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Pan
Ivan Hába
Žižkova 14
793 26 Vrbno pod Pradědem

Vážený pane Hábo,
k Vašim dotazům ze dne 1.3.2017 Vám sděluji následující:
1) Město nezakoupilo hlasovací zařízení. Informaci, jak hlasovali zastupitelé, je možno
získat ze zápisu z jednání zastupitelstva, který je veřejně dostupný na webových
stránkách
města
URL:
http://www.vrbnopp.cz/cs/samosprava/zastupitelstvomesta/usneseni-zm.html. Dle jednacího řádu zastupitelstva čl. 9 odst. 3, může
zastupitelstvo rozhodnout o jmenovitém hlasování. Převážně se tak jedná u finančních
a majetkoprávních záležitostí. Jednací řád je dostupný na webových stránkách města
URL: http://www.vrbnopp.cz/cs/samosprava/zastupitelstvo-mesta-4/. V případě, že
hlasují všichni zastupitelé jednotně, nejsou u hlasování uvedena konkrétní jména. Pokud
zastupitelé hlasují pro usnesení rozdílným způsobem, jsou uvedena jména u menšiny
hlasujících. Hlasuje se v pořadí pro, proti, zdržel se. Zbývající výpis jmen vyplývá
z logiky věci. Přítomnost zastupitelů na jednotlivých jednáních je uvedena jak v zápise
z jednání, tak i v samostatném seznamu „účast zastupitelů na zasedáních“, který je
veřejně
přístupný
na
webových
stránkách
města
URL:
http://www.vrbnopp.cz/cs/samosprava/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zm.html.
2) Strategická mapa města je v současné době v průběhu zpracování. Dne 6.4.2017 bude
probíhat její veřejné projednávání. Dokončení zpracování se předpokládá v měsíci
červnu. Následně bude strategická mapa zveřejněna na webových stránkách města.
3) Město za přijaté úvěry neručí žádným majetkem ani rozpočtovými příjmy.
a) Úvěr 11.500.000,- Kč, přijat 19.12.2008, pevná úroková sazba 5,05 %,
splatný 04/2024.
b) Úvěr 13.000.000,- Kč, přijat 24.6.2016, pevná úroková sazba 0,73%,
splatný 07/2031.
4) Odměny zastupitelů upravuje nařízení vlády 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev. Toto nařízení bylo od svého vzniku novelizováno celkem 12krát.
V dotazovaném období nabyly účinnosti čtyři novely:
NV 459/2013 Sb., účinnost od 1.1.2014
NV 52/2015 Sb., účinnost od 1.4.2015
NV 352/2015, účinnost od 1.1.2016
NV 414/2016, účinnost od 1.1.2017
Výdaje na odměny zastupitelů včetně zákonných odvodů v dotazovaném období:
2014
2.512.873,- Kč
2015
2.287.125,- Kč
2016
2.454.528,- Kč
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Všechny výše uvedené údaje jsou veřejně dostupné na stránkách Ministerstva financí
(Monitor - informační portál Ministerstva financí) www.monitor.statnipokladna.cz , kde
jsou zveřejněny všechny údaje o rozpočtech a všechny výkazy za období od r. 2010.
5) Výklad slova rezerva je velmi široký a dá se na něj uplatnit několik hledisek. Pokud se
bude vykládat pojem rezerva z hlediska účetního (k čemuž asi položený dotaz směřuje),
pak zní výklad vyhlášky 500/2002 Sb. takto:
a) Rezervy jsou určeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů podle § 26
zákona, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla
není jistá částka nebo datum, k němuž vzniknou. U rezerv podle zvláštních
právních předpisů se postupuje podle těchto předpisů.
b) Tvorba rezerv se účtuje na vrub nákladů, jejich použití, snížení nebo zrušení pro
nepotřebnost ve prospěch nákladů.
c) Zůstatky rezerv se převádějí do následujícího účetního období.
d) Rezervy nesmějí mít aktivní zůstatek.
e) Rezervy není možné používat k úpravám výše ocenění aktiv.
f) Výši vytvořených rezerv a jejich odůvodněnost ověřuje účetní jednotka nejméně při
každé inventarizaci.
Jak je uvedeno v odst. a), rezervy se tvoří za stanoveným účelem. Z tohoto hlediska
Město Vrbno pod Pradědem žádné speciální rezervy v dotazovaném období netvořilo ani
netvoří.
6) Ve sdělení ze dne 12.12.2016 jste byl informován:

Vzhledem k tomu, že všechny výše uvedené investice se podařilo zajistit pouze ze zdrojů
TS, nebylo nutné na konci roku použít tuto 2mil. rezervu. Vedení TS rozhodlo o
ponechání této rezervy na zvláštním účtu KB. Pan ředitel TS Vrbno navrhuje, že
v případě nejasností či dotazů je možno navštívit TS Vrbno, kde Vám budou podány
veškeré informace.
7) Původní znak města nebyl zrušen. Město dříve využívalo jak pro propagaci, tak pro
prezentaci města svůj heraldický znak. Je to znak tradiční a oblíbený. Při řadě zejména
méně oficiálních příležitostí a často i komerčních prezentacích se ukázalo, že tradiční
heraldický znak města zaniká ve spleti nejrůznějších log a značek a jeho umístění mezi
nimi nepůsobí důstojně. V době moderních technologií již převážná většina měst vedle
svého heraldického znaku začala úspěšně používat vlastní loga, která vyobrazují jejich
identitu a směr, kterým se ubírají, a tyto prvky se dále promítají do marketingových
aktivit. Městu takové logo chybělo. Vedení města spolu s interně vytvořenou kreativní
skupinou umělců, novinářů a osob působících v oblasti kultury a vzdělávání vybralo
vítězný návrh, tedy nové logo VRBNO, který byl schválen usnesením rady č.
233/10/2015 dne 8.4.2015. Více o vzniku loga a jeho využití naleznete na webových
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stránkách města v sekci „Symboly města“ URL: http://www.vrbnopp.cz/cs/turista-avolny-cas/o-meste/symboly-mesta.html
8) Uživatelé nemusí souhlasit s využívaním cookies.
Důvod zavedení souhlasu cookies - tento dotaz na souhlas s používáním cookies byl pro
návštěvníky stránek města zaveden dle Evropské směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví
elektronických komunikací, (novela 2009/138/ES, která změnila režim používání
cookies), která požaduje, aby členské státy zajistily, že předmětné technologie bude
možné používat pouze po předchozím souhlasu uživatele nebo účastníka. Soubory
cookies byly ukládány již v minulosti automaticky, aniž by uživatel tuto skutečnost
věděl. Nově musí být uživatel dle směrnice EU o této skutečnosti předem informován.
Souhlas s používáním cookies je nyní postupně zaváděn také na ostatních stránkách
měst a obcí a dalších institucí. Můžete jej nalézt také na stránkách Úřadu pro ochranu
osobních údajů ČR URL: www.uoou.cz.
Komu sledované cookies slouží? Proč ti, kteří nesouhlasí, mají zhoršený přístup na
stránky? Kde jsou uloženy výsledky sledování a kdo k nim má přístup?
Jedná se o veřejně dostupnou informaci o cookies uvedená na stránkách města pod
URL:
http://www.vrbnopp.cz/cs/technicka-neautorizovat/prohlaseni-o-pouziticookies.html
Prohlášení o použití cookies - tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na Vaše
zařízení soubory, obecně nazývané cookies.
Co jsou cookies - cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové
stránky pamatují Vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje
nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro
ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani
ke zneužití přihlašovacích údajů.
Jaké cookies používáme - používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení
z mobilních zařízení do PC verze webu, pro kontrolu hlasování v anketách a další pro
zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek. Podrobnější
informace
získáte
na
níže
uvedeném
kontaktu
na
správce
webu.
Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti).
Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto
dat.
Souhlas s ukládáním cookies - většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud
není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s
ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení
svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na
uvedených adresách:
• Internet Explorer: windows.microsoft.com
• Google Chrome: support.google.com
• Mozilla Firefox: support.mozilla.org
• Opera: help.opera.com
• Safari: support.apple.com
Uživatelé, kteří nesouhlasí s cookies, nemají zhoršený přístup na stránky města.
9)

Zastupitelstvo města rozhodlo usnesením č. 311/17/2017 ze dne 30.1.2017 podat
žádost na projekt „Vrbno pod Pradědem - Asistenti prevence kriminality“ na základě
předloženého Plánu prevence kriminality (strategický dokument – schválený usnesením
č. 306/17/2017), který byl vypracován ve spolupráci s Policií ČR na základě
bezpečnostních analýz. Celé území ORP Bruntál je zařazeno do sociálně vyloučené
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lokality. Za vyloučenou lokalitu ve městě lze považovat ul. Sklárenskou, Hřbitovní a
okolí ubytovny na nám. Sv. Michala. Tyto lokality označili také obyvatelé města v rámci
dotazníkového šetření firmou REGIO.
Projekt bude realizován za předpokladu přidělení dotace. Vyhodnocení dopadu a
efektivity projektu se provádí dle bezpečnostních analýz, porovnáním předcházejícího
období s obdobím působení asistentů prevence kriminality (předpoklad 7-12/2017).
Dále se provede vyhodnocení zpětné vazby obyvatel formou ankety. Hodnocení provede
manažer prevence kriminality ve spolupráci s Policií ČR. Manažer prevence kriminality
bude jmenován po případném schválení dotace.
10) Hospodářská činnost nemá plánované náklady – nerozpočtuje se.
Náklady 53 242,- Kč (skutečné náklady a výnosy). Únorové náklady a výnosy ještě
nejsou zkalkulovány.
S pozdravem

Ing. Miroslav Adámek
tajemník MÚ
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