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1. Úvod 
 
 
Výroční zpráva Městského úřadu Vrbno pod Pradědem za rok 2008 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 2008. 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 31.12.2008.  

 

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

webových stránkách města. 
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2. Městský ú řad Vrbno pod Prad ědem  
 
2.1. Všeobecné informace  
 
Počet obyvatel – město Vrbno pod Pradědem - evidence obyvatel  5 800 
Rozloha – ha           6 891 
Počet obcí správního obvodu obce s pověřeným úřadem    5 
Počet obcí správního obvodu obce s obecným stavebním úřadem  5 
Počet obcí s matričním úřadem       5 
 
2.2.  Sídlo 
 
Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem   
  
2.3. Personální složení m ěstského ú řadu 
 
Počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu    33 
Počet žen            27 
Počet mužů           6 
Počet pracovníků do 20-ti let        0 
Počet pracovníků ve věku 21-30 let        8  
Počet pracovníků ve věku 31-40 let       12 
Počet pracovníků ve věku 41-50 let        7 
Počet pracovníků ve věku 51-60 let        5 
Počet pracovníků ve věku 61 let a výše       1   
Počet funkčních míst k 31. 12. 2008       33 
Počet úředníků         18  
Počet vedoucích úředníků         7 
Počet vedoucích úředníků - žen        6 
Počet vedoucích úředníků - mužů        1 
Počet vedoucích úředníků do 20-ti let        0 
Počet vedoucích úředníků ve věku 21-30 let     1 
Počet vedoucích úředníků ve věku 31-40 let      3 
Počet vedoucích úředníků ve věku 41-50 let      1 
Počet vedoucích úředníků ve věku 51-60 let      2 
Počet vedoucích úředníků ve věku 61 let a výše      0 
Počet vedoucích úředníků se základním vzděláním     0 
Počet vedoucích úředníků s úplným středním odborným vzděláním   0 
Počet vedoucích úředníků se středoškolským vzděláním (maturitní zkouška)  2 
Počet vedoucích úředníků s vysokoškolským vzděláním     5 
 
Mimo rámec organiza čního schématu zam ěstnává ú řad : 
Ivanu Klíčníkovou DiS :  Projekt „Komunitní plán sociálních služeb v mikroregionu Vrbensko“ 
Ondřej Buček :     Nízkoprahový klub Kotlík pro děti ohrožené patologickými jevy 
Jan Hromjak :      Nízkoprahový klub Kotlík pro děti ohrožené patologickými jevy 
František Kalužík :      Dělník čištění města 
Petr Kosnovský :      Dělník čištění města 
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2.4. Organiza ční struktura M ěstského ú řadu Vrbno pod Prad ědem     
                                            k 31. 12. 2008 
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požární ochrana 
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2.5. Správní obvody m ěstského ú řadu 
 
Pověřený obecní ú řad 
Správní obvod města Vrbna pod Pradědem jako obce s pověřeným obecním úřadem je 
vymezen územím obcí Karlova Studánka, Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem, Karlovice a 
Široká Niva.  
 
Matri ční úřad 
Správní obvod města Vrbna pod Pradědem jako obce s pověřeným obecním úřadem je 
vymezen územím obcí Karlova Studánka, Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem, Karlovice a 
Široká Niva.  
 
Stavební ú řad 
Správní obvod města Vrbna pod Pradědem jako obce s pověřeným obecním úřadem je 
vymezen územím obcí Karlova Studánka, Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem, Karlovice a 
Široká Niva.  
 
Silni ční správní ú řad pro místní komunikace a ve řejně přístupné ú čelové komunikace  
Správní obvod silničního správního úřadu pro místní komunikace a veřejně přístupné 
účelové komunikace je vymezen územím města Vrbno pod Pradědem. 

 
 
3. ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VRBNO POD PRADĚDEM 
 

3.1. ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ 

Personální zajišt ění odboru 

vedoucí odboru 1 

správa bytů 2 

správa pozemků 2 

Celkem 5 

 
Odbor správy majetku města zajišťuje nakládání s  majetkem města. Připravuje podklady pro 
jednání Rady města a Zastupitelstva města týkající se nakládání s majetkem. Realizuje 
koupě, prodeje a pronájmy pozemků, zřizování věcných břemen a uzavírání dohod o 
omezení užívání nemovitostí. Dále zajišťuje smlouvy o pronájmu bytů a nebytových prostor. 
Odbor správy majetku města vykonává v oblasti správy budov dozorovou a kontrolní činnost. 
 
Činnost na úseku správy byt ů 
 
Po zimním období jsme začali s opravami střech. Celkovou rekonstrukcí střešního pláště 
prošly domy č. p. 500, 109, 515, 417. V tomto roce jsme podle plánu nechali zateplit  oba 
štíty domu č. p. 434 a 416. Na ul. Husova č. p. 493 a 495 a také na nám. Sv. Michala 510 - 
515 byly rekonstruovány balkóny.  
V průběhu roku se na sídlišti Ve Svahu a na ul. Bezručova postupně vyměňovaly vchodové 
dřevěné dveře za plastové. Celkem byly vyměněny v sedmi objektech bydlení. V objektu 
bydlení č. p. 606 jsme nechali poškozené plastové dveře vyměnit za hliníkové. 
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Ze strany nájemníků stále trval velký zájem o  výměnu starých oken za plastové.  Město jako 
majitel bytových domů poskytuje na výměnu oken příspěvek ve výši 50% z fakturované 
částky, maximálně však 5 000,- Kč na jedno okno. 
Během celého roku jsme prováděli drobnou údržbu bytového fondu dle potřeby.  
Správa bytů přepracovala Pravidla, jimiž se stanoví zásady hospodaření s bytovým fondem 
v majetku Města a zpracovala Pravidla prodeje bytů a nebytových prostorů v domech.  
Provedli jsme jednoduchý průzkum zájmu nájemníků o koupi bytu a zahájen byl prodej domu 
na ul. Husova č.p. 492. 
 
Činnost na úseku správy pozemk ů  
 
Na počátku roku 2008 byl připraven a podepsán s Technickými službami Vrbno, s.r.o., 
dodatek ke Smlouvě na realizaci služeb - sečení a vyhotovení seznamu pozemků v majetku 
města k sečení. Pravidelně jsme kontrolovali, jak TS dohodnuté služby plní. Spolupracovali 
jsme rovněž s Pradědským lesním závodem, a. s., a to při výsadbě zeleně na kruhovém 
objezdu. Ve spolupráci s Odborem životního prostředí MÚ prošly na území města veškeré 
stromy a zeleň kontrolou zdravotního stavu, přitom byly označeny stromy ve špatném 
zdravotním stavu. Mnohé z nich již byly pokáceny. Dále jsme se starali o likvidaci černých 
skládek, staveb a autovraků.  
Pracovnice odboru prováděla kontrolu nájemních smluv a vymáhala po dlužnících 
neuhrazené nájemné. Bylo uzavřeno 29 nových nájemních smluv. Z Pozemkového fondu ČR 
byly městu převedeny požadované pozemky v k.ú. Železná a Vrbno pod Pradědem a 
uzavřeny tři smlouvy o převodu pozemků. 
Odbor majetkoprávní se podílel na přípravě projektů Areál volnočasových aktivit, Založení 
městského lesoparku, Úprava náměstí Sv. Michala a Ve Svahu. Pokračujeme v přípravě 
územního řízení Centrum aktivit a pohody pod Pradědem, kde se nám podařilo zajistit 
převod pozemku z Lisoven nových hmot, které jsou v konkursním řízení.  
Odbor připravoval veškeré majetkoprávní podklady k akci Splašková kanalizace v místní 
části Mnichov – Železná, k akci kanalizace Střelniční – I. a II. etapa – jsme zajistili stavební 
povolení a výběrové řízení na provedení stavby.  
V souvislosti s dokončením akce Biocentrum – obnova slepého ramene řeky Opavy byly 
převedeny pozemky od Pozemkového fondu ČR, uzavřena byla nájemní smlouva s Českým 
rybářským svazem a kontrolovali jsme ozelenění areálu.  
Zajistili jsme stavební úpravy na tržním místě.   
Město prodalo 8 pozemků pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Husova. Zároveň zajistilo 
náhradní pozemky pro zahrádkáře, kteří museli uvolnit místo výstavbě rodinných domů. 
Podařilo se nám prodat dům č.p. 210 a  bytovou jednotku v č.p. 244.    
Celkem odbor majetkoprávní vyhotovil 3 kupní smlouvy, 19 smluv o prodeji a 8 smluv o 
smlouvě budoucí. 
Město získalo dotaci z Moravskoslezského kraje na zhotovení projektové dokumentace 
Regenerace zeleně ve Vrbně pod Pradědem.   
 
V prosinci byl opět zahájen provoz mobilního kluziště v areálu TJ Sokol Vrbno p/P. 
 
Placení nájm ů a stav vymáhání dluh ů  
 
Stav pohledávek k 31.12.2008:  2 470 876,40 Kč         
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Dluhy za nájemné a služby 

     

2,095436

2,460454

2,354553

2,470876

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

mil. K č

2005 2006 2007 2008

 
 
 
K 31. 12. 2008  

• bylo uzavřeno 12 dohod o splátkách dluhu  
• 2 pohledávky byly rozhodnutím Okresního soudu prominuty (zemřelí)  
• podána 1 žaloba na soudní vyklizení bytu  
• podáno 6 žalob spojených s návrhem na exekuci 
• podány 4 žaloby spojené s návrhem na vydání platebního rozkazu 
• podány 4 výpovědí z nájmu z bytu bez přivolení soudu  
• zasláno 60 upomínek za nezaplacené nájemné a služby, případně vyúčtování 

služeb 
 
Počet bytů v majetku města je 623. 
 
Vodné a sto čné a stav vymáhání dlužných částek 
 
Stav pohledávek k 31.12.2008:  415 827,81  Kč           
 
 
       Pohledávky za vodné a sto čné 

   

513797

355726

415827

300000

400000

500000

Kč

2006 2007 2008

 
 
Podniky, právnické osoby  
Podniky,  právnické osoby, jejichž pohledávky evidujeme od roku 2000 – LNH,  Gastro 
Hubert, Zámeček /Romana Vašková/ , Royal Limousine Serv Prague /Albert v roce 2002/, 
ubytovna Tenis /René Darmovzal/, Penzion U Hradilů Sedláčková Pavla (u soudu), 
Zvědělíková Bronislava, GARIS Gamovský Risto, který dluží jako podnikatel i soukromá 
osoba. Firma Crystalex dluží za vodné a stočné částku 179 123,- Kč, kterou jsme přihlásili 
v rámci  insolvenčního řízení. 
 
Občané  
U většiny neplatičů se jedná o dluhy z roku 2006 a 2007. Pouze u starých dlužníků, např. u 
p. Bejdáka a p. Bilonohy, zůstávají dluhy z let 2001 – 2005. Dlužníkům jsou k 25. dni 
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každého měsíce zasílány upomínky – 1. upomínka po 60 dnech splatnosti faktury a 2. 
upomínka po dalších 30 dnech. Poté zástupci AQUAstopu osobně obcházejí jednotlivce a 
vybírají dlužné za vodné a stočné v hotovosti. Pokud alespoň část dluhu lidé neuhradí, 
přistupuje AQUAstop k razantnímu kroku, k zastavení vody.  
 
Hospoda ření v lesích m ěsta Vrbna pod Prad ědem 
 
V pátém  roce platnosti lesního hospodářského plánu byly v lesích města provedeny 
následující těžební a pěstební zásahy: 
 
Těžební činnost 
těžba dříví celkem 1.306,93 m3, z toho předmýtní úmyslná těžba  429,47 m3  
z toho samovýroba      28,00 m3 mýtní úmyslná těžba                367,80 m3 
nahodilá těžba    509,67 m3 
Za prodej dřeva v roce 2008 bylo vyfakturováno celkem 805.182,- Kč, z toho za dřevo ze 
samovýroby 1.479,- Kč. Průměrné zpeněžení dřeva v roce 2008 dosáhlo 616,- Kč/m3. 
Od počátku platnosti LHP bylo v lesích města Vrbna p. P. vytěženo 7.463,98 m3 dřeva.  
 
Pěstební činnost 
Z výkonů pěstební oblasti byly v loňském roce provedeny tyto činnosti: 

• první zalesnění – les                           14,58 tis. ks 
• opakované zalesňování     1,57 tis. ks 
• úklid klestu       463,- m3 
• oprava oplocenek       4.800,- Kč 
• výsek škodících dřevin     0,64 ha 
• prořezávky       1,50 ha 
• ožínání MLP – plošky                 39,80 tis. ks 
• ožínání MLP – celoplošně     1,00 ha 
• zpřístupnění porostu řezem a hr.      0,80 ha 
• nátěr MLP proti okusu     39,80 tis.ks 
• ind. ochrana MLP – oplůtek     0,05 tis. ks 
• lapáky                   7,- ks 

Náklady výkonů pěstební činnosti včetně nákupu sazenic dosáhly 323.078,- Kč. 
 
Dotace 
V roce 2008 Město Vrbno p. P. zažádalo o finanční příspěvek na hospodaření v lesích 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje v jednotlivých oblastech: 

• obnova lesa zalesněním                      97.200,-  Kč 
• výchovné zásahy                                 2.560.-    Kč 
• ekologicky šetrné technologie               7.640,-    Kč 
• ochrana lesa                                       10.776,-  Kč 

Dotace v celkové výši 118.176,- Kč byly schváleny krajským úřadem a finanční prostředky 
byly převedeny na  účet města. 
 
Ochrana lesa 
Při prevenci a ochraně lesa proti kůrovcům bylo pokáceno 7 ks stromových lapáků a 
instalováno 10 ks feromonových lapačů. V roce 2008 bylo vytěženo 9 m3 kůrovcového dříví. 
Stav lesa byl v roce 2008 prověřen kontrolními orgány vrchního státního dozoru Ministerstva 
životního prostředí ČR. Kontrola konstatovala dobrý stav lesních porostů a hospodaření 
v nich. 

Výrobní úkoly a výběrové řízení pro období 2009 - 2013 
V průběhu roku 2008 odstoupila od smlouvy na práce v lesích Města Vrbna pod Pradědem 
dodavatelská firma Blahuš  R. Ve druhém pololetí zajišťovaly nejnutnější práce v lesích dle 
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zkráceného projektu Technické služby Vrbno. Na základě těchto skutečností byly v závěru 
roku 2008 připraveny podklady pro nabídkové řízení na práce v lesích města Vrbna p. P. a 
na odkup dříví v roce 2009 - 2013. 
 
 
3.2. FINANČNÍ ODBOR  

Personální zajišt ění odboru 

vedoucí odboru 1 

účetnictví                                                                                   3 

správa daní a poplatků, exekuce                                                                          2 

pokladna                                                                  1 

Celkem 7 
 
Činnosti finan čního odboru 
 
Finanční odbor zajistil v roce 2008 splnění všech úkolů v agendě účetnictví, rozpočetnictví, 
správy daní a poplatků a mezd.  
Účetnictví města Vrbno pod Pradědem i DSO Vrbensko je vedeno v systému GINIS, použité 
účetní postupy byly v souladu s platnými předpisy. 
 
Činnost finančního odboru je velmi obsáhlá a různorodá. Patří sem tyto základní činnosti: 

• zpracování rozpočtu města a DSO Vrbensko a rozpočtové změny 
• závěrečný účet města a DSO Vrbensko 
• sledování příjmů a výdajů 
• měsíční uzávěrky hospodaření a zpracování přehledů o hospodaření 
• inventarizace majetku 
• zpracování mezd 
• zpracování statistických výkazů jak ročních, tak čtvrtletních a měsíčních 
• daňová přiznání 
• vedení účetnictví a zpracování účetních výkazů 
• evidence bankovních účtů 
• fakturace a evidence došlých i odeslaných faktur 
• likvidace došlých faktur 
• evidence poplatků a daní 
• evidence a vyúčtování dotací 
• výběr místních poplatků  
• vyměřování poplatků 
• povolování výherních hracích přístrojů 
• výběr nájemného z pozemků 
• evidence všech smluv 
• zajišťuje provoz pokladny, tj, veškeré výdajové a příjmové platby v hotovosti 
• evidence vyřizování stížností 
• evidence pronájmu přístavby 

 
Přezkoumání hospoda ření města 
 
Ve dnech 31. 3. - 2. 4. 2008 přezkoumali hospodaření města za rok 2007 pracovníci 
Krajského úřadu MSK v Ostravě. Závěr auditu zněl: „Při přezkoumání hospodaření obce dle 
§ 2 a § 3 Zákona č. 420/2004 Sb. nebyly dle §10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a 
nedostatky.“ 
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Ve dnech 1.9.-3.9.2008 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření města za rok 2008, a to 
rovněž pracovníky Krajského úřadu MSK.  
Dle §13 odst.1 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb. je město povinno přijmout opatření k nápravě 
chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčího přezkoumání, a to bezodkladně poté, co 
bylo s nimi seznámeno podle § 6 odst. 3 písm. j), a podat o tom informaci, včetně informace 
o jejich splnění, přezkoumávajícímu orgánu při konečném přezkoumání.  
Na základě dílčího přezkumu město přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků a uvedené 
nedostatky odstranilo. Informace o splnění opatření bude podána přezkoumávajícímu orgánu 
při konečném přezkoumání. 
 
Externí kontroly 
 
Dne 21. 3. 2008 byla provedena kontrola pracovnicí Finančního úřadu v Bruntále – viz 
zpráva o výsledku kontroly ze dne 9. 4. 2008. Předmětem kontroly bylo přezkoumat daň 
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Kontrolou bylo zjištěno, že 
organizaci vznikl nedoplatek na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 
požitků ve výši 2.965,- Kč, který byl předepsán platebním výměrem. Penále z dlužné částky 
činí Kč 500,-. Toto penále – škoda ve výši Kč 500,- bylo předáno k řešení škodní komisi 
protokolem č. 4/2008.  
Dne 3. 4. 2008 byla provedena kontrola pracovnicemi Okresní správy sociálního 
zabezpečení v Bruntále – viz protokol č. 50/2008. Předmětem kontroly bylo přezkoumání 
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění 
nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění. Kontrolou bylo zjištěno, 
že organizaci vznikl nedoplatek na pojistném v celkové výši Kč 40.256,-, který byl předepsán 
platebním výměrem č. 21/50/08. Penále z dlužné částky pojistného činí Kč 8.289,-. Po 
zaplacení nedoplatku i penále byla OSSZ v Bruntále požádána o prominutí penále. 
 
Hospoda ření za rok 2008 
 
Pro rok 2008 byl zpracován a schválen rozpočet ve výši 75.433.000,- Kč včetně financování. 
V průběhu roku byly provedeny čtyři rozpočtové změny a upravený rozpočet včetně 
financování  činil 116.421.137,07 Kč. 
 
Příjmy 
V průběhu roku město obdrželo dotaci z Krajského úřadu MSK na sociální dávky ve výši 
5.650.000,- Kč. Skutečná výše čerpání byla 5.532.940,- Kč, takže při finančním vypořádání 
bylo vráceno zpět na účet KÚ 117.060,- Kč. 
Dále město obdrželo účelovou dotaci na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev krajů ve 
výši 155.000,- Kč. Skutečná výše čerpání byla ve výši 150.536,20 Kč, takže při finančním 
vypořádání bylo vráceno zpět na účet KÚ 4.463,80 Kč.  
KÚ dále poskytl městu příspěvek na výkon státní správy ve výši 2.636.400,- Kč a příspěvek 
na školství ve výši 768.921,- Kč. 
Z rozpočtu MSK byly městu dále přiznány tyto dotace: 

• Neinvestiční účelová dotace pro SDH    469.100,- Kč 
• Neinvestiční  dotace na hospodaření v lesích   118.176,- Kč 
• Neinvestiční účelová dotace na výkon státní správy  273.117,- Kč 
• Neinvestiční dotace na komunitní plánování   219.100,- Kč 
• Neinvestiční dotace na veřejné informační služby knihoven   93.000,- Kč 
• Neinvestiční dotace na program Knihovna 21.století    10.000,- Kč 
• Investiční dotace na přípravu PD-Revitalizace městské zeleně 360.000,- Kč 

 
V rámci ukončených projektů jsme obdrželi od MSK konečné vyúčtování dotací na akci: 
Dveře k dalšímu vzdělávání                    659.635,95 Kč 
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Od Státního fondu životního prostředí jsme obdrželi dotaci ve výši 1.416.335,- Kč a 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Ministerstva životního prostředí ČR 
dotaci ve výši 11.330.000,- Kč na ukončenou akci „Biocentrum - obnova slepého ramene 
řeky Opavy – Vrbno pod Pradědem.“  
Daňové příjmy města činily cca 56.335 tis. Kč, nedaňové příjmy cca 22.094 tis. Kč a 
kapitálové příjmy cca 5.379 tis. Kč. 
Z daňových příjmů byl největší příjem z DPH, a to 35,3% (cca 19,9 mil. Kč) a dále daň 
z příjmu právnických osob ve výši 24,7% (cca 13,9 mil. Kč). 
 
Financování 
Komerční banka, a.s. městu poskytla revolvingový úvěr na překlenutí časového nesouladu 
mezi příjmy a výdaji města ve výši 6.000.000,- Kč. Tento úvěr byl v závěru roku 2008 
zaplacen. 
V závěru roku byla rovněž podepsána smlouva s Českou spořitelnou, a.s. v Opavě, která 
městu poskytne dlouhodobý investiční úvěr na revitalizaci panelových domů na náměstí Sv. 
Michala ve výši 11,5 mil. Kč. Tento úvěr však bude čerpán až v roce 2009. 
  
Evidence poplatník ů, výběr poplatk ů a kontrolní činnost 
 
Evidence žádostí na byty 
K 31. 12. 2008 je evidováno celkem 168 žádostí na pronájem bytové jednotky ve vlastnictví 
města. Dle pravidel pro hospodaření s byty je podmínkou při podání žádosti nemít žádné 
dluhy vůči Městu Vrbno pod Pradědem. Od 1. 11. 2008 došlo k 2. úpravě pravidel pro 
hospodaření s byty. Za podání žádosti byl stanoven manipulační poplatek ve výši 200,- Kč. 
K 31. 12. 2008 bylo vybráno 7.000,- Kč. 
Přidělování bytů je vázáno zařazením žadatele do pořadníku na byty. Bytová komise 
doporučuje a připravuje pořadník na byty. Aktualizace se provádí jednou za dva roky.  
 
Smlouvy a úhrady za pronájem pozemků 
K 31. 12. 2008 bylo vybráno za pronájem pozemků ve vlastnictví města 173.055,50 Kč. 
Nedoplatky po splatnosti činí 27.806,50 Kč. V evidenci je vedeno 364 poplatníků.  
Kontrola smluv a vyřazování z  evidence na základě neplacení je prováděna pravidelně ve 
spolupráci s majetkoprávním odborem. 
 
Evidence a placení místního poplatku ze psů 
K 31. 12. 2008 bylo na MÚ, finančním odboru evidováno 514 poplatníků – majitelů psů.  
Celkem bylo vybráno 136.339,- Kč. Nedoplatky po splatnosti činí 41.551,- Kč. Kontrolní 
činnost: vyhledávání neevidovaných poplatníků bylo zaměřeno zejména na místní části 
města. Problém je v centru města, kde je evidování volně pobíhajících psů obtížné. Při 
vymáhání pohledávek postupujeme dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a 
v souladu se zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků V roce 2008 bylo v 23 
případech zahájeno řízení ve věci vymáhání pohledávek – poplatku ze psa.   
 
Výherní hrací přístroje 
V roce 2008 bylo vydáno 21 správních rozhodnutí – povolení k provozování výherních 
hracích přístrojů ve Vrbně pod Pradědem. Příjem za správní poplatky činil 762.000,- Kč, 50% 
z této částky tj. 381.000,- Kč bylo odvedeno Finančnímu úřadu Bruntál. Za místní poplatky za 
provozovaný VHP bylo přijato 451.658,- Kč a za odvod výtěžku z VHP 298.589,- Kč. 
Celkový příjem z VHP činí k 31.12.2008  1.133.247,- Kč.  
Kontrolní činnost byla zaměřena na dodržování podmínek vydaných rozhodnutí. Byla 
provedena na provozovnách v centru města. Nedostatky byly provozovateli v termínu 
odstraněny. Sankce nebyly stanoveny. 
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Dále byly vybrány poplatky za znečišťování ovzduší, odnětí pozemků plnění funkcí lesa, 
lázeňský a rekreační pobyt, z ubytovací kapacity a za užívání veřejného prostranství 
v celkové výši 290.104,- Kč: 
 
Poplatek za rekreační pobyt 
K 31. 12. 2008 bylo za rekreační pobyt vybráno 61.302,- Kč. Při vymáhání bylo postupováno 
dle OZV č. 2/2007 o místních poplatcích. 
 
Poplatek za ubytovací kapacitu 
K 31. 12. 2008 bylo za ubytovací kapacitu vybráno 30.650,- Kč. Rovněž zde je postupováno 
dle OZV č. 2/2007 o místních poplatcích. 
U poplatku za rekreační pobyt a ubytovací kapacitu byla kontrolní činnost zaměřena na nově 
vzniklé provozovny ve městě. 
 
Užívání veřejného prostranství 
K 31. 12. 2008 byl vybrán poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši  14.230,- Kč. 
Při vybírání poplatku bylo postupováno dle Obecně závazné vyhlášky Města Vrbna pod 
Pradědem č.2/2007 ze dne 13. 12. 2007. Podklady pro vybírání tohoto poplatku podává 
majetkoprávní odbor MÚ. 
 
Vyřizování stížností 
Při vyřizování stížností jsme postupovali podle pravidel pro přijímání a vyřizování petic, 
stížností a podání. Tato pravidla stanovila Rada města usnesením číslo 1355/62/06 1) ze 
dne 19. 01. 2006 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 19. 01. 2006. 
Celkem za rok 2008 bylo přijato 6 stížností, které byly vyřizovány v termínu, tj. do 60-ti dnů, a 
do 31. 12. 2008 byly vyřízeny všechny stížnosti. Stížnosti směřovaly proti konkrétním 
občanům, proti městu. Předmětem stížností bylo zejména porušování podmínek daných 
k životnímu prostředí, tj. chov psa, pálení trávy, dále porušování domovního řádu v domě ve 
vlastnictví města, nejasnosti ohledně privatizace domu a narušené sousedské vztahy. 
Všechny stížnosti řešili vedoucí odborů městského úřadu. Z celkového počtu stížností byly 3 
stížnosti vyhodnoceny jako důvodné a 3 stížnosti jako nedůvodné. 
 
Místní poplatek za provoz systému shromaž ďování, sb ěru, p řepravy, t řídění, využívání 
a odstra ňování komunálních odpad ů 
 
V oblasti místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využití a odstraňování komunálních odpadů bylo v roce 2008 celkem zaplaceno 2.561.106,- 
Kč. Nedoplatky za roky 2002 – 2008 činí 995.679,- Kč. 
Celkový stav poplatníků k 31. 12. 2007 byl 5873. Standardními způsoby úhrady poplatku 
jsou převodní příkaz, SIPO, poštovní poukázka a platby v hotovosti na MěÚ – v pokladně. 
Každoročně se zvyšuje počet poplatníků využívajících placení prostřednictvím SIPO – k 31. 
12. 2008 je jich celkem 477. 
 
Zasílání poštovních poukázek  
Poštovní poukázky byly zaslány na každého poplatníka zvlášť, včetně novorozenců. V roce 
2008 byly poštovní poukázky zaslány 2x, a to v březnu 2008 se splatností k 30. 4. 2008 a 
v říjnu 2008 po splatnosti poplatku, která byla k 30. 9. 2008, s datem úhrady nejpozději k 14. 
11. 2008. 
 
Přehled příjmů za odpady k 31. 12. 2008 
Předpis        2.767 237,00 Kč   
Počáteční stav          789.548,00 Kč 
Uhrazeno        2.561.106,00 Kč 
Nedoplatky*           995.679,00 Kč 
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Přeplatky*             70.828,00 Kč 
*Nedoplatky a přeplatky jsou z období let 2002 - 2008. 
 
Rozpočet a plnění rozpočtu 
Stanovený rozpočet byl      2. 500.000,00 Kč    
Uhrazeno      2. 561.106,00 Kč 
Plnění rozpočtu      100,44  %  
 
Příjmy za exekuční náklady řízení k 31. 12. 2008 
Předpis         2.600,00 Kč 
Počáteční stav          8.827,60 Kč 
Uhrazeno v exekučním řízení         3.000,00 Kč 
Neuhrazeno a převod do roku 2009                                                      8.427,60 Kč 
Přeplatky             460,40 Kč 
 
Vydaná rozhodnutí v roce 2008 
Platební výměry             226 rozhodnutí 
Výzva k zaplacení v náhradní době    91  rozhodnutí 
Výzva k součinnosti třetích osob    46 rozhodnutí 
Exekuční příkaz    14      rozhodnutí 
Vyrozumění o právní moci    22 
Jiná rozhodnutí             17 rozhodnutí 
Veřejné vyhlášky  105 rozhodnutí 
Rozhodnutí o vrácení přeplatku    22 rozhodnutí 
Rozhodnutí o zrušení exekuce      5 rozhodnutí 
Žádosti o osvobození celkem  109 žádostí 
Vrácené poplatky celkem    22 žádostí 
  
Správce poplatku v řízení postupoval dle zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve 
znění pozdějších předpisů, zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů a obecně závazných vyhlášek (36, 37, 2/03, 3/2004, 3/2005, 1/2006,1/2007) o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. 
V řízení byly zasílány platební výměry, dále pak výzvy I., II. a III. k zaplacení v náhradní lhůtě 
ke splatnosti poplatku. Někteří poplatníci nereagují ani na výzvy v náhradní lhůtě, kde je 
upozorňujeme na exekuční řízení. Bylo tedy přistoupeno k exekucím a pohledávky byly a 
jsou stále vymáhány. Exekuce jsou nejčastěji prováděny na srážky peněžních prostředků 
z účtu, dále pak na srážky ze mzdy. Srážky z dávek státní sociální podpory (srážky ze 
sociálních příplatků, přídavků na děti, příplatku na bydlení ) nelze provádět z důvodu změny 
zákona č. 113/2006 Sb., kdy se mění zákon o státní sociální podpoře, nelze uplatnit 
exekuční příkazy přikázáním pohledávky na jiné peněžité prostředky, a to s platností od 1. 
dubna 2006. 
Pohledávky za nezletilé se pouze vyměřují a v případě, že je dlužník /zákonný zástupce, 
rodič/ neuhradí, jsou evidovány a bude moci na ně uplatnit exekuci pouze v případě, že 
nezletilý dosáhne zletilosti a bude mít jakékoliv prostředky možné k výkonu exekuce. 
Správce poplatku tedy tyto případy vede dále v evidenci, jak ukládá zákon o správě daní a 
poplatků.  
Správce poplatku využíval § 19 zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění 
pozdějších předpisů k doručení písemnosti za pomoci veřejné vyhlášky. Doručení veřejnou 
vyhláškou se stalo často užívaným prvkem v samotném řízení, jelikož poplatníci jsou na 
základě sdělení České pošty, s.p., odstěhováni bez udání adresy, případně jejich adresa je 
neznámá. Je však postupováno dle platného trvalého pobytu z registru obyvatel. 
Řízení s poplatníky, kteří se takto nezdržují v místě svého trvalého pobytu, je tedy velmi 
zdlouhavé. Tito lidé dluží nemalé částky, přitom spisy některých poplatníků jsou odloženy pro 



 14 

nedobytnost. Na druhou stranu proběhlo několik exekucí, pokud měl poplatník bankovní 
účet, i v případě uplatnění doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou. 
Z hlediska nedoplatků za uplynulá léta (2002 až 2008 - stav k 31. 2. 2008: 995.679,- Kč) 
správce eviduje mírný nárůst oproti minulému roku. Ovšem je nutné přihlédnout k tomu, že 
spousta poplatníků platí poplatky zpětně, tj. poplatek roku 2008 platí v lednu 2009, a dále se 
jedná především o nedoplatky sociálně slabých poplatníků (rodiny s více dětmi), nezletilých a 
nezaměstnaných. U těchto poplatníků je vymáhání nedoplatků velmi obtížné. 
 
Vymáhání pokut uložených za p řestupkové řízení 
 
Úřad postupoval dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Návrhy na zahájení exekučního řízení od přestupkového orgánu k 31. 12. 2008 
 
Příjem návrhů                                 Počet návrhů                     Pokuty z roku 
25. 4. 2008    16     2007 
 
Přestupky a pořádkové pokuty k 31.12.2008 
Předpis           6.200,-- Kč 
Počáteční stav        46.600,-- Kč (předchozí 
období) 
Uhrazeno             6.076,--Kč   
Nedoplatky celkem                                                              46.724,--Kč   *    
* Nedoplatky jsou z období let 2002 až 31.12.2008 . 
 
Přestupky a pořádkové pokuty – náklady řízení k 31.12.2008 
Předpis  15.400,-- Kč 
Počáteční stav  10.600,-- Kč 
Uhrazeno    7.400,-- Kč 
Nedoplatky celkem  18.600,-- Kč * 
* Nedoplatky jsou za období 1.1.2008 – 31.12.2008 
 
Vydaná rozhodnutí  od 1. 1. 2008 – 31. 12. 2008   
Výzva k zaplacení pokuty  16 rozhodnutí 
Výzva k součinnosti třetích osob   7 rozhodnutí 
Exekuční příkaz   2 rozhodnutí 
Vyrozumění o  právní moci   2 rozhodnutí 
Rozhodnutí o zrušení exekuce   2 rozhodnutí 
Veřejné vyhlášky   2 
 

3.3 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ 

Personální zajišt ění odd ělení 

vedoucí odboru, přestupky 1 

evidence obyvatel, občanské průkazy 1 

matrika, vidimace a legalizace, CZECH point 1 

sekretariát 1 

uklizečky 2 

Celkem 6 
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Přehled činnosti – Matrika 
 
Uzavřená manželství  
celkem        40 
• Vrbno pod Pradědem – obřadní síň   24 
• Karlova Studánka     12 
• Ludvíkov       2 
• Karlovice       2 
• Široka Niva       0 
• sňatek s cizincem      1 za poplatek 2000,- Kč 
• sňatek na jiném místě     4 za poplatek 1000,- Kč 
• sňatek ve všední den      9 za poplatek 1000,- Kč 
• bez TP ve Vrbně p. P.     8 za poplatek 1000,- Kč 
celkem vybráno                         23000,- Kč 
 
• osvědčení pro farní úřady římskokatolické církve vydáno 2x 
 
Vystavení úmrtních listů zemřelých v matričním obvodu 
celkem        33 
• Vrbno pod Pradědem     26 
• Ludvíkov      1 
• Karlova Studánka     1 
• Karlovice      3 
• Široká Niva      2 
 
Vystavení vysvědčení o právní způsobilosti pro sňatek v cizině  
celkem        1   
 
Opisy matričních dokladů 
celkem        27 
 
Počet ověřených listin (vidimace a legalizace)   
celkem        2788 
 
Počet žádosti o výpis CZECH point 
celkem        377 
výpis z rejstříků trestů       245 
výpis z katastru nemovitostí       107 
výpis z obchodního rejstříku        24 
výpis z živnostenského rejstříku         1 
Správní poplatky – CZECH point, celkem      21550,-Kč  
Leden           300,-Kč 
Únor          2250,-Kč 
Březen        1600,-Kč 
Duben        1500,-Kč 
Květen        2700,-Kč 
Červen        1950,-Kč 
Červenec        2250,-Kč 
Srpen           650,-Kč 
Září          2150,-Kč 
Říjen         2250,-Kč 
Listopad        1850,-Kč 
Prosinec        2100,-Kč 
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Počet žádosti o změnu jména a příjmení  
celkem        5 
• příjmení      5 
• jména             0 
 
Počet žádosti o provedení zápisu pro zvláštní matriku v Brně  
celkem        7 
oddací list        0 
úmrtní list       0 
rodný list        7 
 
Počet žádosti o vystavení osvědčení o státním občanství ČR  
celkem               93 
 
Počet žádosti o vystavení dokladů o RČ  
celkem        0 
  
Správní poplatky z pokladní knihy - matrika 
leden          9260,- Kč 
únor        14210,- Kč 
březen          4640,- Kč 
duben        11640,- Kč 
květen        15640,- Kč 
červen        12840,- Kč 
červenec       13690,- Kč 
srpen          5410,- Kč 
září        12170,- Kč 
říjen        15840,- Kč 
listopad         8130,- Kč 
prosinec        7340,-  Kč 
celkem                   130.810,- Kč     
 
Evidence ztráty a nálezy 
109. Pánská černá bunda 
110. Mobilní telefon zn.Sony Ericsson 
111. klíče od auta k vozidlu zn. Škoda 
112. Motorola H 700 – Handsfree 
113. Pánská koženková aktovka 
 
Svatební ob řady na M ěÚ ve Vrbn ě pod Prad ědem  od  1. 1. 2008 – 31. 12. 2008 
 
Vrbno pod Pradědem      24 
Karlova Studánka      12 
Ludvíkov       2 
Karlovice       2 
Celkem:          40 
 
Správní poplatek při svatebních obřadech byl vybrán za položku: 
• jiné vhodné místo     4 za poplatek 1000,- Kč 
• sňatek s cizincem      1 za poplatek 2000,- Kč 
• sňatek ve všední den     9 za poplatek 1000,- Kč 
• bez TP ve Vrbně p.P.     8          za poplatek 1000,- Kč 
Celkem:                    23000,- Kč 
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Svatební obřady se provádí v obřadní síni MÚ ve Vrbně pod Pradědem.  
V obci Karlova Studánka jsou obřady v kapli Sv. Huberta. O toto místo je zájem nejen 
u místních obyvatel, ale také cizích občanů. Tato kaple je v majetku obce Karlova Studánka 
a její zprovoznění provádí pan Ferdinand Cupák. V roce 2008 jsme oddávali také na 
neobvyklém místě v Karlově Studánce – „Švédské rokli“. 
 
Vítání ob čánků 
 
5. 4. 2008    3x   27 dětí 
22.11.2008    3x   32 dětí  
 
Obřady provedli 
Ing. Helena Kudelová, starostka MěÚ    26x 
Ing. Miloš Lasota, místostarosta MěÚ    12x 
Ing. Dana Selingerová, starostka Ludvíkov     2x 
Karel Batík, starosta Karlovice       2x 
Dagmar Patrovská, matrikářka     42x 
Jana Sztuková, ceremoniářka    27x 
Petra Ludwigová, zdravotní sestra      4x 
 
Činnosti na úseku osobních doklad ů, evidence obyvatel a správní řízení při rušení 
trvalých pobyt ů 
 
Na úseku občanských průkazů  
podaných žádostí o OP      1.016     
vydaných OP       900   
/vydaných méně z důvodu ztrát OP, náhradní OP musí lidé vyzvednou na MěÚ Bruntál)
      
Na úseku evidence obyvatel 
přihlášení k TP         76     
narození         56    
přehlášení v místě TP     184    
odhlášení z TP      118    
úmrtí                    63      
 
V roce 2008 bylo podáno 19 žádostí o poskytnutí údajů z informačního systému evidence 
obyvatel Města Vrbna p/P, tyto údaje se vydávají občanům na jejich vlastní žádost formou 
potvrzení. 
 
Rušení trvalých pobytů 
podaných žádostí       20     
vyřešených spisů      15 (z toho TP zrušen 13 občanům) 
počet dosud nevyřešených spisů      5  (řízení pokračuje v roce 2009) 
 
Na adrese ohlašovny je k dnešnímu dni (06.02.2009) přihlášeno 62 občanů.                                                      
 
Počet obyvatel k 01. 01. 2009 byl 5800 občanů.  
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       Uzavřena manželství – Vrbno p.P.           Po čet ov ěřených listin - celkem 
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Činnosti na úseku p řestupk ů a kontrola placení pokut 
 
Počet přestupků došlých v roce 2008 je 176 případů /podezřelých osob/ + 6 nevyřízených 
z roku 2007. Celkem tedy za rok 2008 182 případů. Nejvíce zaznamenal správní orgán 
přestupků proti občanskému soužití dle § 49/1 a), 49/1c), těch je 127 případů, jedná se 
hlavně o urážky na cti, ublížení na zdraví, úmyslné narušení občanského soužití 
vyhrožováním, drobným ublížením na zdraví, schválnostmi či jiné hrubé jednání. Počet 
přestupků proti majetku dle ust. § 50/1a), b) je 34 případů, hlavně u mladistvých osob a 
nepřizpůsobivých občanů. Zejména jde o případy krádeží, či poškození věcí, kdy škoda je do 
výše 5 tis. Kč. U přestupků proti veřejnému pořádku dle ust. § 46 a § 47 se jedná hlavně o 
rušení nočního klidu, vzbuzení veřejného pohoršení a porušování OZV města - 22 případů.  
 
MÚ Vrbno p. P. projednává přestupky pro obce Karlova Studánka, Ludvíkov a Karlovice na 
základě veřejnoprávní smlouvy (dodatek), který je uzavřen na dobu určitou, do 31. 12. 2009.  
 
Počet došlých přestupků za rok 2008:  176   PŘ   
Ve vyřizování z roku 2007               6       PŘ    
Celkem přestupků zpracovaných 2008 182   PŘ 
Vyřízeno v příkazním řízení:       30        /zkrácené řízení § 87/  
/ napomenutí, pokuta/ 
Odloženo         53    PŘ 
/jedná se o domluvy, blokové pokuty, pak hlavně u návrhových přestupků mezi osobami 
blízkými, dle podání vysvětlení § 60 přest.zákona / 
Projednáno bez uložení opatření:       
/sankcí je projednání věci /     10   PŘ 
Napomenutím:      15  PŘ   
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Pokutou:         5   PŘ    /dle § přestupku výše pokuty/ 
Celkem ve správ.řízení projednáno    63   PŘ 
Počet odvolání - autoremedura           0     PŘ  /odvolání řeší orgán I.stupně/ 
Z toho vyřízeno - prvoinstančně      1  PŘ  /odvolání řeší orgán I.stupně/ 
Na pokutách celkem uloženo          7.400     Kč 
Zaplaceno                       3.300   Kč  
Neuhrazeno             4.100                  /z toho 1.700 dosud nenabylo PM/ 
 
Při nezaplacení jsou zasílány výzvy k zaplacení pokuty odborem vnitřních věcí, po 
bezvýsledném uplynutí stanovené lhůty pro zaplacení přistupuje finanční odbor MÚ 
k exekučnímu vymáhání dle z.č. 337/92 Sb., o správě daní a poplatků.  
Neuhrazené pokuty a náklady řízení za rok 2008: Dne 10.12.2008 byly zaslány výzvy 
k zaplacení do data 31. 1. 2009. Po tomto datu správní orgán předá ty, kteří nezaplatili, 
k vymáhání finančnímu odboru dle zák. o správě daní a poplatků.  
 
Zprávy na ob čany – posudky za rok 2008  
 
Za rok 2008 bylo vydáno 420 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, pro soudy, policii a jiné správní orgány.  
 
Vyvěšování dokument ů na úřední desce 
 
O vyvěšení na úřední desce žádaly v roce 2008 tyto instituce: 
Městský úřad Vrbno pod Pradědem  230   písemností 
Městské úřady – jiné         5    písemností  
finanční úřady       44     písemností 
okresní soudy         0       písemnosti 
pozemkový fond ČR      14       písemností 
exekutorský úřad      20      písemností 
krajský úřad         1        písemností 
celní úřady       13      písemností                                         
ostatní          6      písemností 
Stát. veterinární správa, Kraj. vet. správa     5    písemností 
V roce 2008 bylo celkem vyvěšeno   338    písemností. 
 
Písemnosti jsou na úřadní desce vyvěšovány po dobu, která je stanovena příslušnými 
zákony nebo po dobu, kterou uvedou dané instituce (to jsou písemnosti, které se vyvěšují na 
dobu delší než 15 dnů – např. PF ČR oznámení o zamýšleném převodu na 3 měsíce nebo 
dražební vyhlášky). 
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Sekretariát 
 
Jednání zastupitelstva města  se uskutečnilo ve dnech:   

27. března 26. června 25. září 

11. prosince   
 
Jednání rady města se uskutečnilo ve dnech:   

10. ledna 15. května 23. října 

31. ledna 29. května 13. listopadu 

6. února 12. června 27. listopadu 
21. února 3. července 18. prosince  
13. března 28. srpna  
3. dubna 11. září  

                 24. dubna 2. října  
 
Služební vozidla používaná m ěstským ú řadem 
 

  značka registrační 
značka Rok výroby rok pořízení stav tachometru km 

1. Škoda Octavia 1T8 05 87 2004 2004 74500 

2. Škoda Fabia  BRH 65 - 61 2001 2001 98500 

3.  Ford Fusion 5T2 10 22 2008 2008 7500 
 

3.4.  ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 

Personální zajišt ění odboru 

vedoucí odboru – životní prostředí 1 

stavební řízení 2 

Investice města 2 

celkem 5 
 
Činnost odboru výstavby a životního prost ředí 
Od 1. 1. 2007 vstoupil v platnost nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, již proběhly dvě novely stavebního zákona.  
V činnosti odboru je stavební úřad, silniční správní úřad, investiční výstavba města Vrbno 
pod Pradědem a ochrana a tvorba životního prostředí, v rozsahu stanovených zvláštními 
právními předpisy.  
 
Stavební ú řad 
 
V roce 2008 bylo vydáno celkem 168 rozhodnutí. Vlastním stavebním úřadem bylo vydáno 
celkem 114 rozhodnutí, a to v územním řízení, stavebním řízení, kolaudačním řízení, a 
ostatních řízeních.  
 
V roce 2008 bylo vydáno stavebním úřadem celkem 108 rozhodnutí, z toho: 

• územní rozhodnutí      34    
• stavební povolení      23 
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• kolaudační rozhodnutí     21 
• změna stavby před dokončením      3 
• změna využití stavby        1 
• nařízení odstranění stavby       2 
• dodatečné povolení stavby       1 
• přerušená řízení      15 
• zastavená řízení        3 
• prodloužení platnosti povolení      5 
• povolení odstranění stavby       1 
• povolení zkušebního provozu      2 
• zákaz ohlášení stavby       1 
• povolení předčasného užívání stavby     1 
• nařízení zajištění nápravy       1 

 
V roce 2008 bylo vydáno stavebním úřadem celkem 309 dalších opatření podle stavebního 
zákona a správního řádu, která nejsou rozhodnutím, z toho : 

• souhlas s odstraněním stavby      1 
• souhlas s ohlášenou stavbou    17 
• územní souhlas      47 
• kolaudační souhlas      20 
• souhlas se změnou v užívání stavby   16 
• souhlas udržovacích prací       1 
• přidělení čísla popisného       6 
• územní souhlas spojený se souhl. s ohláš. stavbou 13 
• kontrolní prohlídka stavby     25 
• souhlas s dělením pozemků     39 
• jiné (dopisy, sdělení, vyjádření)             124 

 
Správní poplatky na úseku stavebního řádu: 
za rok 2008 bylo uloženo celkem 47 správních poplatků.  
 
Silni ční správní ú řad 
 
V roce 2008 bylo vydáno celkem 15 rozhodnutí, z toho: 

• uzavírka místní komunikace       1 
• připojení nemovitosti na místní komunikaci     3 
• zvláštní užívání místní komunikace (překopy, havárie)   9 
• vyhrazené parkování ZTP       2 

 
Ve spolupráci s MÚ Bruntál, odbor dopravy a silničního hospodářství, byly řešeny dílčí 
úpravy svislého a vodorovného dopravního značení ve městě. Se střediskem SS MSK 
Bruntál byla průběžně řešena údržba státních komunikací II. a III. třídy v územním obvodu 
města (opravy dopravního značení, údržba doprovodného zařízení apod.). Ve spolupráci 
s TS Vrbno byly dle potřeby provedeny opravy poškozeného dopravního značení a čištění 
účelových a místních komunikací ve znění smlouvy. 
Opravy místních komunikací probíhaly v souladu se seznamem oprav místních komunikací 
schváleným Radou města ze dne 13. 3. 2008 a pozdějších usneseních.  
Práce byly provedeny v místech:  

• provedení úprav u cyklostezek ve spojitosti s dohodami o provedení tzv. „výhyben“, 
místní rozšíření u silnice do Železné – dohody koncem roku 2007 po stavbě mostu 
přes Bílou Opavu – město provedlo zemní práce a únosné podkladní vrstvy, SS MSK 
provedla potažení povrchu ASB  

• opravy příčných odvodňovacích žlebů na MK Sadová 
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• oprava chodníku před Penzionem Vrbno – dle zpracované dokumentace - rozšíření 
průchozí plochy posunem oplocení pozemku penzionu 

• provedení autobusové zastávky za opraveným mostem přes Bílou Opavu ve stylu 
dřevěných v městě 

• provedení oprav autobusových zastávek ve městě – výměna polykarbonátových výplní 
a nátěr dřevěných prvků – návrh na použití antigraffiti folie v řešení 

• MK k Modeně Mnichov – dle návrhu na spolufinancování s Pradědským lesním 
závodem byla opravena tato dlouhodobě problematická komunikace, která není 
v majetku města, ale slouží i občanům k příjezdu ke svým domům 

• úprava nájezdu z Krejčího na panelovou cestu k „malometrážkám“ 
 
Správní poplatky na úseku stavebního řádu: 
za rok 2008 byly uloženy celkem 3 správní poplatky.  
 
Územní plánování 
 
Pořizovatelem ÚPD pro Vrbno pod Pradědem je úřad územního plánování při Městském 
úřadu Bruntál, a to na základě žádosti města, a to včetně pořízení územně analytických 
podkladů, jak stanovuje stavební zákon. 
V průběhu roku 2008 probíhá nadále projednávání Změny č. 1 ÚPD SÚ Vrbno pod 
Pradědem, jejíž platnost byla zrušena na základě kontroly Krajského úřadu MSK v Ostravě 
v září roku 2007. Dosud proces nebyl ukončen. 
Nadále probíhá projednávání Změny č. 2 ÚPD SÚ Vrbno pod Pradědem. Na základě 
požadavku Krajského úřadu MSK v Ostravě je nutno zajištění opravy a přepracovaní 
dokumentu SEA a NATURA 2000. Dosud proces nebyl ukončen. 
Za rok 2008 bylo odboru doručeno 7 žádostí a podnětů občanů města na změnu částí 
územního plánu a 10 žádostí o vyjádření z hlediska územního plánování. 
 
Investi ční výstavba m ěsta 
 
Výkon technického dozoru investora při akcích v roce 2008 
 
Realizace staveb : 
• Rozšíření chodníku před Penzionem Vrbno - stavba dokončena, zbývá závěrečná 

prohlídka MÚ Bruntál 
• Autobusová zastávka na rozcestí k Ludvíkovu  - stavba dokončena 
• Dokončení akce "Obnova tenisového areálu Vrbno pod Pradědem" – technický dozor 

investora (TDI), kolaudační řízení a uvedení do provozu, předání zástupcům TJ Sokol, 
oddíl tenisu - závěrečná prohlídka 25. 3. 2008 

• Dokončení investorské činnosti k provedení propoje STL plynovodu pro SO STL 
plynovod stavby "IS pro 13 RD Husova - Bělidlo ve Vrbně pod Pradědem 11.3.2008 

 
Příprava staveb : 
 
• "Splašková kanalizace Mnichov, Železná" 

Činnost k zajištění dokladové části pro vydání územního rozhodnutí.  
Zajištění úpravy dokumentace dle podmínek smluv o budoucích smlouvách o zřízení 
věcného břemene, ve spolupráci s MPO zajištění uzavření těchto smluv, jako podklad pro 
vodoprávní povolení. 
Činnost k zajištění vodoprávního povolení pro tuto akci, kterou povoluje, Odbor ŽP a 
zemědělství MÚ Bruntál - povolení bylo vydáno po 20. 1. 2009 

• Provádění TDI při opravách MK 2008 dle schváleného seznamu priorit, upraveného pro 
uhrazení podílu na akci „Rekonstrukce mostu ev. č. 445-029 přes řeku Bílá Opava" - 
podíl města za objekty chodník a kanalizace. 
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• Provádění výkonu TDI při akci "Oprava balkonů domů č. p. 509 - 514", sestavení 
položkového rozpočtu a uzavření smlouvy o díle 

• Činnosti k protokolárnímu ukončení a předání stavby „Biocentrum - obnova slepého 
ramene řeky Opavy ve Vrbně pod Pradědem" - akce předána  30. 4. 2008 

• Činnost k provedení dopravního značení pro šikmé stání na ul. Jesenická - ke konci roku 
2008 definitivní nesouhlas s navrhovaným a stávajícím řešením takového parkování - 
vydaný MÚ Bruntál, Odborem dopravy a SH 

• Činnosti k zajištění provedení výhyben od rozcestí k Ludvíkovu směrem do Železné, ve 
spolupráci se SS MSK jsou provedeny 

• Návrhy k provedení oprav MK - požadavky během roku - cesta k J. Černotou, Železná 
(varianty), propoj mezi Družstevní a Polní (zastupitel Remeš) - zaměření, návrhy, 
předpokládané náklady 

• Součinnost se Strabag (p. Navrátil) a SS MSK při provádění opravy povrchu silnice II/451 
(Nádražní) 

• Uvádění dokončených staveb do majetku města - i z dřívějších dob ve spolupráci s FO 
   
Uplatňování reklamací u dodavatele v záruční době na dokončených stavbách 
 
• Závady na akci "Vzdělaností a informovaností k prosperitě" (Střecha), průběžně 

odstraňovány zhotovitelem díla – firmou Pavel Kamenský, nedořešený stav - kluzká 
dlažba před vstupem; 17. 2. 2008 jednání o opravě 

• Závady na objektech DPS 02/2008, Ing. Bambušek – prohlídka 
• Reklamace a oprava příčné vpusti u kruhového objezdu - firma KARETA s.r.o. provedla 

9. 4. 2008. 
• Reklamace hromosvodů a opravy hromosvodů na objektech DPS - provedeno 28. 4. 

2008, předáno MPO. 
• Stále se nedaří zajistit geometrický plán pro cyklostezky, aby bylo možné provést odkup 

pozemků u Lisoven - jednání  18. 3. 2008 za 1,- Kč/m2, RNDr. Máj 
• Reklamace v bytě domu č.p. 626, p. Ondryhalová - zatéká tudy do místnosti plynových 

kotlů - 23. 5. 2008 odstraněno 
• Reklamace zatékání úžlabem střechy do objektu společenské místnosti tenisových kurtů 

- 19. 5. 2008 odstraněno 
• Ucpaná lomová šachta pod stánkem Garis - jak odtéká a kde je zaústěna - řeší 

monitoringem p. Schuska - pokračovat se bude v roce 2009 
• Dokončena reklamace výměny okna v bytě p. Káňové , akce „Střešní nástavba domu č.p. 

487, 488 ul. Krejčího", tím jsou reklamace a ostatní nároky na dodavatele vyplývající ze 
záručních podmínek splněny - záruční doba uplynula. 

 
Životní prost ředí 
 
Péče o veřejnou zeleň 
 
• Ve spolupráci s TS Vrbno pod Pradědem a panem Hastíkem ze Zlatých Hor byly 

provedeny v době vegetace ořezy stromů a dále ořez stromů v průjezdném profilu na 
pozemcích města u místních komunikací 

• Počet vydaných rozhodnutí: celkem 27, z toho: 
o 43 x povoleno kácení dřevin rostoucích mimo les 
o 1 x nepovolené kácení dřevin rostoucích mimo les 
o 7 x oznámení a sdělení o kácení dřevin rostoucích mimo les 

• Na základě určené náhradní výsadby rozhodnutím za pokácené dřeviny Správě silnic 
MSK byly provedeny zahradnické a krajinářské úpravy ve městě Vrbno pod Pradědem, 
kdy bylo vysazeno cca 60 ks nových stromů (dosadba cyklostezky, aleje) 

• Nebyly řešeny žádné stížnosti ani přestupky na úseku ochrany zeleně 
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Péče o zvířectvo 
 
• Pokračovala spolupráce s Magistrátem města Opavy o využívání služeb opavského 

městského útulku pro toulavé a opuštěné psy 
• V průběhu roku byly pravidelně doplňovány papírové sáčky na psí exkrementy do 

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

• Celkem je umístěno ve městě 23 ks plechových schránek (v roce 2008 byly 2 schránky 
zničeny vandaly) 

• Problematiku toulavých psů má nově od dubna 2008 ve správě odbor finanční – paní 
Martina Matušková (v případě opuštěného a toulavého psa spolupracuje MÚ s Policií ČR, 
vyvěšeny jsou letáčky ve vývěsných skříních a psi se nabízejí novým majitelům) 

 
 Odpadové hospodářství 
 
• Veřejnost byla o třídění odpadu pravidelně informována formou článků a letáčků 
• Byly prováděny kontroly a evidence u podnikatelských subjektů ve Vrbně pod Pradědem 

dle OZV č. 35 o odpadech 
• Byly zjištěny 3 ks autovraků na veřejném prostranství; na základě výzvy jejich majitelé 

zajistili likvidaci v souladu se zákonem o odpadech ve stanoveném termínu 
 
 Ochrana ovzduší 
 
• Vedena evidence malých zdrojů znečišťování ovzduší 
• Byla provedena kontrola plnění oznamovacích povinností u provozovatelů MZZO   
• Vydáno 3 x rozhodnutí o uložení poplatků za znečištění ovzduší MZZO 
• Vydáno 5 x stanovisko k projektovým dokumentacím ve věci územního a stavebního 

řízení 
Ochrana zemědělského půdního fondu 
• Vydáno 1 x rozhodnutí o uložení poplatků za trvalé vynětí ze ZPF 
• Vydáno 10 x stanovisko a souhlas k žádosti o vynětí ze ZPF a následně postoupeno 

Odboru životního prostředí a zemědělství MÚ Bruntál k dalšímu řízení  
 

Ochrana vody – vodoprávní úřad 
 
• Vydáno 8 x územní rozhodnutí na umístění stavby – ČOV 
• Vydáno 4 x územní rozhodnutí na umístění stavby – studna 
• Vydáno 3 x stavební povolení na stavbu – studna 
• Vydáno 9 x souhlas ke stavbě vodního díla 
• Vydáno 11 x rozhodnutí o povolení nakládání s podzemními vodami 
 

3.5. ODBOR SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ 

Personální zajišt ění odboru 

vedoucí odboru 1 

sociální pracovnice 1 

dávkový specialista 3 

Celkem 5 
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Činnost odboru 
 
Odbor sociální a zdravotní zabezpečuje výkon státní správy v rámci pověřeného obecního 
úřadu a podílí se na úkolech vyplývajících ze samostatné působnosti obce, zejména na 
úseku sociálně právní ochrany dětí. 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 dávek pomoci v hmotné nouzi 
 
Zabezpečuje poskytování pomoci k zajištění základních životních podmínek fyzickým 
osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi, prostřednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi, 
podle zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi. Rozhoduje o přiznání - příspěvku 
na živobytí (PnŽ), doplatku na bydlení (DnB), mimořádné okamžité pomoci (MOP) a o jejich 
výši a provádí jejich výplatu. 
V rámci základního sociálního poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající 
k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Orgány pomoci v hmotné nouzi a zaměstnance 
těchto orgánů zákon zavazuje nejenom k poskytování potřebných informací, týkajících se 
možných řešení jejich situace, ale i k vyhledávání osob, které jsou ohroženy hmotnou nouzí 
nebo se ve stavu hmotné nouze již nacházejí, ale o potřebnou pomoc nepožádaly. Nedílnou 
součástí pomoci v hmotné nouzi je sociální práce s klienty.  
Je potřeba brát v potaz i tzv. latentní klientelu, kdy šetření ukázala, že až 60% „návštěvníků „ 
pracovišť sociálních odborů se nakonec nestane registrovanými klienty (poživateli dávky), 
protože jejich problém byl vyřešen poskytnutím poradenství, rozhovorem a podobně. Tuto 
„neviditelnou“ práci, která je ovšem časově náročná, pracovně zatěžující a nerovnoměrně 
rozčleněna, je třeba vzít rovněž v úvahu.   
 
Terénní sociální práce na úseku dávek hmotné nouze v roce 2008 :  
• počet sociálních šetření v rodinách žadatelů o dávky pomoci v hmotné nouzi  - 230   
• počet zpracovaných aktivizačních plánů u osob, které jsou příjemci dávek pomoci v 

hmotné nouzi (včetně společně posuzovaných osob) déle než 6 měsíců, včetně 
provedených kontrol  – 589 

 
Počet podaných odvolání ve v ěci dávek pomoci v hmotné nouzi v roce 2008  -   3                         
Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava, jako nadřízený odvolací orgán, ve dvou 
případech napadené rozhodnutí zrušil a vrátil zpět k novému projednání a v jednom případě 
napadené rozhodnutí potvrdil. 
 
Úsek péče o těžce zdravotn ě postižené ob čany 
• Jako pověřený obecní úřad rozhoduje v rámci svého správního obvodu o poskytování 

dávek těžce zdravotně postiženým, podle vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se 
provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a to o příspěvku 
na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže a příspěvku úplně nebo prakticky 
nevidomým.  

• Dále rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce pro výplatu dávek důchodového 
pojištění, a to v souladu s ustanovením § 10 a § 118 zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci 
a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2008 bylo 
vydáno rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce pro výplatu dávky důchodového 
pojištění v 6 případech. Jednalo se převážně o klienty Domova pro seniory Vrbno. 

• V rámci základního sociálního poradenství poskytuje osobám potřebné informace 
přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace.  

• Zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování terénních, 
pobytových nebo ambulantních sociálních služeb na svém území. Informuje o 
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poskytování pečovatelské služby ve Vrbně pod Pradědem a také o podmínkách umístění 
v Domově pro seniory Vrbno. 

 
Úsek sociáln ě právní ochrany d ětí  
 
Na tomto úseku poskytuje součinnost s oddělením sociálně právní ochrany dětí, odboru 
sociálních věcí Městského úřadu Bruntál, soudy, Policií ČR, školami a dalšími institucemi, se 
kterými velmi dobře spolupracuje.  
V rámci preventivní a poradenské činnosti plní povinnosti, vyplývající z ustanovení § 10 
zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na vyhledávání dětí, jejichž rodiče neplní 
povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti nebo nevykonávají nebo zneužívají práva 
plynoucí z rodičovské zodpovědnosti.  
Sociální pracovnice působí na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské 
zodpovědnosti, projednává s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte. Poskytuje nebo 
zprostředkuje rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte. Provádí 
pravidelná kontrolní šetření v rizikových rodinách, zejména tam, kde byl nad výchovou dětí 
stanoven dohled, a podává zprávy a podněty k dalšímu řešení zjištěné nedostatečné péče o 
nezletilé děti.  

 
• Počet sociálních šetření v rámci sociálně právní ochrany dětí - 68  
• Počet účastí při jednáních v řízení o přestupku proti mladistvému - 29 
• Počet jednání u orgánů činných v trestním řízení, při kterých byla sociální pracovnice 

přizvána jako nezúčastněná osoba  - 22  
• Počet případů domácího násilí  (pomoc při řešení domácího násilí ) – 1 
• Počet jednání ohledně nezletilých dětí u různých institucí (školy, dětský lékař) - 10 
• Školská rada ZŠ Vrbno pod Pradědem – jednání 4x ročně  
• Školská rada DDSŠ Vrbno pod Pradědem – jednání 4x ročně                                

Výchovná opatření (podle § 13 odst. 1 z. č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, tj. 
napomenutí, dohled, omezení)  nebyla v roce 2008 uložena žádná. 
 
Přehled čerpání ú čelové dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi a p říspěvky 
zdravotn ě postiženým (HN + ZP) za rok 2008  
 
Měsíc                         Dotace / K č           Počet dávek HN+ZP          Skute čné čerpání / K č 
 
leden                         800.000,-                         184                                                 469.622,- 
únor                           800.000,-                         178                                                 472.914,- 
březen                                  0                           185                                                 485.461,- 
1. čtvrtletí              1,600.000,-                          547                                             1,428.397,-    
 
duben                        400.000,-                          187                                                480.257,-  
květen                       800.000,-                          194                                                 485.609,-  
červen                       300.000,-                          176                                                 434.732,- 
2. čtvrtletí              1,500.000,-                          557                                              1,400.598,-   
 
1. pololetí               3,100.000,-                        1104                                              2,828.995,- 
 
červenec                   400.000,-                          177                                                 450.282,- 
srpen                         400.000,-                          165                                                 406.237,-     
září                            400.000,-                          169                                                 426.174,- 
3. čtvrtletí               1,200.000,-                         511                                              1,282.693,- 
 



 27 

říjen                          300.000,-                           177                                                 448.323,-    
listopad                     450.000,-                           183                                                 476.663,- 
prosinec                    600.000,-                           199                                                 496.266,-        
4. čtvrtletí               1,350.000,-                         559                                               1,421.252,- 
 
2. pololetí                2,550.000,-                       1070                                               2,703.945,- 
 
                                                                                                                   
Rok 2008                 5,650.000,-                        2174                                              5,532.940,- 
 
 
Z toho : 
 
1) Dávky pomoci v hmotné nouzi  (HN) - celkem :          2162          5,528.140,- Kč 

a) Příspěvek na živobytí – PnŽ                                    1595          4,481.667,- Kč 
b) Doplatek na bydlení – DByd                                      461             757.980,- Kč 
c) Mimořádná okamžitá pomoc – Mop*                         106             288.493,- Kč        

 
* Mop z důvodu : 
MopZ - vážné újmy na zdraví                                34.340,- Kč 
MopU - mimořádné události                                    350,- Kč 
MopV - uhrazení jednorázového výdaje             189.253,- Kč 
MopN - uhrazení nezbytných nákladů      64.550,- Kč 
 
2) Příspěvky na úhradu za užívání bezbariérového bytu ( ZP) 12          4.800,- Kč 

Celkem čerpání dávek HN + ZP                                                             5,532.940,- Kč 
Státní účelová dotace na dávky                                                              5,650.000,- Kč 
ROZDÍL  - vráceno do státního rozpo čtu                                               117.060,- Kč 
      
Způsob vyplácení dávek:  složenkami, na účet, pokladnou 
Poštovné za vyplácené dávky složenkami za rok 2008 činí :    9.668,- Kč               
 
Kontrola čerpání účelové dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvků zdravotně 
postiženým je prováděna vždy po uplynutí kalendářního měsíce, a to v součinnosti 
s finančním odborem MěÚ Vrbno pod Pradědem. 
Informace o skutečně vyplacených dávkách HN a ZP, včetně požadavků na poskytnutí 
zálohy na další období je měsíčně zasílána odboru financí Krajského úřadu MSK Ostrava. 
 
 

Čerpání dávek sociální pé če   
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Komunitní plánování sociálních služeb  
 

Koordinátor KPSS : Ivana Klíčníková, DiS. 
 
Činnost koordinátora KPSS: 
 

• příprava podkladů pro žádost o poskytnutí dotace na pokračování projektu 
Komunitního plánování sociálních služeb 

• schůzky týmu KPSS – 11x  
• činnost na zahájení psychologické a právní poradny ve Vrbně pod Pradědem 
• spolupořádání „Dne zdraví mikroregionu Vrbensko“ – prezentace poskytovatelů 

sociálních služeb, nestátních neziskových organizací, občanských sdružení apod., 
které působí v našem mikroregionu 

• práce na sociologickém průzkumu a následné zpracování dat 
• zorganizování preventivní akce nejen pro seniory - „Kulaté stoly se seniory“ v obcích 

mikroregionu Vrbensko  
• zpracování Katalogu poskytovatelů služeb 2008 
• kontrola dotačních titulů – hledání nových možných dotačních titulů a výzev pro 

KPSS a sociální služby všeobecně 
• střednědobý plán rozvoje sociálních služeb – členství ve skupině Moravskoslezského 

kraje na tvorbu plánu sociálních služeb. Delegace za Město Vrbno pod Pradědem 
• závěrečné zpracování projektu 

 
 
3.6. ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ 

Personální zajišt ění odboru  

vedoucí odboru 1 

referent 2 

Celkem 3 
 
Činnost odboru 
 
Odbor zajišťoval: 
• ples města a městských organizací, Dny EP – Vrbenské slavnosti 2008, Vypouštění 

balónků s přáním Ježíškovi – zápis do Guinnessovy knihy rekordů, zajišťovali jsme 
Galerii na radnici, slavnostní otevření Biocentra (rybníky), letní kino 

• prezentaci města na veletrhu Regiontour v Brně, Slovakiatour v Bratislavě, Dovolená v 
Ostravě, Holiday World v Praze, na výstavě v polském Prudniku a Glubčicích,  

• propagaci města v adresáři cestovního ruchu Relax, v publikaci Moravskoslezský kraj, 
v mapovém průvodci Severní Morava a Slezsko – II. vyd., v publikaci Jeseníky - města a 
obce, v publikaci Vily MSK, v průvodci Naučná stezka Údolím lapků z Drakova 

• výrobu a tisk propagačních materiálů, byly vyhotoveny 2 druhy skládaček – Vrbno pod 
Pradědem - Zajímavosti v okolí a Vyhlídka Praděd 

• ve spolupráci s majetkoprávním odborem podklady a instalace informačních tabulí na 
zastávkách ve městě 

• ve spolupráci s obcemi mikroregionu Vrbensko sdružení předložilo žádost o dotaci a 
realizovalo projekt v oblasti dotačního poradenství, spolupráce na projektech 

• průběžnou aktualizaci akcí připravované pro dotace 
• předložení projektů do dotačního titulu OP PS ČR-PR – „Toulky mezi Vrbnem a 

Glogówkem“ a „Dny EP – Vrbenské slavnosti 2009; oba projekty byly schváleny a začalo 
se s jejich realizací  
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• realizaci projektů: „Dveře k dalšímu vzdělávání“, „Chytrá horákyně“, „Biocentrum – 
obnova slepého ramene řeky Opavy“ 

• u projektů vyúčtovaných v roce 2006 „Vítejte v mikroregionu Vrbensko“ a 2007 „Kotlík - 
nízkoprahový klub - nalezněte sami sebe“ předložení Monitorovací zprávy  

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

• výlepovou službu 
• ve spolupráci s odborem sociálním a zdravotním účast v soutěži Obec přátelská rodině 
• setkání a poděkování pedagogům ke Dni učitelů, setkání podnikatelů  
• ve spolupráci s neziskovými organizacemi poděkování členům organizací za jejich aktivní 

činnost 
• přidělení grantů města v celkové částce 220.000,- Kč a dotace ve výši  309.928,- Kč 
• ve spolupráci s majetkoprávním odborem kontrolu hřišť a doplňování jejich vybavení 
• chod centra volného času Kotlík ve spolupráci s jeho pracovníky 
• spolupráci s Euroregionem Praděd, byla schválena žádost o dotaci na společný projekt 

„Podpora cestovního ruchu Euroregionu Praděd“, na jehož realizaci se podílel společně 
s městy Krnov, Bruntál a Rýmařov 

• spolupráci se Střediskem kultury a vzdělávání  
• úkoly na úseku školství 
• kontrolu Městského informačního systému 
• spolupráci s městskými kronikářkami  
 
V oblasti IT bylo provedeno následující: 
• Instalace hostovaného řešení e-mailu Gauzy 

- snížení spamů na minimum, v podstatě 0 nevyžádaných e-mailů 
- vysoká bezpečnost a zabezpečení e-mailových schránek 
- nulové nároky na diskový prostor serverů MÚ Vrbno p. P. 
- možnost připojit se odkudkoliv na e-mail 

• Nová telefonní ústředna 
- vyšší kvalita spojení 
- finanční úspora je větší než cena ústředny, tzn. řešení je de facto zdarma 
- menší problémy s nastavením detašovaného pracoviště, definitivně vyřešeno 13. 2. 
2009 

• www.vrbnopp.cz  
- spuštění nových stránek v lednu 2008 
- postupný a trvalý nárůst návštěvníků stránek až na čtyřnásobek návštěvnosti roku 
2007 
- přidání dalších modulů dle plánu rozvoje stránek – databáze subjektů, akce, diskuze 
- většinou vzbudily velké debaty o jejich kvalitě, rozhodně jsou ale přínosem stránek, 
uživatelé je používají a někdy i přímo hodnotí jako přínosné 

• Mobilní kamerový systém 
- nákup jedné kamery, potřebného software a hardware pro zapojení kamery kdekoliv 
v terénu. Kamera byla zapojena na ZŠ Vrbno, kde hlídala boční vchod do areálu. 
V prosinci byla kamera přemístěna na kluziště, plní tedy správně funkci mobilního 
zařízení. 

• Instalace nového HW na MÚ 
- zapojeno celkem 12 ks nových PC, z těchto nových PC nebyla za celý rok hlášena 
žádná porucha HW 
- zálohovací zařízení k serveru je zapojeno a funkční, využito přibližně 40% celkové 
kapacity 
- tiskárny a technika MÚ jsou v dostatečném množství a kvalitě, schází pouze kvalitní 
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MFP na matriku, kde současné vybavení nestačí požadavkům především projektu 
CzechPOINT – zařízení bude pořízeno z dotací MV ČR 

• Kotlík 
      - zapůjčen jeden z nepoužívaných PC, připojeno na ADSL O2 

• Opravy, instalace programů 
- cca 10 menších problémů týdně, většinou způsobených špatným používáním PC 
- Misys – mapový program, zakoupena nová verze, instalace nových podkladů 
- Codexis – instalace aktualizací přes internet, nové zákony jsou v našem programu 
bez zpoždění 
- Symantec antivir – prodloužení licencí na dalších 12 měsíců, za rok provozu pouze 
jediné vážné nakažení PC virem, odstraněno úspěšně. 

 
Připravované akce a seznam žádostí                             

• Letní bobová dráha 
• Centrum aktivit a pohody pod Pradědem 
• Sport a rekreace pod Vysokou horou 
• Areál pro cyklistiku BMX 
• Cyklostezka Vrbno – Karlovice 
• Vyhlídková věž 
• Hřiště Železná 
• Vybudování zázemí pro cykloturisty (Mnichov) 
• Rekonstrukce areálu TJ Sokol (hřiště) 
• Oprava hřbitovní zdi, márnice a kapličky + rekultivace hřbitova v Mnichově 
• Překladiště komunálního odpadu 
• Rekultivace skládky KO 
• Kanalizace Mnichov – Železná 
• Založení městského lesoparku 
• Vodovod Mnichov 
• Úprava veřejného prostranství – lokalita Ve Svahu a nám. Sv. Michala 
• Regenerace panelových sídlišť – komplexně (Husova, sv. Michala) 
• Zateplení budov, využití solárních systémů na ohřev vody 
• Regenerace části Dřevokombinátu 
• Bezbariérové město  - bezbariérový úřad 
• Výstavba nového domova pro seniory 
• Výstavba domů s pečovatelskou službou (rekonstrukce) 
• Vybudování knihovny se studovnou 
• Dostavba a modernizace MŠ Jesenická včetně zpřístupnění zahrady pro veřejnost 

 
Neinvesti ční akce 

• Dny EP – Vrbenské slavnosti 2009 – OP PS ČR-PL 
• Financování Kotlíku - MSK 
• Toulky mezi Vrbnem a Glogówkem – OP PS ČR-PL 
• Otevírání areálů škol - letní kino, zahrady MŠ 
• Zefektivnění třídění odpadu – žádost předložena na MSK – vyřazena 
• Turnaj starostů 
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Projekty realizované nebo p ředložené v roce 2008  

Název projektu rozpo čet realizace 
projektu titul  výše dotace  poskytnutí 

dotace 
Vrbno p.P. - Dve ře k 
dalšímu vzd ělávání 1 544 130,12 

1.8.2006 - 
30.6.2008 

MSK , žádost 
předložena 2006 1 533 100,23 Kč 

průběžně            
2008 -9 

Založení m ěstského 
lesoparku ve Vrbn ě - 
projekt. dokument. 227 000,00 

do 4/2008 MSK - PD- žádost 
podána 03/07 - 

schválena 
108 750,00 Kč 

60% - 2008     
40% - 2009 

Toulky mezi Vrbnem 
a Glogówkem 581 320,00 

1.6.2008 - 
30.9.2009 

OP PS ČR_PL   
žádost schválena 19 764 EUR        

(cca 494 100 Kč) 
2010 

Areál 
volno časových 
aktivit Černá Opava 

 

1. 11. 2008 -         
31.12.2009 

ROP - 92,5 % 
žádost  schválena 4 528 446,00 Kč 2010 

Dny EP - Vrbenské 
slavnosti 2009 

706 800,00 

1.1.2008 - 
30.9.2009 

OP PS  ČR-PL, 
předložení žádosti 
září/2008, dotace 

85% 

požadovaná          
14 851 EUR         

(cca 371 275 Kč) 
2010 

Chytrá horákyn ě 
2 018 400,00 

1.6.2008-
24.10.2009 

PRV, dotace 100% 
2 018 400,00 Kč 2010 

Revitalizace 
městské zelen ě ve 
Vrbn ě p.P. - 
projektová dokum. 

480 000,00 

do 30.6.2009 MSK - 75 % 

360 000,00 Kč 
60% - 2008, 
40% - 2010 

překladišt ě KO - 
projekt. dok. k  Ú Ř 361 165,00 

do 11/2008 MSK - 75% 
320 000,00 Kč 

60% - 2008   
40% - 2009 

Dopracování a 
aktualizace 
komunitního plánu 
soc. služeb 

292 000,00 

1.1.2008 - 
31.12.2008 

MSK 75% 

219 100,00 Kč 2008 

U dotací na PD z MSK je z výše dotace poskytnuto 60% do 14 dní po podpisu smlouvy,   

40 % je proplaceno po  předložení zaregistrování žádosti do dotačního titulu.  
 
 
Dotace p řidělené grantovou komisí 

 
Grantovou komisí bylo za rok 2008 v uvedených kategoriích požadováno a přiděleno: 
               požadováno      p řiděleno 
různé:               132 300                63 000,- Kč         
kulturní a společenské akce:              157 990       84 000,- Kč                
sport:                                                127 500             73 000,- Kč                   
  
Schválený rozpočet na granty                220.000,- Kč 
Žádosti celkem:                                      417 790,- Kč 
Přidělené dotace komisí celkem:           220.000,- Kč 
Vráceno  TJ Sokol             2 000,- Kč 
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Kategorie různé : 

  Žadatel Název projektu Rozpočet 
akce 

Požadovaná 
dotace 

Přidělená 
dotace 

1 Sdruž. občanů zdrav.post. 

1.Návštěva domu seniorů   
2.Návštěva nemocných členů  
3.Zájezd Polsko a jižní Morava 12.800,- 5.000,- 0 

2 Sdruž. občanů zdrav.post. 

Soutěže dobrovolných hasičů 
v požárním sportu v rámci oslav 135 
let dobrovolné požární ochrany ve 

Vrbně pod Pradědem 8.220,- 4.000,- 2.000,- 

3 SH ČMS-okrsek Vrbno p.P. Výstava drobného zvířectva 39.300,- 15.000,- 8.000,- 

4 Český svaz chovatelů Stonožka - nechci být sám 14.800,- 8.000,- 6.000,- 

5 ZŠ,DD,ŠD a ŠJ Vrbno p.P. 
Mezinárodní závody mládeže ml. 

Rybářů 17.600,- 15.000,- 0 

6 Český rybářský svaz Soutěž mládeže-lov ryb udicí 9.800,- 4.800,- 0 

7 Český rybářský svaz Májový čtyřboj - K4M 14.900,- 5.500,- 4.000,- 

8 Myslivecké sdružení Praděd Myslivecký den - Letní slunovrat 30.000,- 5.000,- 3.000,- 

9 Myslivecké sdružení Praděd Veř. střel.soutěž O cenu Pradědu 10.000,- 3.000,- 2.000,- 

10 Myslivecké sdružení Praděd "135.výročí založení hasičů ve V.p.P." 35.000,- 7.000,- 5.000,- 

11 SDH Vrbno pod Pradědem Požární prevence dětí 120.500,- 15.000,- 15.000,- 

12 SDH Vrbno pod Pradědem Mladí hasiči 2008 16.500,- 15.000,- 3.000,- 

13 SDH Vrbno pod Pradědem 
"O putovní pohár starosty města V. 

p.P." 27.310,- 15.000,- 5.000,- 

14 SDH Vrbno pod Pradědem 

1.Návštěva domu seniorů   
2.Návštěva nemocných členů  
3.Zájezd Polsko a jižní Morava 44.000,- 15.000,- 10.000,- 

  Celkem     400 730    132 300          63 000     
 

Kategorie kulturní a společenské akce : 
  

Žadatel Název projektu 
Rozpočet 

akce 
Požadovaná 

dotace 
Přidělená 

dotace 
1 Společnost přátel Sport.gymn Maturitní ples Sportovního gymnázia 59.590,- 9.590,- 0 
2 Mateřská škola Vrbno p.P. Školka plná zábavy 25.400,- 11.000,- 8.000,- 
3 

Pěvecký sbor města Vrbna  
Koncerty Jarní a Podzimní Vrbno 

2008 12.000,- 5.000,- 3.000,- 
4 Pěvecký sbor města Vrbna Vánoční koncert Vrbno 2008 28.000,- 10.000,- 10.000,- 
5 

Pěvecký sbor města Vrbna 
Mezinárodní festival pěveckých sborů 

Vrbno 2008 70.000,- 15.000,- 13.000,- 
6 ZŠ Vrbno 

Akce pro děti nebo děti a rodiče s hudbou, 
hrami a výukou country tanců v obci a okolí 51.000,- 30.000,- 15.000,- 

7 ZŠ Vrbno Flétničkový festival 5.000,- 3.500,- 2.000,- 
8 ZŠ Vrbno Divadelní festival 7.400,- 5.400,- 3.000,- 
9 ZŠ Vrbno Recitační soutěž 5.000,- 3.500,- 2.000,- 
10 ZŠ Vrbno XIV.Školní akademie 12.000,- 8.000,- 6.000,- 
11 ZŠ Vrbno Výtvarné dílny 4.000,- 2.500,- 1.000,- 
12 DPS Sedmihlásek Vánoční rolnička - 9.ročník 6.500,- 4.500,- 2.000,- 
13 

DPS Sedmihlásek 

XI. ročník - Jarní koncert spojený s nultým 
ročníkem Festivalu dětských pěveckých sborů 

Vrbno 2008 s mezinárodní účastí 56.000,- 41.000,- 13.000,- 
14 TJ Sokol - Klub Vrb.turistů Pálení čarodějnic 11.000,- 9.000,- 6.000,- 

  Celkem    352 890   157 990       84 000     
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Kategorie sportovní akce : 
  

Žadatel Název projektu 
Rozpočet 

akce 
Požadovaná 

dotace 
Přidělená 

dotace 

1 ACS Drak Železný Drak 2008 30.800,- 10.000,- 8.000,- 

2 ACS Drak Cyklokros Černá Opava 16.500,- 8.000,- 5.000,- 

3 ACS Drak Tritur 2008 30.000,- 15.000,- 10.000,- 

4 Sportovní klub při Gymnáziu 
Veřejný závod v klasickém lyžování  

a přespolním běhu 9.400,- 6.000,- 3.000,- 

5 Sportovní klub při Gymnáziu Orientační běh-sport pro celou rodinu 53.200,- 15.000,- 0 

6 Přátelé mariáše z Jamajky V. ročník v karetní hře Mariáš 9.000,- 2.000,- 1.000,- 

7 ŠSK při ZŠ  
Velikonoční a vánoční turnaj ve 

volejbale 4.500,- 2.500,- 2.000,- 

8 ŠSK při ZŠ Šachové klání 6.000,- 4.000,- 3.000,- 

9 ŠSK při ZŠ  Vánoční a Velikonoční laťka 2.500,- 2.000,- 1.000,- 

10 ŠSK při ZŠ  
Florbalový turnaj "O Velikonoční 

vajíčko" 2.500,- 2.000,- 1.000,- 

11 TJ Sokol Náborové turnaje v kopané 14.500,- 9.500,- 5.000,- 

12 TJ Sokol  
Náborový turnaj žáků a 

neregistrovaných hráčů v tenise 12.000,- 6.000,- 3.000,- 

13 TJ Sokol - Klub Vrb.turistů Vrbenská padesátka 19.000,- 15.000,- 15.000,- 

14 TJ Sokol Turnaj v košíkové 3.500,- 2.500,- 1.000,- 

15 TJ Sokol  
Otevřený turnaj žactva, mládeže a 

dospělých v sál. kopané a nohejbalu 12.000,- 9.000,- 4.000,- 

16 TJ Sokol  
Turnaj neregistrovaných ve stolním 

tenise 11.000,- 4.000,- 2.000,- 

17 TJ Sokol  Vánoční turnaj v šachu 4.000,- 2.000,- 1.000,- 

18 TJ Sokol - ASPV Velikonoční soutěžení pro mrňata 3.000,- 2.000,- 1.000,- 

19 TJ Sokol - ASPV Memoriál Jany Dragounové 6.500,- 5.000,- 3.000,- 

20 TJ Sokol - ASPV 
Plácaná ve volebale+Okopávaná v 

nohejbale 5.000,- 3.000,- 2.000,- 

21 TJ Sokol - ASPV Vánoční rej čertů, Mikulášů a andělů 5.000,- 3.000,- 2.000,- 

  Celkem   259 900 127 500 73 000 
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Dotace rady m ěsta a zastupitelstva m ěsta 2008 
 

     

ACS Drak        42 428,00     577/24/07 

Sdružení občanů zdr. post., Vrbno          8 000,00     578/24/07 

Český svaz včelařů, Vrbno          3 000,00     578/24/07 

ČSTV          8 000,00     627/26/08 

ČČK          6 000,00     622/26/08 

Svoboda - krmivo          3 000,00     619/26/08 

HC Železná        10 000,00     623/26/08 

Sdružení zdrav. post.dětí Eva        10 000,00     644/28/08 

Občanské sdruž. zdrav.post. Bruntál          2 000,00     645/28/08 

Automotoklub        15 000,00     746/31/08 

ACS Drak        52 000,00     157/10/08 Změ 

SDH        40 000,00     636/28/08  

Lubomír Petruš          6 000,00     900/39/08 

spolek Přátelé Vrbenska          4 500,00     900/39/08 

Spolek Přátelé Vrbenska       100 000,00     122/8/07 Změ 

celkem       309 928,00       
 
 

Vyúčtování kulturních akcí 
V roce 2008 proběhly kulturní akce, na které je samostatný rozpočet. Jedná se o  
Ples města a městských organizací – 22.2., Dny EP-Vrbenské slavnosti 2008 – 14.-15.6., 
Letní kino – červenec, srpen, Vypouštění balónků s přáním Ježiškovi – 9.12. 
 

 
3.7. POŽÁRNÍ OCHRANA 

Personální zajišt ění požární ochrany  

hasič města 1 

Celkem 1 
 
Činnost jednotky SDH m ěsta Vrbna pod Prad ědem 
V roce 2008 měla výjezdová jednotka požární ochrany zařazená v kategorii JPOII/2 celkově 
25 členů. V průběhu roku byla provedena odborná příprava na získání osvědčení o odborné 
způsobilosti zaměstnance v hlavní pracovní poměru, tak i členů se kterými jsou sepsány 
dohody o pracovní činnosti. Jednalo se o kurz Taktického řízení na OUPO MV Frýdek-
Místek. Dále pak, jeden člen absolvoval přeškolení strojníků u HZS MSK ÚO Bruntál stanice 
Bruntál a noví čtyři členové jednotky kurz nositelů dýchací techniky na učilišti PO v Jánských 
Koupelích. Během roku 2008 bylo prováděno 19 teoretických školení zaměřených na 
bezpečnost práce u zásahu, cvičební řád jednotek PO, zdravotnickou přípravu, práci ve 
výškách a nad volnou hloubkou, školení dýchací techniky, rádiového spojení v jednotkách 
PO aj.. Praktického výcviku s technikou hasičů města Vrbna pod Pradědem se zúčastnila 
celkem 25-krát jak na území města, tak i mimo něj, např. praktický výcvik ve cvičném 
polygonu v Bruntále na hasičské stanici HZS MSK ÚO Bruntál.  V roce 2008 byla uzavřena 
mezi HZS MSK a městem Vrbno pod Pradědem dohoda o vykonávání odborné praxe, kterou 
členové vykonávají s příslušníky HZS MSK na stanici Bruntál v době od 7:00 do 22:00. Díky 
této praxi členové získávají povědomí o práci příslušníků HZS ČR a také další zkušenosti 
s hasičkou činností.  
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Stav techniky požární ochrany 
tab. techniky jednotky SDH města Vrbna pod Pradědem 

Technika typ Počet Rok výroby Stav Poznámka 

CAS 24 T815-2  1 2004 výborný  

CAS 32 T815  1 1989 dobrý  

CAS 16 Praga V 3 S  1 1960 dobrý  

PP 20 Š 706 RTH  1 1974 dobrý  

DA VW Transporter 2,4D  1 1996 výborný  

Přívěsný vozík  1 2007 výborný  

Jiné     typ. 

PS 8  1 1955 dobrý   

PS 8 – 12  2 1967, 1997 dobrý   

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

Plov. čerpadlo Maxima  1 2003 dobrý   

Kalové čerpadlo  1 2006 dobrý  WT 40 Honda 

Kalové čerpadlo  1 2003 dobrý  WT 30 XK3 

Elektrocentrála  1 1997 dobrý  EC 6000 

Odsavače kouře  1 1979 dobrý  VTA 60 

Přetlakový ventilátor PAPIN  1 2003 dobrý  500/99 

Raft GUMOTEX  1 2005 dobrý  BYBOAT 300M 
 
Na začátku roku byla dokončena úprava sanitního vozu VW Transporter 2,4 D, který po 
celkové úpravě nahradil DA Avia. Na opravách vozu se z velké části podíleli členové JSDH 
Vrbno p. P. 
 
Finance 
Neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje: 

• na zabezpečení pohotovostí členů JSDHO 300.000 Kč  
• na mzdu člena vykonávajícího činnost jednotce jako svoje zaměstnání v hlavním 

pracovním poměru 25.000 Kč 
• na výdaje za uskutečněné zásahy JSDH mimo jejich územní obvod 99.100 Kč 
• na pořízení ochranných masek k dýchacím přístrojům 45.000 Kč 

 
Zásahy v roce 2008 
 
V roce 2008 provedla jednotka SDH 93 zásahů 
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Budovy PO a stavební úpravy, opravy techniky 
V roce 2008 byla přichystána místnost na půdě požární zbrojnice, ve které je plánovaná 
ložnice pro členy JSDH v pohotovosti. Tato by se měla během roku 2009 realizovat. 
Na ulici Husově v prostoru garáží vozidel jednotky PO vybudována cvičebna s posilovacími 
stroji pro využití členům JSDH.  
Během roku řešen problém se špatným stavem CAS32 T815. Získání státní dotace 
s podporou města Vrbna pod Pradědem, během roku 2009 plánovaná rekonstrukce vozidla. 
Špatný stav požární zbrojnice, plánované opravy v dalších letech: 

• oprava střechy na PZ 
• výměna vodovodního potrubí (cca 40-50let staré) 
• oprava elektroinstalace 
• výměna oken za plastová (únik tepla) aj. 

 
Preventivn ě výchovná činnost a propagace jednotky 
Během roku 2008 byly provedeny tematické přednášky preventivně výchovné činnosti 
v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva v ZŠ Vrbno pod Pradědem, ZŠ Široká Niva 
a Karlova Studánka. Dále pak probíhá kroužek mladých hasičů pod vedením instruktorů, 
kteří učí a připravují děti na soutěže mladých hasičů.  
Propagace a informace obyvatel obcí Vrbenska o práci hasičů je prováděna formou 
zveřejňování článků o činnosti jednotky ve Zpravodaji v měsíčních intervalech.    

 
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 2008 
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Město Vrbno pod Pradědem 
Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

 

 
 
 
 

Výroční  zpráva  za  rok  2008 
 

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: 

 
8 / 0 

 
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 

 
0 

 
c) opis podstatných částí každého rozsudku 
soudu: 

 
žádný rozsudek nebyl vynesen 

 
d) výčet poskytnutých výhradních licencí:  

 
0 

 
e) počet stížností podaných dle § 16a: 

 
0 

f) další informace vztahující se k uplatňování 
zákona: 

0 

Zpracoval:  

 
Ing. Miroslav Adámek 

tajemník MěÚ 
 

 
 
Ve Vrbně pod Pradědem 10. 4. 2009                              
Ing. Miroslav Adámek, tajemník MÚ 


