
5
7
1
3
1
1
1
1
1
2
10
107

V roce 2015 bylo vydáno celkem 12 úkonů podle správního řádu, které jsou taktéž
předmětem dotazníku Ministerstva pro místní rozvoj za příslušný kalendářní rok a souvisí
s činností stavebního úřadu (usnesení vlády č. 774 ze dne 19. 10. 2011). Výčet jednotlivých
úkonů je uveden v tabulce:
Usnesení o postoupení podání pro nepříslušnost §12
Usnesení o zastavení řízení o žádosti § 66 odst. 2

2
1
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Počet odvolání předaných odvolacímu orgánu § 88 odst. 1
Vyrozumění o vyřízení stížnosti § 175 odst. 5
Počet záznamů do spisu o přijatém nezbytném opatření k nápravě § 175 odst. 6
Celkem

2
3
4
12

Mimo činnost stavebního úřadu, která podléhá dotazníkovému šetření Ministerstva pro
místní rozvoj, bylo v souvislosti s agendou stavebního úřadu provedeno 88 úkonů,
uvedených v tabulce:
Souhlasy s dělením a scelováním pozemků
Podání informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Zpracování výkazu ČSÚ
Ostatní (sdělení, vyjádření, odpovědi)
Přidělení č.p.
Celkem

14
2
15
53
4
88

Správní poplatky na úseku stavebního řádu:
za rok 2015 bylo uloženo celkem 72 správních poplatků v celkové výši 194.000 Kč.
Silniční správní úřad
V roce 2015 bylo vydáno celkem 29 rozhodnutí, z toho:
Rozhodnutí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Dodatečné povolení ke ZUMK - § 36 odst. 3
Povolení připojení sousední nemovitosti na MK - § 10 odst. 4 písm. b)
Povolení umístění inž. sítí do MK - § 25 odst. 6 písm. d)
Povolení ZUMK – umístění, skládání a nakládání věcí - § 25 odst. 6 písm. c)
Povolení ZUMK – vyhrazené parkoviště - § 25 odst. 6 bod c)
Povolení ZUMK – provádění stavebních prací - § 25 odst. 6 písm. c)
Povolení omezení užívání uzavírkou MK - § 24
Žádost o odstranění překážky z MK - § 29 m - zastavení řízení dle § 66 odst. 1 SŘ
Celkem

13
4
7
0
1
4
0
0
29

Správní poplatky na úseku silničního správního úřadu:
Za rok 2015 bylo uloženo celkem 13 správních poplatků v celkové výši 8.300 Kč.
Ve spolupráci s MěÚ Bruntál, odborem dopravy a silničního hospodářství, byly řešeny dílčí
úpravy svislého a vodorovného dopravního značení ve městě. Se střediskem SS MSK
Bruntál byla průběžně řešena údržba státních komunikací II. a III. třídy v územním obvodu
města (opravy dopravního značení, údržba doprovodného zařízení apod.). Ve spolupráci
s TS Vrbno byly dle potřeby provedeny opravy poškozeného dopravního značení a čištění
účelových a místních komunikací dle uzavřených smluv.
Územní plánování
Pořizovatelem ÚPD pro město Vrbno pod Pradědem je od 08/2011 odbor výstavby a
životního prostředí Městského úřadu Vrbno pod Pradědem, a to na základě převzetí funkce
pořizovatele – 1 pracovník se zkouškou ZOZ – územní plánování.
V roce 2009 byl dále zahájen proces tvorby nového územního plánu Vrbno pod Pradědem.
Ke dni 31. 12. 2011 bylo Zastupitelstvem města schváleno ZADÁNÍ nového územního plánu,
a to bylo předáno zhotoviteli – Urbanistické středisko Ostrava s.r.o.. Zhotovitel na základě
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předaných podkladů zpracuje návrh k veřejnému projednání. V průběhu roku 2012 byly
započaty projektové práce na zpracování NÁVRHU územního plánu. S ohledem na
skutečnost, že v průběhu prací byla sdělena zásadní informace ohledně výrazné změny
znění stavebního zákona v oblasti pořizování územních plánů, byly projekční práce na
NÁVRHU zastaveny do doby účinnosti velké novely stavebního zákona. Účinnost velké
novely je od 1. 1. 2013. Jednalo se o zásadní zásah do způsobu zpracování NÁVRHU
územního plánu a následně jeho způsobu projednávání. NÁVRH územního plánu byl
koncem roku 2013 předán k jeho následnému projednání s dotčenými orgány a veřejností.
Kontrolou územního plánu byly zjištěny některé nedostatky v textové a grafické části a
zpracovatel byl vyzván k jejich doplnění. Po doplnění a novém dílčím zpracování EIA byl
NÁVRH územního plánu předán koncem roku k započetí jeho projednávání s dotčenými
orgány a následně s veřejností.
V srpnu 2015 bylo oznámeno společné jednání o NÁVRHU územního plánu Vrbno pod
Pradědem. Oznámení bylo doručeno dotčeným orgánům a sousedním obcím. Dne
2. 10. 2015 proběhlo společné jednání o NÁVRHU územního plánu Vrbno pod Pradědem
s dotčenými orgány a sousedními obcemi v přístavbě MěÚ. Dále byla v srpnu 2015
vyvěšena veřejná vyhláška o doručení NÁVRHU územního plánu Vrbno pod Pradědem a
vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu Vrbno pod Pradědem na udržitelný
rozvoj území. Touto veřejnou vyhláškou bylo umožněno každému do 30 dnů uplatnit u
pořizovatele písemně připomínky. Bylo uplatněno 6 připomínek.
V listopadu 2015 bylo provedeno dohadovací řízení na KÚ MSK odbor ŽPaZ k jednotlivým
pozemkům s ochranou ZPF (účast Ing. Müllerová a Ing. Salvetová). O výsledku
dohadovacího řízení byl sepsán záznam.
Životní prostředí
V roce 2015 bylo vydáno odborem výstavby a životního prostředí celkem 44 rozhodnutí,
z toho:
 44 x povoleno kácení dřevin rostoucích mimo les
 nebyly řešeny žádné stížnosti ani přestupky na úseku ochrany zeleně
Péče o zvířectvo
 umístění odchycených psů do kotců na TS VRBNO a následně do útulku v Slezských
Rudolticích
 v průběhu roku, byly pravidelně doplňovány plastové sáčky na psí exkrementy do
plechových schránek umístěných ve Vrbně pod Pradědem a podle potřeb chovatelů
psů při nedostatku byly vydávány přímo na odboru.
 identifikaci toulavých psů provádí paní Martina Matušková (v případě opuštěného a
toulavého psa je spolupráce s Policií ČR, vyvěšeny letáčky ve vývěsných skříních a
zveřejněna abídka občanům)
Odpadové hospodářství
 v termínu odeslání výkazu o odpadech za město Vrbno pod Pradědem do systému
ISPOP
 na MěÚ Bruntál postoupena 4 hlášení nakládání s nebezpečným odpadem z důvodu
nepříslušnosti našeho úřadu
Ochrana ovzduší
 ukončena evidence malých zdrojů znečišťování ovzduší, s účinností zákona č.
201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
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Ochrana zemědělského půdního fondu
 s účinností novely zákona o ochraně ZPF (březen 2015) byla ukončena agenda
vydávání souhlasů k žádostem o vynětí ze

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 2015
V roce 2015 měla výjezdová jednotka požární ochrany zařazená v kategorii JPO II/2 celkově
28 členů. Z těchto 28 členů je s 23 členy sepsána dohoda o pracovní činnosti. Předmětem
této dohody je výkon služby v jednotce sboru dobrovolných hasičů města Vrbna p.P..
V průběhu roku byla, tak jako v letech minulých, prováděna odborná příprava a školení dle
plánu na rok 2015. Jednalo se o školení pro užití dýchací techniky, pro radiové spojení,
zdravotnickou přípravu, zásahy u dopravních nehod, chemických havárií a spousty jiných.
Neméně hodin věnují hasiči praktickému výcviku.
Několik členů jsme vyslali do hasičské školy v Jánských Koupelích. Jeden tam prošel kurzem
na prodloužení způsobilosti strojník, tři členové absolvovali kurz specialistů ochrany
obyvatelstva a dva se účastnili kurzu na získání způsobilosti práce s motorovou pilou.
František Klaus jako další člen naší jednotky navštívil instruktážně metodické zaměstnání
v Mladé Boleslavi, kde se seznámil s konstrukcí a bezpečnostními prvky vozidel Škoda auto.
Díky faktu, že je naše jednotka předurčena pro práce při dopravních nehodách, se členové
zúčastnili instruktážně metodického zaměstnání v Bruntále. Jednalo se o vyprošťování osob
z havarovaných vozidel. Školení se odvíjelo v praktické rovině, a sice samotnými
vyprošťovacími pracemi z nachystaných vraků, kde jsme procvičili práci s hydraulickým
vyprošťovacím zařízením a první pomoc při dopravní nehodě, dále jsme prováděli mnoho
ukázek techniky a činnosti, např. hašení pěnou na dětském dni, požární asistence u
kulturních událostí aj.
Další výcvik proběhl na konci měsíce února. Hasiči cvičili záchranu osob a zvířat ze zamrzlé
vodní plochy. Místem konání byl areál rybníků ve Vrbně pod Pradědem. Námětem cvičení
bylo vytažení osoby, která se propadla do rybníku a nemůže se dostat vlastními silami zpět.
Hasiči cvičili všechny možné způsoby záchrany.
V měsíci červnu vyrazilo družstvo lezců naší jednotky na výcvik do obce Milovy v Čechách.
Ve dvoudenním výcviku proběhla teoretická příprava a praktická činnost. V teoretické
přípravě jsme si přiblížili a zopakovali názvy uzlů či možných transportních a vyprošťovacích
mechanismů. Praktickou činnost družstvo hasičů cvičilo na třech místech v okolí obce
Milovy. Vedoucím výcviku byl Martin Chalupa, který jako člen Horské služby ČR předal
hasičům cenné zkušenosti a praktiky ze zásahů v horském terénu. Budeme rádi, když se
spolupráce s Horskou službou ČR bude nadále rozvíjet.
Dále jsme uspořádali cvičení v areálu společnosti Husqvarna Manufactoring s námětem
požár v nástrojárně. Po příjezdu a provedení zásahu jsme se v doprovodu pracovníka
společnosti seznámili s prostory firmy.
Také jsme ke konci roku 2015 na žádost vedení města skáceli 23 lip na ulici Jesenická,
přitom jsme si procvičili práce nutné ke zvládnutí živelních pohrom.
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Všechna cvičení a školení sledují cíl připravenosti na reálné zásahy, což je prvořadou
činností jednotky SDH. V roce 2015 jsme zatím zasahovali u 130 událostí v našem městě i
mimo něj. Z toho bylo 16 požárů, 10 dopravních nehod, 95 technických pomocí různého
druhu (řezání spadlých stromů, odchyt nebezpečného hmyzu aj.), dále u 2 úniků
nebezpečných látek a u 7 ostatních zásahů, jakými jsou záchrana osob a zvířat z výšky,
hloubky či vody.
Jednotka SDH disponuje šesti požárními automobily. Jedná se o CAS 24 Tatra 815, CAS 32
Tatra 815, CAS 16 Praga V3S, požární plošinu o dostupné pracovní výšce 20 m, dopravní
automobil VW Crafter a osobní automobil Škoda Fabia. Poslední vozidla Škoda jsme dostali
převodem od HZS MSK v letošním roce. Všechna vozidla dle zákona prochází každoročně
technickou prohlídkou, ty zvládají bez větších problémů. Během roku se provádí na všech
automobilech pravidelná údržba či opravy, aby nedošlo k omezení akceschopnosti jednotky.
Největší problém ve vozovém parku vnímáme u požární plošiny, která slouží hasičům více
jak 40 let a zub času se znatelně projevuje. Tato technika je již v řešení a hledají se vhodné
možnosti financování na obměnu.
Jednotka pracuje s velkou řadou technických prostředků. V roce 2015 jsme od
Moravskoslezského kraje obdrželi novou plachtu k ochránění a stínění při dopravních
nehodách, které bude po úpravě nástavby vloženo do našeho prvovýjezdového vozidla, tedy
CAS24 Tatra 815. Dalším významným přispěvatelem je i firma Husqvarna Manufacturing.
S touto firmou máme podepsánu smlouvu o zajištění areálu firmy a také domluvu, že se
každoročně provede námětové cvičení. Jeho smyslem je lepší znalost firmy hasiči, ale také
kvalitnější koordinace v případě reálného zásahu. Dalším přispěvatelem je obec Ludvíkov,
které hasiči z Vrbna zajišťují požární ochranu. Největší podíl na financování činnosti hasičům
má zřizovatel jednotky, což je město Vrbno p. P.
Budova požární zbrojnice prošla v roce 2015 mnohými drobnými úpravami, které si členové
provedli v rámci možností vlastními silami. Zapravili jsme sekční vrata, upravili bývalou dílnu,
která nyní slouží jako šatna výjezdového družstva. Hlavní snahou je samozřejmě realizace
již dlouhá léta připravovaného projetu výstavby nové hasičské zbrojnice. Ovšem i tyto malé
úpravy jsou nezbytným krokem pro další fungování naší jednotky.
Proces týkající se výstavby nové požární zbrojnice ve Vrbně pod Pradědem je nyní velmi
aktuální. V roce 2015 se udělalo spoustu důležitých kroků a práce. Na začátku roku proběhla
schůzka vedení města, kraje a hasičů a zde padlo rozhodnutí o vypracování nové projektové
dokumentace umístěním budovy vedle benzinové pumpy na městském pozemku a
financování s podporou kraje 50%. Ihned poté se rozběhly práce a koncem roku 2015 se
dokumentace blíží do finální podoby. Hotova bude na konci měsíce února roku 2016. Pokud
půjde vše podle plánu, je v představě města začít s výstavbou v půlce roku 2016 a stavbu
dokončit roce 2017. Doufejme, že se tato akce po mnoha letech dotáhne do zdárného konce.
Stav techniky požární ochrany
Technika typ

Počet

Rok výroby

Stav

CAS 24 T815-2

1

2004

výborný

CAS 32 T815

1

1989

výborný

CAS 16 Praga V 3 S

1

1960

dobrý

PP 20 Š 706 RTH

1

1974

dobrý

DA VW Crafter

1

2010

výborný

OA Š Fabia

1

2006

výborný

Jiné

Poznámka

typ.
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Přívěsný vozík

1

2007

výborný

PS 8 – 12

3

1955,1967, 1997

dobrý

2002, 2007, 2015

dobrý

Motorová pila Husqvarna

majetek SDH
H 372 XP, H 365, H
353

Plov. Čerpadlo Niagara

1

2010

výborný

Kalové čerpadlo

2

2003, 2006

dobrý

Hydr. vypr. zařízení

2

2014

výborný

Elektrocentrála

2

1997, 2010

dobrý

EC 6000, KIPOR

Přetlakový ventilátor PAPIN

1

2003

dobrý

500/99

Raft GUMOTEX
Dýchací přístroje Draeger

1
10

2005
2004,2006,2010

dobrý
dobrý

BYBOAT 300M
Draeger PA 90+

WT 40 Honda
Holmatro

Členové jednotky SDH Vrbno pod Pradědem 2015
Název jednotky

JSDHO Vrbno pod Pradědem

Evidenční číslo jednotky

811144

Kategorie jednotky

JPO II/2
Funkce

Jméno, příjmení

Velitel jednotky

Chalupa Ondřej, Bc.

Velitel družstva

Soporský Igor

Velitel družstva

Fňukal Zdeněk

Velitel družstva

Kováčik Lubomír

Velitel družstva

Jelínek Ladislav

Velitel družstva

Jelínek Pavel

Velitel družstva

Novotný Jan ml.

Strojník

Klaus František

Strojník

Zabloudil Martin

Strojník

Zbořil Květoslav

Strojník

Lazur Josef

Strojník

Zabloudil Martin ml.

Strojník

Halamík Petr

Hasič

Albrecht Luděk

Hasič

Mikula František

Hasič

Svrčina Jakub

Hasič

Svrčina Jan

Hasič

Jelínek Lad. ml.

Hasič

Tiahnibok Miroslav

Hasič

Holý Pavel

Hasič

Krettek David

Hasič

Petruš Zdeněk

Hasič

Urban Jan
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Hasič

Klaus Tomáš

Hasič

Soporský Igor ml.

Hasič

Miroslav Beránek

Hasič

Miroslav Zlatník

Hasič

Fučelová Nelly, Ing.

Zásahy v roce 2015
V tomto roce zasahovala jednotka SDH Vrbno pod Pradědem u 130 mimořádných událostí.
Porovnání zásahů
150
100

129
106

93

130

119
96

78

50
0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Budovy PO a stavební úpravy, opravy techniky
Budova požární zbrojnice prošla v roce 2015 mnohými drobnými úpravami, které si členové
provedli v rámci možností vlastními silami. Informace jsou uvedeny výše.
Špatný stav požární zbrojnice, plánované opravy v dalších letech:
 oprava střechy na PZ
 oprava plotu na PZ
Preventivně výchovná činnost a propagace jednotky
Během roku 2015 jsme měli tematické přednášky v ZŠ Vrbno pod Pradědem a MŠ Vrbno
pod Pradědem v rámci preventivně výchovné činnosti, a to v oblasti požární ochrany a
ochrany obyvatelstva. Dále funguje kroužek mladých hasičů pod vedením instruktorů, kteří
učí a připravují děti na soutěže mladých hasičů.
Propagace a informovanost obyvatel obcí Vrbenska o práci hasičů je zajištěna zveřejňování
články ve Zpravodaji obcí Vrbenska a také na webových stránkách www.hasicivrbno.wbs.cz.

3.6. IT, SPRÁVA INTERNETU MĚSTA
Personální zajištění správy IT
IT, správa internetu Města

1

Celkem

1
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Činnost IT oddělení a správy sítě
Úsek IT oddělení se v uplynulém roce zabýval dohledem na realizaci a implementaci činností
stanovených dle studie proveditelnosti, která byla vytvořena v roce 2014 v rámci projektu
„Bezpečný elektronický úřad blíže občanovi“. Tento projekt se týkal konsolidací IT a nových
služeb. Došlo k posílení bezpečnosti dat, elektronizaci procesů a digitalizaci dat s cílem
zvýšení efektivity práce. Dodání HW a SW byla v rámci veřejné zakázky vybrána firma HCV
group, a.s. Z HW se jednalo o kompletní dodávku nových serverů, skenovací linky,
multifunkční tiskárny a dvou počítačů a v oblasti SW to byl modul GINIS elektronická
podpisová kniha, spisovna, registr autorizovaných konverzí, rozklikávací rozpočet,
elektronická podatelna, elektronické formuláře. Náklady byly ve výši 2 306 081 Kč bez DPH.
Město v rámci projektu Reg. číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/22.09454 obdrželo dotaci ve výši
85%.
Město se dále zabývalo rozšířením městského kamerového systému. Kamerový systém byl
rozšířen o další problémová místa za účelem zvýšení bezpečnosti ve městě.
Nově byl zaveden Facebook města a oficiální video kanál na YouTube. V předešlém roce se
provedla aktualizace databází firem a ostatních subjektů na stránkách města. Dále se
v závěru roku začalo pracovat na novém vzhledu oficiálních internetových stránek. Bylo
rozhodnuto, že město provede redesign stránek, které byly provozovány v jednotné grafice
od roku 2007, a tedy připraví nové stránky již v responzivní podobě, aby byly určeny pro
chytré mobilní telefony, tablety atp.
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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 2015

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

Výroční zpráva za rok 2015
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:

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

10 / 1

1

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu:

žádný rozsudek nebyl vynesen

d) výčet poskytnutých výhradních licencí:

0

e) počet stížností podaných dle § 16a:

0

f) další informace vztahující se k uplatňování zákona:

0

Zpracoval: 22.2.2016

Ing. Miroslav Adámek
tajemník MěÚ

Ve Vrbně pod Pradědem 16.4.2016
Ing. Miroslav Adámek, tajemník MÚ
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