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l. Uvod
VfroènÍzprévaMéstskéhoúiaduVrbnopod Pradèdemza rok 2009je zpracovénav souladu
s trvalousnahouo zleoÉovéní
óinnostiúiadu.
Vlastnízprévaobsahujevlitah z nejdúleZitèj5ích
informacítfkajícíchse óinnostimèstského
úiadu v roce 2009. JednotlivépaséZezpracovalivedoucí piísluén1ichodborù, koneénou
redakciprovedltajemník.Ne v2dy bylo moZnéodliéitpùsobnostipii vfkonu veiejné sprévy
mèsta,Rada
zajiéfovanévfluènè méstskfmúiadema èinnostorgénúmèsta(Zastupitelstvo
mèsta)nebovfah k dalSímsubjektúm(zejménaorganizacea spoleénostiméstemziízenééi
s nímspolupracující).
Zpràva nepostihujepùsobenístarosty,místostarostúa tajemníka,kteií jsou sice souóéstí
méstského
úiadu,aleodli5itmírujejichvlivuvné a uvnitiúiaduby byloobtí2ne.
Statistickéúdajejsou vétSinouuztaàenyk 31.'12.2009.
Se zpràvoubudou seznàmeniólenovéRady mésta a nàslednèbude zveiejnènana
webovychstrénkàchmésta.

2. Méstski úiad Vrbnopod Pradédem
2.1.V5eobecnéinformace
Poóetobyvatel- méstoVrbnopod Pradédem- evidenceobyvatel
Rozloha- ha
Poòetobcísprévního
obvoduobces povèienlmúiadem
Poòetobcísorévního
obvoduobces obecnímstavebním
úiadem
Poòetobcís matrióním
úiadem

5 761
6 891

2.2. Sídlo
Nédra2ní
389,79326 Vrbnopod Pradédem

2.3. PersonólnísloZenímèstskéhoúÍadu
Poèetzamèstnancúzaiazenychdo mèstskéhoúiadu
Poèet2en
Poòetmu2ir
Poòetoracovníkúdo 20 let
Poéetoracovníkù
ve vèku21-30let
Poòetoracovníkú
ve vèku31-40let
Poòetoracovníkú
ve véku41-50let
Poèetoracovníkù
ve vèku51-60let
Poóetpracovníkúve vèku61 let a vyóe
Poóetfunkòních
místk 31. 12.2009
Poóetúiedníkù
Poóetvedoucíchúiedníkù
Poòetvedoucíchúiedníkù- Zen
Poòetvedoucích
úiedníkù- muZù
Poòetvedoucích
úiedníkdr
do 20 let
Poóetvedoucích
úiedníkùve vèku21-30let
Poèetvedoucích
úiedníkirve vèku3l-40 let
Poòetvedoucích
úiedníkúve vèku41-50let
Poèetvedoucích
úiedníkúve vèku51-60let
Poóetvedoucích
úiedníkúve vèku6l leta viée
Poóetvedoucích
úiedníkúse zékladním
vzdèléním
Poèetvedoucích
úiedníkús úplnfmstiednímodbornfmvzdèléním
(maturitní
Poóetvedoucích
úiedníkúse stfedoékolsk]tm
vzdèlàním
zkouSka)
Poóetvedoucích
úiedníkús vysokoékolskfm
vzdèlàním

óz

27
c

0
14
7
1
17
o

1
0
0
1
0
0
0
2
4

Mimo rómecorganizaèního
schématuzamèstnàvéúiad:
plénsociélních
lvanuKlíòníkovou
DiS: Projekt,,Komunitní
sluZebv mikroregionu
Vrbensko"
jew
patologickimi
MartinaBenedikovióovà: Nízkoprahov!
klubKotlíkprodètiohro2ené
jevy
Jan Hromjak:
Nízkoprahovf
klubKotlíkprodètiohro:enépatologickfmi
FrantiSek
KaluZík:
Délníkéiétènimésta
PetrKosnovskf:
Délníkéi5tènímésta

2.4. Organizaénístruktura Méstskéhoúiadu Vrbno pod Pradédem
k 31.12.2009

I
-

E

Y

Odbor vfstavby a
iivotního prostÍedí

2.5.Spróvníobvodymèstskéhoúiadu
PovèÍenfobecníúiad
spràvníobvodméstaVrbna pod Pradèdemjako obce s povèienlmobecnímúiadem1e
yymezenúzemímobcí Karlovastudénka,Ludvíkov,Vrbno pod pradédem,Karlovicea
SirokéNiva.
Matrièníúiad
sprévníobvodmèstaVrbna pod Pradèdemjako obce s povèÈenim
obecnímúrademje
yymezenúzemímobcí Karlovastudénka,Ludvíkov,Vrbno pod pradédem,Karlovicea
SirokéNiva.
Stavebníúiad
sprévníobvodméstaVrbna pod Pradèdemjako obce s povèienlimobecnímúiademje
yymezenúzemímobcí Karlovastudénka,Ludvíkov,vrbno pod pradèdem.Karlovicea
SirokàNiva.
Silnièníspràvníúiad pro místníkomunikacea veiejnèpiístupnéúèelovékomunikace
sprévní obvod silnièníhospràvníhoúiadu pro místní komunikacea veiejnè pÈístupné
je vymezenúzemímméstaVrbnopodpradèdem.
úòelovékomunikace

3.
v rémciúspora organizaòních
zménbylk 30.4. 2009zrusenodborvnèisíchvztahú.

3.I. ODBORMAJETKOPNAVruí
Personélní zajiéténíodhoru
vedoucíodboru

1

sprévabytù
sprévapozemkù
projektovymana2er

2

Celkem

6

1

odborsprévymajetkumèstazajistujenaklàdéní
s majetkem
mèsta.piipravujepodklady
pro
jednéníRady mèstaa zastupitelstva
méstatlkající se naklàdénís majet-kem.
Reaizule
koupé, prodeje a pronàjmypozemkú, zíizovànívécnfch bremen a uzavírànídohoo o
omezeníuzívànínemovitostí.
Dàlezajistujesmlouvyo pronéjmubytùa nebytovfchprostor.
Odborsprévymajetkumèstavykonévé
v oblastisprévybudovdozorovou
a kontrolní
óinnosr.
Òinnostna úsekuspróvybytú
P_o.zqnním
obdobíjsmezaÒalis opravamistrech.opravoustieSního
pléétéproélydomyna
uliciPalackéhoó. p. 604, 605 a 606 a na ul. Krejóíhoó. p. 487,489.Délebytyproveoeny
opravyplochfchstrechna objektech
bydleníó. p.500 na ut.sadovéa ò. p. stbîà ném.sv.
Michala.v tomtorocejsme podleplénuprovedlirekonstrukci
balkonùna ul. Husovaè. o.
493a2 496.Na ném.sv. Michalaprobèhlarevitalizace
bytovfchdomúò. p. 505- 508a 535.
Jednalose o celkovourekonstrukci
objektù(vfmènaoken,termofaséda,
vfmènavstupních
garé2ovfch
dveÈí,
vrat,opravaportélù,instalace
spoleònfch
televizních
antén).

V prúbèhurokubylyna domechna ul. Palackého
604,605 a 606 vyménènyneboopraveny
venkovníosvétlenía
vchodovédveie, elektroinstalace,
uchyceníbojlerù,nainstalovàno
probíhalavlmèna sklenénfchvlplní a ràmùoken.Vfména vchodovfchdveíiza plastové
postupnéprobíhala
v pèti
takéna sídliétiHusovaa na ul. Bezruóova.
Celkembylyvyménény
objektech
bydlení.
Ze strany néjemníkústéle trval zdjem o vyménustaúch oken za plastové. Mèstojako
majitel bytoulch domù poskytujena vfmènu oken pÍíspèvekve v!éi 50% z fakturované
èéstky,maximélnè
vèak5 000,-Kó najednookno.
Bylaprovedenavfména rozvodùvodyv doméó. p. 487a 488na ul. Krejéího.
Bèhemceléhorokujsme provàdélidrobnouúdÉbu bytovéhofondudle potieby.Bèhemroku
jsme pokraéovali
ve vfmalbè spoleénlichprostorobjektú- schodiétè,sklepníprostory,
suéérny-na sídliétích
Ve Svahu,Bezruèova,
Husova,ném.Sv.Michala.
V tomtorocedoÉlok prodeji29 bytúna ul. Husovaé. p. 492,na ul. Novédobybylov kaZdém
z domué. p.432, 433, 434 prodéno12 bytù.
Od listopadujsou v platnostinové Pravidlapro uZívéníbytu a spoleÒnfchòéstía zaíízení
domuv majetkumèstaVrbnapod Pradèdem.
Óinnostna úsekuspróvypozemkú
Na poèàtkuroku 2009 byl piipravena podepsàns TechnickfmisluZbamiVrbno,s.r.o.,
dodatekke Smlouvèna realizacisluZeb- seóenía vyhotovení
seznamupozemkùv majetku
jsme
jak
mèstak seèení.Pravidelnè
kontrolovali, TS dohodnutésluZbyplní.Spolupracovali
jsme rovnéZs Pradédsk1Ím
lesnímzàvodem,a. s., a to pii vysadbèzelenèna kruhovém
prostfedíMU proélyna územímèstaveékeré
objezdu.Ve spolupréci
s OdboremZivotníhd
stromy a zeleÈ kontrolouzdravotníhostavu, piitom byly oznaèenystromy ve épatném
zdravotnímstavu. Mnohéz nicll jiz byly pokéceny.Dàlejsme se staralio likvidaciéernich
sklédek,staveba autovrakú.
Pracovniceodboru provàdèlakontrolu nàjemnichsmluv a vyméhala po dluznících
neuhrazené
néjemné.Bylouzavieno30 nov)?ch
nàjemních
smluv.Z Pozemkového
fonduÓR
byly mèstu pievedenypoZadovanépozemkyv k. ú. Zeleznàa Vrbno pod Pradédema
uzavienytii smlouvyo pievodu pozemkù.Byly vyhotoveny3 nové smlouvya dodatkyke
smlouvémk umístèníinformaèních
a reklamníchzaíízenína objektechv majetkumèsta.
podílel
Odbor majetkoprévníse
na piípravéprojektúAreél volnoòasovlchaktivit,Zaloíení
méstského
lesoparku,
UpravanémèstíSv. Michalaa Ve Svahu.
podkladyk akci Splaékovàkanalizacev místní
Odbor piipravov,al
veékerémajetkopràvní
- Zeleznà.
óàstiMnichov
Mèstoprodalo3 pozemkyprovistavburodinnichdomkùv lokalitèHusova.Podaiilose nàm
prodatdúmé. p.492,432,433,434.
Celkemodbormajetkoprévní
vyhotovil119 smluvo prodejia 9 smluvo zíízenívécného
biemene.
pracía veiejnésluZby.Tito
V tomtorocejsme zahàjiliorganizovéní
vefejnèprospéSnlich
pracovníci
prùjezdnich
se podílelina úkliduméstaa jeho piilehllchèéstí,napi. zajiÈtèní
profilùkomunikacív Zeleznéa Mnichovè,úpravavzrostlézelenéna ulici Sadovà,Husova,
Dru2stevní
a ném.Sv. Michala,osàzeníhibitovaa jeho úklid,stiíhénía údÉbaZivfchplotú,
úklidchodníkúa komunikací,
odklízení
nàsledkúiíjnovésnèhovékalamityatd.
V prosincibyl opètzahàjenprovozmobilníhokluziStév areàluTJ SokolVrbnop/P.
Placenínójmúa stav vymóhénídluhù
Stavpohledàvek
k 3l .12.2009:

2 582881.40Ké

Dluhy za nójemnóa sluiby

2,2

K 31.12.2009:
r uzavieno31 dohodo splàtkàchdluhu
o podény3 névrhyna soudnívyklizenÍbytu
. podàno10 vfpovèdíz nàjmuz bytubez ptivolenísoudu
. zaslàno46 upomfnekza nezaplacenénàjemnéa sluZby,pifpadnèWúétovàní
sluàeb
Poèetbytúv majetkuméstaje 549.

:

Vodné a stoèné a stav vymàhónídluZnfch èóstek
Stavpohledàvekk31.
12.2009:

552934,50Kè

,. Pohledàvkyza vodné a stoéné

Hospodaienív lesích méstaVrbna pod Pradèdem
plénubylyv lesíchmèstaprovedeny
V Sestémroceplatnostilesníhohospodàiského
pèstební
nàsledujícítéZebiìia
zasahy:
Tèiební èinnost
téZbadflví celkem 1.229,11m3,z toho piedmlitníúmyslnétéZba
z toho samowroba
65,00m3 mltní rlmyslnAté2ba
nahodilé
tèZba
464,03m'

171,20m3
593,88m3

Za prodejdieva v roce 2009 bylo vyfakturovànocelkem739.040,-Kè, z toho za dieuo ze
3.040,-Kó.Prùmérné
zpenéZení
dievav roce2009doséhlo601,-Kò/m'.
samovrjroby
8.693,09m'dieva.
LHPbylov lesíchmèstaVrbnap. P. vytèZeno
Od poóàtkuplatnosti
Pèstební
èinnost
Z vlikonùpèstebníoblastibylyv loóskémroceprovedenytyto èinnosti:
- les
. prvnízalesnénÍ
8,80tis.ks
o opakované
1,00tis.ks
zalesiovàní
o úklidklestu
756,-m3
. opravaoplocenek
2.550,-Ké
. vysekékodících
0,24ha
dievin
. profezàvky
4,15ha
. oZínàníMLP- ploéky
40,90tis.ks
o oZínéníMLP- celoplo5nè
I ,40ha
. zpiístupnèní
porostuÈezem
1,51ha
a hr.
proti
o nétèrMLP
45,00tis.ks
okusu
. ind.ochranaMLP- oplùtek
0,065tis. ks
. lapéky
7,- ks
pèstební
Nàkladyv,.ikonù
éinnosti
vèetnènàkupusazenicdosàhly313.914,-Kè.
Dotace
V roce 2009 Mèsto Vrbno p. P. zaZédaloo finanònípiíspèvek na hospodaienív lesích
z rozpoètuMoravskoslezského
krajev jednotlivfchoblastech:
. obnovalesazalesnèním
58.500,-Kò
. ekologicky
Setrnétechnologie
13.720,- Kò
r ochranalesa
8.380,-Kó
po
Dotacev celkovévféi 80.600,-Kó byly fyzickékontrolekrajskymúÈadempievedenyna
úèetmèsta.
Ochranalesa
Pii prevencia ochranélesaprotikùrovcúmbylopokéceno7 ks stromovfchlapékùa
dÈíví.
instalovéno
10 ks feromonovÍch
lapaéù.V roce2009bylyvféZeny2 m'kùrovcového
jako
je
5kúdcù hodnocen ,,2àkladní".
Stavlesaz hlediskavfskytuhlavníchkalamitních
Vúrobníúkolva ekonomika
2010
firmè
ProjeKyúkoiùpéstebnía tèZebníèinnostipro rok 2010bylypiedànydodavatelské
rozvahadle
TECHNICKE
SLUZBYVRBNOs.r.o.v mésícilistopadu
2009.Ekonomické
jednotlivlchlesnicklchvfkonù bylazpracovénapro mèstskliúíadv zàíí 2009.Indexnérùstu
(poklesu)
censurového
diívív roce2009dle ÓSUje +1,6%.
Projekty:
PÈioravované
akcea seznamZédostí
. Letníbobovédréha
o CentrumaKivita pohodypod Pradèdem
. Sporta rekreacepodVysokouhorou
. Areàlpro cyklistikuBMX
. Cyklostèzka
Vrbno- Karlovice
o Vyhlídkovévé2
o HiiétéZeleznà
. Vybudovénízàzemíprocykloturisty(Mnichov)
r Rekonstrukce
areéluTJ Sokol(hii5tè)
. Opravahibitovnízdi, mérnicea kapliéky+ rekultivacehfbitovav Mnichovè
o PiekladiStè
komunélního
odpadu

.
.
.
.
.
o
.
.
.
.
.
o
o
.
.
.

RekultivacesklàdkyKO
Kanalizace
Mnichov- Zeleznà
Zaloàenímèstskéholesoparku
VodovodMnichov
- lokalitaVe Svahua ném.Sv. Michala
Úpravaveiejnéhoprostranství
Uzemníolén
Smuteèní
sífi
paneloujch
Regenerace
(Husova,
sídlièf- komplexnè
sv. Michala)
SníZení
energetické
néroènosti
objektuZS, Skolní+ZZ
SníZení
energetické
néroènosti
objektuM5, Jesenickà
448
RegeneraceééstiDievokombinétu
Bezbariérové
mésto - bezbariérov!úiad
VÍstavbanovéhodomovapro seniory
VÍstavbadomùs peèovatelskou
sluàbou(rekonstrukce)
Vybudovàní
knihovny
se studovnou
Vrbenskàveiejnostdo ékol- ékolyproveiejnost

Neinvestióní
akce
- Op pS ÒR-pL
o DnyEP- Vrbenské
slavnosti
2009,2010
- OP PS ÓR-PL
o ToulkymeziVrbnema Glogówkem
. Vrbnoznàméi neznémé
o Financovàní
Kotlíku
. Zefektivnèní
tiídéníodoadu

Nózevprojektu

rozpoéet

Toulky mezi Vrbnema
553331,00
Gloqówkem
Zalozenímèstského
lesoparkuve Vrbnè7 951964
sadovéúpraw
Zaloiení mèstského
lesoparku6 578541
vybavenostploch
Snliení energetické
nàroènostiobjektu ZS, 21 545 404
Skolnl477,VrbnoD.P.
SníZeníenergetické
nàroènostiobjektu
3 775734
MS,Jesenickà448,
Vrbno p. P.

1. etaparegenerace
bwaléhoareàlu
VRSAN,
VrbnopodP.

3 403749

realizace
proiektu

titul

1.6.200830.9.2009 OP PSÓR PL
do 1212012 oPaP - 900/0,
MSK

5olo

vfée dotace

poskytnutí
dotace

17750EUR
(470310 Kó)

2010

6 995 333 Kó,
388600- MSK

prùbèZnè

do 1212010

ROP

6 082541KÒ

prùbèZnè

oo
15.12.2010

OPZP

10767513Kè,
598000- MSK

pnlbéZnè

oo
30.12.2010

OPZP- 9|o/o,
M S K -5 %

2 097 481 Kó.
116500- MSK

prùbèZnè

do 412010

ROP

3 054 586 Kó

Splaskovókanalizace 51 999800
oo
oPzP- 90 yo, 31 373489 Kè+
- Mnichov,Zeleznà
31.12.2010 M S K - 5 % 1 742900 - MSK
Dny EP - Vrbenské
12 105EUR
632020,00 1.1.2008 OP PS ÓR-PL
slavnosti 2009
(302625 Kó)
30.9.2009
Dny EP - Vrbenské
657500
1.11.200916907,95EUR
slavnosti2010
30.9.2010 OP PS ÓR-PL (388861 Kè)
Chytróhoràkynè
1.6.20081 268539
PRV
1 217000Kó
24.4.2010
Vrbnoznóméi
12 '112EUR
ó30 zcu
do zAíí2010 OP PS ÓR-PL
neznemé
(302800 Kó)

2010
prúbè2né
2010
2011
2010
2011

3.2.FINANCNíODBOR
Personélní zaji éténí odboru
vedoucíodboru
úèetnictví
spràvadanía poplatkù,exekuce
pokladna

èinnosti finanéníhoodboru
Finanéníodborzajistilv roce 2009 splnènívÈechúkolùv agendéúèetnictví,rozpoóetnictví,
qpràWdaní a poplatkita mezd.
UèetnictvíméstaVrbnopod Pradédemi DSOVrbenskoje vedenov systémuGlNlS,pouZité
úóetnípostupybylyv souladus platnymipfedpisy.
Óinnostfinanéního
odboruje velmiobsàhléa ruznorodé.
Patiísemtytozékladníòinnosti:
. zpracovànírozpoètumèstaa DSOVrbenskoa rozpoétové
zmény
. zévèreénÍúéetméstaa DSOVrbensko
. sledovàní
piíjmùa vfdajú
o mèsíóníuzévérkyhospodaienía zpra'covéní
piehledùo hospodaiení
o inventarizacemajetku
o zpracovànímezd
. zpracovénÍstatisticklchvykazùjak roéních,tak étvrtletnlcha mésíèních
. dafrovépiiznéní
. vedeníúèetnictvía zpracovéníúèetníchn'.ikazù
. evidencebankovníchriètù
o fakturacea evidencedoélúchiodeslanichfaKur
o likvidacedoélichfaktur
. evidencepoplatkùa daní
o evidencea vyúétovénídotací
. vybèrmístníchpoplatkù
. vymèfovànípoplatkú
o povolovénívlherníchhracíchpiístrojù
o vlibèrnéjemnéhoz pozemkù
. evidencevÉechsmluv
r zaji5tujeprovozpokladny,tj. veékeréu.idajovéa piíjmovéplatbyv hotovosti
o evidencevyiizovénístíZností
r evidencepronàjmupÍístavby
Piezkoumàníhospodaienímèsta
V roce 2OOgbylo provedenopÈezkouméní
hospodaidníméstaza rok 2008,a to pracovníky
-1.
KrajskéhoúfaduOstravave dnech30. 3. 4. 20Og.
Zàvèr audituznèl: ,,Pii piezkouméníhospodaieníúzemníhocelku dle 52 a 53 zàkonaé.
42012004
Sb. nebylydle $10 odst.3 písm.a) zji5tènychybya nedostatky.'
Ve dnech31.8. - 2.9.2009 probéhlo
méstakdatu 31.7.
dílóípiezkouméní
hospodaÈení
2009, a to rovnèZpracovníkyKrajskéhoúiadu Ostrava.Pii provedenídílóíhopÍezkouméní"
hospodalenínebylyzji5ténychybya nedostatkya protonebylúzemnícelekpovinenpiijmout
opatieník népravèchyba nedostatkú.
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Externíkontroly
V roce2009nebylyprovedeny
2édnéexterníkontroly.
HospodaÍeníza rok 2009
Pro rok 2009 byl zpracovéna schvélenrozpoòetve vfSi 105.014.000,Ké vèetnè
financovéní.
V prùbèhuroku byly provedenyòtyii rozpoòtovézmény a upraven! rozpoéet
vòetnéfinancovéní
òinil126.343.051.Kó.
Piíimv
V prúbèhuroku mésto obdÉelo dotaci z Krajskéhoúiadu na sociélnídàvky ve v!éi
6.600.000,-Kè. Skuteónàv!èe òerpàníbyla ve vf5i 6.386.152,-Kó, takie pii finanèním
vypoiàdéní
bylovrécenozpètna úóetKU 213.848,Kè.,
Dàle mèsto obdÉelo úèelovoudotaci na vfdaje spojené s volbami do Evropského
parlamentu
ve vlSi 164.410,Kò.Skuteòné
vfée òerpéníbylave v1iéi164.410,Ké,tak2epii
finanòním
vypoiédéní
nebylavrécenazpètna úèetKú zédnàóéstka.
Krajskf úiad poskytlméstu piíspévekna vykon stàtnísprévyve v!èi 2.679.300,-Kè a
piíspèvekna ékolství
ve vféi 791.681,- Kò.
Z rozpoóluMoravskoslezského
krajebylyméstudélepiiznànytyto dotace:
Neinvestièní
úóelovédotaceproSDH
Neinvestiéní
dotacena hosoodaiení
v lesích
Neinvestièni
úòelovédotacena vfkon stétnísprévy
Neinvestiòní
dotacena programKnihovna
21. století
Dotacena projektCzechPoint
Dotacena pojistnév rémcizajiÉt'ovéní
veÉejné
sluZby
Investiòní
dotacena akci,,Regenerace
VRSAN"

380.500,Kó
80.600,-Kè
554.428,-Ké
5.000,-Ké
4 9 . 1 1 8K
, -è
2,837,-Kó
655.000,Kó

od stàtníhofonduzivotního
jsmeobdÈelidoúètovàní
prostredí
dotacíve v1iéi29.750,Kó na
- obnovaslepéhorameneieky opavy- Vrbnopod pradèdem"
ukonòenou
akci,,Biocentrum
a I .649.600,Kó na akci,,Óistiéka
odpadních
vod".
Ministerstvo
vnitraÓR ném poskytloúóelovoudotacina opravuhasióského
auta ve vú5i
600.000,Kè.
Na zàkladé smluvníchvztahú mezi Méstemvrbno pod pradèdema úiadem oràce
v Bruntélebyly v roce 2009 sjednénypracovníúvazkyna veiejnèprospéénepréce.Na
mzdovénàkladypracovníkú
VPPa odvodyjsmedlesmluvprùbèzné
obdÉelidotacez úÈadu
orace.
Daóovépiíjmymèstaòinilycca 51.028tis. Ké (v roce 2008 cca 56,3 tis. Ké), nedafrové
piíjmycca24.260tis.Kèa kapitétové
piíjmycca 10.408tis.Ké.
piíjmú byl nejvètéípiíjemz DPH, a to cca 19,4 mil. Kè a déle daÉ z piíimu
Z daòov1ích
prévnickfch
osobve vf5i cca9,7 mil.Kò).
Financovàní
V zévèruroku 2008 byla podepsànasmlouvas óeskou spoiitelnou,a.s. v Opavé,kterà
mèstuposkytladlouhodob!investióní
úvèrna revitalizaci
panelovyich
domùna nàméstísv.
Michalave vféi I '1,5 mil.Ké.Tentoúvérbylv roce2009èerpànna danf úóelve vféi 10 mil.
KÓ.

't1

Kontrolníèinnost
prostranství
UZívéníveÈeiného
ve viéi 28.950,-Kó.
K31.'12.2009bylvybrànpoplatek
za uàíuàní
veiejnéhoprostranství
Pii vybírànípoplatkubylo postupovénodle Obecné zàvaznévyhléSkyMésta Vrbno pod
Pradèdemé.212007ze dne 13. 12.2007. Podkladypro vybírénítohotopoplatkupodévà
majetkoprévní
odborMèU.
Vviizovéní
stí2ností
Pii vyiizovéní stíZnostíbylo postupovànodle pravidel pro piijímàní a vyiizovéní petic,
stíZnostía podéní.Tato pravidlastanovilaRada mésta usnesenímóíslo 't355/621061) ze
dne 19.01. 2006v souladus ustanovením
Sb.,o
$102odst.2 písm.n) zékonaó. 12812000
piedpisú,s úèinností
obcích,ve znènípozdéj5ích
19.
2006.
od
01.
Celkemza rok 2009 bylo piijato7 stíZností.Stí2nostisméiovalyproti konkrétnímobèanúm,
proti méstu. PiedmétemstíZnostíbylo zejménaporuèovànípodmínekdan)?chk Zivotnímu
prostiedí,tj. chova étékotpsa, poÉkozovéní
stromúa keiù, neoprévnènà
stavbaplotovézdi,
défedodàvkateplévody a neopravenédveie, Spatnlistav fn a zatékànído bytuv bytovém
domé ve vlastnictvímèsta,pochybenípracovníkùúiadu ve vztahuk prodejipozemku.Tyto
stíZnostiie5ili vedoucí odború méstskéhoúÈadua starostkamésta. Z celkovéhoooétu
jakodúvodnéa 4 stí:nostijakonedúvodné.
stíZností
byly3 stíZnosti
vyhodnoceny
poplatkuze psù
Evidence
a placenímístního
K31. 12.2009 bylo na MèU,finanènímodboru,evidovéno531 poplatníkù.Celkembylo
vybréno 139.249,-Kè. Nedoplatkypo splatnostiòiní 50.967,-Kó. Kontrolníòinnost:
vyhledévéníneevidovanfchpoplatníkúbylò zamèienozejménana místní óésti mèsta.
psù je obtíZné.Pii vyméhàní
Problémje ve mèstè,kde evidovénívolné pobíhajících
je
pohledàvek postupovéno
dle zékonaè. 565/1990Sb.,o místníchpoplatcích
a v souladu
se zàkonemó- 33711992
Sb. o sprévèdaní a poplatkúVroce 2009 bylo v33 pfípadech
- poplatku
zahàjenoiízeníve vècivyméhénípohledévek
ze psa.
EvidenceZàdostína bvtv
K31. 12.2009je evidovéno
celkem121Zàdostína pronàjembytovéjednotkyve vlastnictví
mésta.Dle pravidelpro hospodaiení
s bytyje podmínkoupii podéníZàdostinemítÈàdné
dluhy vùèi MèstuVrbno pod Pradèdem.V prùbéhumèsíceúnora aZ dubna 2009 byly
aktualizovànypodané Zàdosti o pronéjem bytové jednotky. Zadatelé, kteií neodevzdali
vyplnènftiskopis,nebomélivúèiméstunedoplatky,
bylivyiazenize seznamuzadatelù.
Za
je vybírànmanipulaèní
podàníZàdosti
poplatek
ve v1i5i200,-Kó.
K31.12.2009bylovybréno
7.000,Ké.
Piidèlovéníbytú je vézàno zaiazenímZadateledo poiadníkuna byty. Poiadník na byty
doporuéuje
a pfipravuje
bytovàkomise.
pozemkú
Smlouwa úhradvza pronéiem
K31. 12. 2009 bylo vybrénoza pronàjempozemkùve vlastnictvímèsta 207.944,-Kè.
po splatnosti
Nedoplatky
éiní20.898,50
Kó.V evidencijevedeno360 poplatníkù.
je provàdénapravidelnè
Kontrolasmluva vyiazovàníz evidencena zàkladèneplacení
ve
spolupràci
s majetkoprévním
odborem.
Vúherníhracípiístroie
V roce 2009 bylo vydàno 22 spràvníchrozhodnutí- povolení k provozovénívfherních
hracíchpiístrojùve Vrbnè pod Pradèdemdle zàkonaé. 20211990Sb., o loteriícha jinfch
podobnichhréch. Piíjem za spràvnípoplatkyéinil 744.000,-Kè,50% ztéto èéstkytj.
372.000,-KÒbyloodvedenoFinanénímu
úiaduBrunté|.Za místnípoplatkyza provozovan!
VHP bylo pfijato482.'144,Ké a za odvodviitèZkuz VHP 308.310,-,-Ké.
piíjemz VHPòiník 31. 12.2009 1.178.454,Celkovr.i
Ké.
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Kontrolní
èinnostbylazamèfenana dodÉovànípodmínek
vydanlichrozhodnutí
a provedena
byla v provozovnàchv centru mésta. Zji5tènénedostatkyprovozovateléVHP v termínu
odstranili,
sankcenebylystanoveny.
Poplatekza rekreaónípobvt
K31. 12.2009 byloza rekreaènípobytvybréno53.136,-Ké. Pii vyméhànípoplatkuúiad
postupoval
dle OZVó. 212007
o místníchpoplatcích.
Poplatekza ubvtovacíkapacitu
K31.'12.2009byloza ubytovací
kapacituvybràno34.202,-Kò.RovnèZzde úiadpostupoval
poplatcích.
dle OZVó.212007
o místních
U poplatkuza rekreaènípobyta ubytovacíkapacitubylakontrolníòinnostzaméienana nové
vznikléprovozovnyve méstè.
Místní poplatekza provoz systému shromaidovàní, sbèru, piepravy, tÍídéní, vyuiívóní
a odstraùovéníkomunólníchodpadù
Úiad postupujedle zàkonaè. 565/1990Sb., o místníchpoplatcích,
ve znèní pozdéjéích
piedpisrlr,
pfedpisùa
zàkonaé.33711992
Sb.,o sprévèdanía poplatkú,
ve znénípozdéjéích
dfeobecnézévaznfchvyhlà5ekó. 36,37, 02103,312004
112008.
a 1l2O07a
,312005, 112006
poukàzek
Zasílànípo5tovních
PoStovnípoukàzkybylyzaslényna kaZdéhopoplatníkazvléSt,vóetnènovorozencù.
V roce
poètovní
poukàzky
po
poplatku,
2009 byly
zaslàny1x, a to
splatnosti
kterébyla k30.9.
2009.
Piehledpiíimùza odoadvk 31. 12.2009
Poóéteéní
stavk 1. 1. 2009
PÈedpis
k l. 1. 2009
Uhrazeno
Nedoplatky"
Pieplatky.
-Nedoplatky
jsouz obdobílet2002- 2009.
a pÈeplatky

995.679,00
Kó
2.741.314,00
Ké
2.496.344,00
Ké
1.240.649,00
Ké
60.187,00
Ké

za rok2009
Wdané rozhodnutí
Platební
vfmèry
450 rozhodnutí
Yyzvakzaplacenív néhradnílhùtè
77 vfzev
Y'izva k souèinnosti
tietíchosob
15 rozhodnutí
piíkez
Exekuòní
6 rozhodnutí
Vyrozuméní
o prévnímoci
6 vyrozumèní
Rozhodnutí
o zruéeníexekuce
l0 rozhodnutí
Souèinnost
vizva
40 vyzev
Jinérozhodnutí
38 rozhodnutí
(vratky,dédickéíízení,o prominutí
poplatku,
a neprominutí
apod.)
Veiejnévyhlé5ky
87 rozhodnutí
postupoval
Sprévcepoplatkuv Èízení
dle zàkona33711992
Sb.,o spràvèdanía poplatkù,
ve
piedpisú,zékona565/1990Sb.o místníchpoplatcích,
znènípozdèj5ích
ve znènípozdèj5ích
piedpisú a obecnè zàvaznychvyhlàéek(36, 37, 2103,312004,312005,'112006,112007
a
1/2008)o místnímpoplatkuza provozsystémushromaZd'ovàní,
sbéru,piepravy,tiídéní,
vyuZívàní
a odstraÉovéní
komunélních
odpadú.
V Èízení
bylyzasílényplatebnívfmèry,dàlepakvlzvy 1.,ll. a lll. k zaplacení
v nàhradnílhùtè
ke splatnostipoplatku.Nèkteiípoplatnícinereagujíani na vlzvy v néhradnílhútè,kde je
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na exekuóníiízení. Bylo tedy piistoupenok exekucíma pohledévkybyly a
upozorÉujeme
jsou stéle vymàhàny.Exekucejsou nejèastèjiprovédényna sréZkypenéiních prostiedkú
z úótu, déle pak na sréZkyze mzdy. Sràiky z dévek stétní sociélní podpory@rAZkyze
piíplatkù,piídavkùna dèti,piíplatkuna bydlení)nelzeprovédètz dùvoduzmény
sociélních
zékona ó. 11312006
Sb., kdy se méní zékon o stàtní sociàlnípodpofe,nelze uplatnit
exekuónípíîkazypíikAzànímpohledàvkyna jiné penèZitéprostÍedky,a to s platnostíod 1.
dubna2006.
PohledÉvkyza nezletilése pouze vymèiují a v piípadè,2e je dluÈníklzàkonnyzàstupce,
rodiò/neuhradí,jsou evidovànya bude moÈnéna nè uplatnitexekucipouzev piípadé,2e
nezletilf doséhne zletilosti a bude mít jakékoliv prostiedky moZné k vfkonu exekuce.
Spràvcepoplatkutedy tyto piípadyvede déle v evidenci,jak uklédàzékon o spràvèdaní a
poplatkù.
Spràvcepoplatkuvyu2ívalSl9 zàkona 33711992Sb. o spràvèdaní a poplatkùve znèní
pozdèj5Íchpiedpisùk doruèenípísemnostiza pomociveiejne vyhlééky.Doruòeníveiejnou
jsou na
vyhléSkou
se stalo óastou2ívanfmprvkemv samotnémiízení,jeliko2poplatníci
bez udéníadresy,piípadnéjejichadresaje
zàkladèsdéleníÓeskepoSty,s. p., odstèhovéni
neznémé.SprévcepoplatkuvSakpostupujedle platnéhotrvaléhopobytuz registruobyvatel.
Rízenís poplatníky,Keií se takto nezdra$îv místè svého trvaléhopobytu,je tedy velmi
zdlouhavé,dluZínemaléèàstkya spisynékteúchpoplatníkújsou odlo2enypro nedobytnost.
nèkolikexekucí,pokudmèl poplatníkbankovníúèet,i v piípadè
Bylovéaktaké provedeno
veiejnouvyhlé5kou.
uplatnèní
doruèenírozhodnutí
V-ymàhànipokut uloienfch za piestupkov{ Ìízení
podlezàkonaé.33711992
ve znènípozdèj5ích
Sb'.,o spràvèdanía poplatkú,
Uiadpostupuje
piedpisir.
Piíimvza oiestupkva poiàdkovépokutvk 31. 12.2009
Poòéteòní
stavk 1. 1. 2009
Piedpisk 'î. l. 2009
Uhrazeno
- nedoplatky
jsouz obdobílet2002- 2009
Nedoplatky

Ké
46.724,O0
26.300,00
Kè
Kè
6.124,00
Kè
66.900,00

Wdanà rozhodnutív roce2009
Vfzva k zaplacenípokuty
Vfzva k souèinnosti
tfetíchosob
Exekuènípiíkaz
Rozhodnutí
o nabytíprévnímoci
Rozhodnuti
o zruéeníexekuce

20 rozhodnutí
27 rozhodnutí
2 rozhodnutí
2 rozhodnutí
2 rozhodnutí

VÉCí
3.3ODBORVNITRNíCH
P ersonélní zaji éténí oddélení
vedoucíodboru,piestupky
evidenceobyvatel,obéansképrúkazy
matrika,vidimacea legalizace,CzechPoint
cestovníruch

sekretariàt
uklízeéky
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Piehledèinnosti- Matrika
UzavienàmanZelství
celkem
.
- obÈadní
VrbnopodPradèdem
síri
o
KarlovaStudénka
o
Ludvíkov
.
Karlovice
.
SirokaNiva
.
siatek s cizincem
.
sóateknajinémmísté
o
sÈatekve vsedníden
celkemvybràno
.

zo

l6
10
0
0
0
1
1

za poplatek
2000,-Kó
poplatek
za
1000,-Kó
za poplatek1000,-Kò
12000,_
Kè

profarníúiadyiímskokatolické
osvèdéení
církvevydàno 2x

Vvstavení
úmrtních
listùzemielúch
v matrióním
obvodu
celkem
Vrbnopod Pradédem
Ludvíkov
KarlovaStudénka
Karlovice
SirokàNiva

zó

0
1
1

Celkem

3 za poplatek
500,-Kò=1500Kó

Opisvmatrièních
dokladú
celkem

28

Poòetovèienúch
listin(vidimace
a leqalizace)
celkem
celkemvybréno

3304
113.970,_Kò

ovèiovéní+ matri
PoéetZédostío vúpisCzechpoint:
celkem
vypisz rejstfíkùtrestù
bodovéhodnocení
iidiòú
vfpis z katastrunemovitostí
vfpis z obchodního
rejstiíku
vipis z Zivnostenského
rejstiíku

136.670,_Kó
410
168
15
185
39

a òervenecnebylna Czechpointpiístup)
PoòetZédostio zménuiménaa piíimení
celkem
o
piíjmení
jména

0
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Poóet2édostio provedení
zéoisuprozvlé5tnímatrikuv Brnè
celkem
4
oddacílist
2
úmrtnílist
0
rodn! list
2
PoéetZédostio wstaveníosvèdéení
o stàtnímobòanství
ÓR
celkem
84
PoóetZàdostio wstavenídokladúo RÒ
celkem
Prohlà5ení
o uznàníotcovstvi
Celkem
Soràvnípoolatkvz pokladníknihv- matrika
celkem

24
136.670,Kè

Evidenceztràtva nàlezv
114.PenèZenka
s vét5ímobnosem+ dokladvOP 103008113
15.Penè:enkaolàtèné+ zdrav.kartiòka
16.MobilSiemens
17.MobilSiemens
+ dokladyOP 112618995
118.PenèZenka
119.Mobilnítelefon
120.MobilnítelefonSamsung
121. MobilnítelefonMotorola
122.PànskéjízdníkoloAdmiràl
123.JízdníkoloDominétor
124.OP I 10405678,
PK LimitCCS,zdrav.prùkaz
125.Batoh,montérky,2triòka,
OP 112770171
126.PKVISA,penèàenka,
kartyTETA,BILLA,Zel.lékérna
127. Klié,ese Zlutoupéskou
128.KoloLiberta
129.2 ks klíòr]
'130.OP 112942909
13í. Zdravotníor'ùkaz-VZP
132.Dètsk!stan
133.Svazekklíòùs piívéskem(fialovébotióka)
+ autíóko)
134.Svazekklíéús piívèsky(botièka
135.Dvasvazkyklíèù
136.Klíóe- 4 ks + oranZovÍétítek,,garài"
137.ModrédétskéhorskékoloSUPERIOR
138.Óernfklíò+ 2 maléklíèkyna krouZku
139.Klíóod auta- SKODA
140.Klíée- 3ks+ 3 barevnékarabinky
141. MobilnítelefonMotorola
òernà
142.Hnédàpenè:enka+ OP SJ 733237SK,RP SC 603052
143.Klíée- 2ks
SvatebníobÍadyna MèÚve Vrbnè pod Pradèdemod 1. l. 2009do 31.12.2009
VrbnopodPradèdem
KarlovaStudànka
Ludvíkov

15
I
0

16

0
24

Karlovice
Celkem:
sóatkycírkevní

obfadechbvlwbrén za polozku:
Sprévnípoplatekpfi svatebních
.
jinévhodnémísto
za poplatek1000,-Kò
9
.
1
za poplatek2000,-Kó
sÉateks cizincem
.
ve
v5ední
2
za poplatek1000,-Ké
sóatek
den
Celkem:
12000,-Kó
Svatebníobiadyse konajív obiadnisíni MèU ve Vrbné pod Pradèdem.Snoubencimají
velkf zéjemo konànísvatebv KarlovèStudànce(kaplisv. Huberta,piírodé,v prostoréch
làzni).
Víténíobèànkú
25.04.2009
2x
25.07.2009
2x
17.10.2009
2x
Obiadvprovedli
Ing.HelenaKudelové,
MèÚ
starostka
Ing.Milo5Lasota,mistostarosta
MéÚ
DagmarPatrovské,
matrikàika
JanaSztukovà,
ceremoniéika
PetraLudwigové,zdravotnísestra
Jaroslava
Novotné,matrikéika

18dètí
l1 dètí
18dètí

r

18x
12x
6x
13x
bX

24x

Cinnostina úsekuosobníchdokladù,evidenceobyvatela sprévníiízenípii ruSení
trvalfch pobytú
prúkazù
Na úsekuobèanskúch
podanfchZédostío OP
486
(v roce2009nebylazàkonemstanovenévlmèna obèanskichprúkazù)
vydanfchOP
377
(vydanichménè z dùvoduztràl OP, nàhradníOP musí lidé vyzvednouna MéU Brunté|,
prùkazuz dúvoduztréty,odcizenípiedeélého
vyzvednutí
novéhoobòanského
obéanského
prùkazu je nutno vyzvednoutv2dy na Mèstském úiadè obce s rozèíienoupùsobností
Bruntàl)
Na úsekuevidenceobwatel
piihlé5ení
k fP
narození
piehlàéení
v místéTP
odhlé5ení
z TP
úmrtí

OU

157
103
JI

V roce 2009 bylo podéno9 Zédostío poskytnutíúdaiúz informaóního
systémuevidence
obyvatelMèstalrbna p/P, tyto údajese vydévajíobóanùmna jejich vlastníZédostformou
DOtvrzení.
RuSenítrvalúchoobvtú
podanichZédostí
vyieSenfch
spisú
poòetdosudnevyieéenfchspisù

17
l6 (z tohoTP zruSen15obóanúm)
I (iízenípokraèuje
v roce2010)

je k dneSnímu
Na adreseohlaéovny
dni piihlàéeno
78 obèanù.
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Poèetobyvatel k 01. 01. 2010byl 5 761 obèanú.

Uzavienaman:elswí- vÉno p.P.

Obéansképdkazy

Poóetovèienfch listin - celkem

Poèetobyvatell(3l.'t2

lVydAno

Óinnosti na úseku pÍestupkú a kontrola placenípokut
V roce 2009 bylo ieéeno183piestupkù.Spràvníorgén zaznamenalnejvícepfestupkúproti
obóanskému
souZitídle 549/1a), 49/1c) - téchje 122 plípadú.Jednése hlavnèo uràzkyna
cti, ublíiení na zdraví, úmyslné naruéenfobèanskéhosou2itf vyhroZovéním,drobnlm
ublíàenímna zdraví,schvélnostmi
éi jiné hrubéjednéní,a také èastésousedskéspory.
Déle nésledujepoèet pfestupkúproti majetkudle ust. $50/1a),b) - 31 piípadù, hlavnéu
mladistvjch'osob a nepfizpùsobivichobèanù, hlavné drobnou krédeZí/do 5.000 Kè/,
poÈkozovéním
vècí,kdy èkodaje do vjÈe 5 tis. Ké.
proti
Piestupkú
veiejnémupoiédkudle ust $46 a S47,kdy se jedné hlavnèo ru5enínoèního
klidu,vzbuzeníveÍejnéhopohoÈenía poruÉovàní
OA/ mésta,bylo 19 pfípadù.Qne 1. 11.
2009 byla vydéna Obecnè zàvaznàvyhléékamèsta O zàkazu konzumacealkoholuna
veiejném prostranství,lze piedpoklédat,2e hlavnèv letních mésícíchbude zaznamènén
zvféen poèetpiestupkùtohotocharakteru.
Vzhledemk tomu,ie od 1. 't. 2010platínow trestnízàkoník,mùÈese poèetptestupkùproti
majetkunauféit, pouze o piestupekse nynl bude jednat také u recidivisty,kteú spéchà
napiíkladznovukrédei. Novf trestnízàkoníknérustpiedpoklédé.
Poéty.piestupkùv prubéhuroku kolísají,ovlivnényjsóu také sezonné.Nejvícepfestupkù'
bfvà tradiénév létè. Od roku 2005 poétypiestupkùstàlestoupají.S noqfm zékoníkemse'
oéekévéjeètè vét5í nórùst.Trestnízékoník ruéí napiíkladtrestné èiny iízení motorgvého
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vozidlabez iidièského
oprévnèní,
domécívfroba lihovinnebopy àctvíse Skodouni2éínez
pèt tisíc korun. Propuéténibudou lidé odsouzeníjako recidivistéza kràdeíe nepiesahující
pèt tisíc korun a u tèchtoosob se bude opét jednat ,,pouze,,
o piestupek,pokudopèt
nèco
'pouze
spàchají.Podle nového trestníhozékoníku se totiz bude pachatelzodpovídat
z
piestupku,
za kte4imu vèzenínehrozí.Novelatrestního
zékoníkupiinééívlihodyztodèjùm
v
pytlékùmèi lidem,Keií sednouza volantbez iidièského
obchodech,
prúkàzu.Kdo ukiadne
zbozí do pèti tisíc a poèkàs daléíkrédezíèest tfdnú, nedopustíse trestnéhoèinu iako
dosud,alejen piestupku.
Neuhrazené
pokutya nékladyiízeníza rok 2009budouvyméhényna zaèétkuroku2010,
kdy budouzaslàny
rnizvyk zaplacení.
Pokudani tak dotyón1i
neuhradípokutunebonéklady
iízení,spràvníorgénpiedé ty, kteií nezaplatili,
k vymàhénífinanónímu
odborudle zér<.o
sprévèdanía poplatkú.
MèÚvrbno p/P projednàvé
piestupkypro obceKarlovastudénka,Ludvíkova Karlovice
na
zékladéverejnoprévní
smlouvya dodatku,ktenj'jeuzavienna dobuurèitou,
do 31. 12.2011.
Poèetdoélfch piestupkúza rok 2009: 1 7 7
PR
Ve vyiizovéníz roku2008
o
PR
CelkempÈestupkù
zpracovanf
ch 2009
r83
PR
Vyiízenov piíkaznímiízení:
40
PR (zkràcenéiízeníg 87)
pokuta/
/ napomenutí,
Odloàeno
8V
PR
se
o
domluvy,
pokuty,
pak
blokové
hlavnéu névrhovlchpiestupkùmezi osobami
lledné
blízkfmi,dle podénívysvètlení
zékona/
960pÈest.
Projednàno
bezuloZení
opatiení:
/sankcíje projednàní
véci/
7
P
R
ulozenísankce:
26
PR
Napomenutím:
15
PR
Pokutou:
13
PR /dleg piestupku
vyiéepokuty/
Zastavení
iízení976PZ
15
PR
Celkemve sprév.fízeníprojednéno
76
PR
Poéetodvolàniautoremedura
I
PR /odvoléní
ieéíorgénl.stupnè/
Z tohovyiízeno-prvoinstanèné
I
PR iodvoléníieÈíorgént.stupnè/
Na pokutéchcelkemuloZeno
24.000
Kè
Zaplaceno
na pokutéch
a NR
6.500
Kè
nezapraceno
17.500
Ké
ZprAvyna obéany- posudky za rok 2009
za rok 2009bylovydàno370 posudkúna obéany.Jednése piedevéímo posudky/zprévyna
g8
éb.,' isprévní
99gnyl ve smysludle odst.I tr.i. pro poticii,dte g50 odst.22.è:.F00t2004
iàdl o sdélenískuteóností
jako podkladpro vydéniiozhodnutíve vèci zbrojníhoprúk"=r,
dàleposudkyprotrestníèijiné Èízení
OSZ,prosoudy,policiia jiné sprévníorgàny.
Vyvèéovénídokumentúna úlednídesce
O vyvè5ení
na úiednídesceZédalyv roce2009tytoinstituce:
Mèstskliúiad Vrbnopod Pradèdem
mèstskéúiady- jiné
finanòníúiady
okresnísoudv
PozemkovffóndÒR
exekutorskú
úiad

237
I
5I

c
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písemností
písemností
písemností
..písemnosti
písemností
písemností
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7
krajsk! úiad
11
celníúiady
15
ostatní
Stàt.veterinàrníspràva,Kraj.vet. spràva l0
V roce2009bylocelkemvyvééeno
348

plsemností
písemností
písemností
písemností
písemností.

Písemnostijsou na úÌadní desc,evyvéSovànypo dobu, lderé je stanovenapiisluèn1imi
zékonynebopo dobu,kterouuvedoudanéinstituce(tojsou písemnosti,kterése vyvééujína
dobudeléíneÈ15 dnú- napi.PF ÓR oznàmenío zam!5lenémpfevoduna 3 mèsícenebo
draàebnívyhlà5ky).
PoóetpFestupkú

Vyvèéenopísemnosti

Sekretariàt

SluiebnlvozidlapouiÍvanàméstskimúÍadem
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Odbor déle zajiéfoval:
r ples mèsta a mèstskychorganizací,Dny EP - Vrbenskéslavnosti2009, Galerii na
radnici,letníkino,humanitérní
sbírky
o prezentaci
(Brno,15.1.- 18.1.),Slovakiatour
mèstana veletrhuRegiontour
(Bratislava,
22.1.- 25.1.), HolidayWorld(Praha,5.2. - 8.2.),Dovolenéa region(Ostrava,13.3.15.3.),Mezinàrodní
veletrhcestovního
ruchu(Opole,7.5.- 9.5.),Vystavalidovfchtvúrcù
pohranièí(Prudnik,4.6. - 7.6.),Polsko-èeské
a umèleckichiemeselv éeskopolském
podnikatelské
trhy (Glubczyce,
12.6. 14.6.),Veletrhpodnikànía iemeselInter-Region
(Prudnik,
"Dùma zahrada"
I 1.9.- 13.9.)
o propagaci mésta v Deníku severní Morava a Slezsko - piíloha, v knize Cestovní
informétorpro ÓR,
. v ràmci projeKu ,,Toulkymezi Vrbnem a Glogówkemvr.irobua tisk propagaóních
materiàlù,vyrobu a instalaciinfotabulíke ziíceniném + turistickéznaèení. vúrobu
piedmètù
reklamních
. ve spoluprécis majetkopràvní
odborempiípravaprojektu,,Vrbnoznéméi neznémé".
o informace obèanúm mèsta a mikroregionuo dèní v naéí oblasti prostiednicfuím
informaèníhokanàlu, v mèsíèníkuZpravodaj,ve vlivèskéch,na webovfch strénkàch
mèsta www.vrbnopp.cz,
na strànkéchwww.iesenikv-vrbensko.cz
a v Komplexním
informaèním
systému(KlS),Keré aKualizoval
e ve spoluprécis odboremsociàlníma zdravotnímúóastv soutéZiObecpiàtelskérodinè
o setkénía podékovàní
pedagogùm
ke Dniuóitelù,
setkànípodnikatelú
. piidèlenígrantúméstav celkovéóéstce217.500,Kó
. chodcentravolnéhoèasuKotlíkve spoluprÉcis jeho pracovníky
. spolupràcis Euroregionem
Pradéd
. spolupràcise Stiediskemkulturya vzdèlàvénía informaèním
centremlmpuls
. vilepovousluZbua kontroluMéstskéhoinformaèního
systému
. prúbèZnépoiizovénífotodokumentace
. spolupràcis méstskimikronikàikami
uté dotacez
SK pii GymnAziu
Vrbno
OV ÓSTVBruntàI
Ceshi svazvèelafùVrbno
Centrumorozdr.Dost.MSK
Sdruzenl
obòanúzdr.oost.Vrbno
TJ SokolVrbno
SoolekPiàteléVrbenska
SportovníqymnàziumVrbno
SK pti Gvmnéziu
Vrbno

mèsta v roce 2009

14 261.00

4 000.00
3 000.00
2 000.00
I000.00
31 000,00

5 000.00
20 000,00

25000.00

1002t44t09
1004t44t09
1001t44t09
998t44t09
999t44t09
1053/46/09
1264154tO9
1322t57t09
1323t57t09

DotacepÍidèlenégrantovou komisí
Grantovoukomisíbyloza rok 2009v uvedenlchkategoiiíchpoZadovéno
a piidéleno:
poZadovàno
piídéleno
rúzné:
145700
52 500,-Kè
kulturnía spoleóenské
akce:
237 990
99 000,-Kè
sport:
202500
66 000,-Ké
schvélenfrozpoèet
nagranty
225 000,-Kó
2édosti
celkem:
586 190,-Kè
oiidèlenédotacekomisícelkem:
217500.-Ké
odmítnuto- Jesenickfhorskf spolek
2 500,-Kè
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Sdruzenfzdr.oost.dètl
Eva Karlovice

1 Sdruz.obÒenùzdrav.oost.
SdruZ.obèanúzdrav.oost.
Sdruz.obèanúzdrav.Dost.

SHCMs-okrsek
Vrbnopod
4 Prad.
o

7
I
9
10
11

12
13
14

15
to

Sdruzenfrodiòúa Diétel
zdrav.Dost.
détf Eva
Òeskrisvazchovatelù

ZS,DD,SD
a SJvrbnop. P.
ÓeskúrvbAiskú
svaz
Óeskúrvbéiskú
svaz
MvsliveckésdruZeníPradéd
MvsliveckésdruzenfPradéd
MvsliveckésdruzenfPradèd
SDHVrbnoDodPradédem
SDHVrbnoood Pradédem
SDHVrbnoood Pradèdem
Pfàtelémariàèez Jamaikv

Vúroóníólenskaschùze
SpolupÉce
a spoleóné
akces
Domovemproseniory
Okresnlden zdravotnéDostizenúch
SoutéZsborúdobrovolnfchhasiòùv
DoZàmlm
sDortu

13.900.-

5.000.-

0

4.900,35.700.-

2.500.15.500.-

2.000.-

16.100.-

10.000.-

6.000.-

Podivuhodnú
svètoèimadètf
Vústavadrobnéhozvfiectva
Mùj pes
Dendètf - soutèZmlad'íchrvbàiù

19.600.13.500.17.500.-

15.000.9.000.14.000.-

10.000.-

9.800,-

4.7Q0.-

SoutéZmlàdezev lovurvb udicl
O cenuPradédu
2009
MVsliveckú
den - Letníslunovrat2009
VefeinàstFeleckà
soutèZ
O DutovníDohérstarostvmèstaVrbna

14.900,-

5.500.-

23.100.-

9.100.-

7.200.'t3.700,-

3.200i5.200,-

44.000.16.500,15.310,-

15.000.-

9.000.-

2.000.-

Pozérnf
orevence
dètí
Mladíhasièi2009
Turnaiv karetnihfe MariéS

15.000.15.000,-

U

5.000.4.000.0
3.500.3.000,-

2.000.2.000,7.000.4.000.4.000,0

1 SDoleènost
DfàtelSDort.ovmn.
2 MatefskàSkolaVrbnoo. P.
3 PèveckúsborméstaVrbna
4 PèveckúsbormèstaVrbna
5

PéveckúsbormèstaVrbna

6

zS Vrbno
zS vrbno
zS vrbno
zS vrbno
zS vrbno
zS vrbno

7
ó

9
10
11

't2 ZS Vrbno
1 3 zS vrbno
1 4 zS vrbno
15
16
17
18
l9

DPSSedmihlàsek
DPSSedmihlàsek
qymnézium
Sportovnl
SDolekPtateléVrbenska
SDolekPtàteléVrbenska
SDolekPfételéVrbenska

2 1 SDolekPiételéVrbenska
zz SoolekPtàteléVrbenska
Z J TJ Sokol- KlubVrb.turistr:r
TJ Sokol- KlubVrb.turistir

Maturitnf
olesSDortovnf
ho ovmnazia
Poznàvéme
zailmavàmfsta
KoncertyLetnía PodzimníVrbno
2009
VànoónfkoncertVrbno2009
Mezinérodní
festivaloèv.sborúVrbno
2009
Akceorodètinebodètia rodióes
hudbou,hramia vyukoucountrytancú
v obcia okolf
Flétniókovú
festival
Divadelnffestival
Dètia ooezie
XlV.Skolnlakademie
Vytvarnédflny
Vànoènliarmark
Z oohédkvdo oohédkv
lX. Taneónipilrtv
- 10.roóník
Vénoónírolnièka
Xll.roèníkJarníkoncert

Dramatickú
krouzek
Silvestrovsk\i
siezdna oekàói2009
DlouhAnoc
l-esníslavnostLaokùz Drakova
Z dèjindobvAnía zpacovAnfrudna
Vrbensku
MikulASské
zabliaèkové
hodv...
PAlenlóarodèinica détskúden
Huràna prézdninv

53.990.9.900.-

6.990.4.700.-

0
2.500.-

12.000.28.000.-

5.000.10.000.-

2.500.8.000,-

70.000.-

15.000.-

12.000,-

51.000.5.000,3.700.4.300.14.000,4.000.-

30.000.-

9.000.-

3.500,3.000.3.300.9.500.-

2.000,-

8.500,-

71.000.204.000.-

4.500.7.000.20.000.5.000.15.000.15.000,6.000.15.000.15.000.-

20.700.50.000.-

14.000.15.000.-

9.500.8.000,-

7.000.-

8.500.25.000.6.500.59.500.33.500,-

9.000.-

2.500.-

6.000,-

1.000.1.500.4.000,1.000.2.000.2.000,9.000.2.000,7.000.-

6.000,1.000,-

4.000.9.000,4.000.4.000.3.500.2.000.-

z5

1 ACS Drak
ACS Drak
ACS Drak
SDortovnf
kluboli Gvmnàziu
Soortovní
klubDFiGvmnéziu
6 Automotoklub
v ACR

4

7 SsKprizS
8 SsKDiizS

SsKDiizS
10

Ssr prizS

1 1 TJ Sokol

1 2 TJ Sokol
1 3 TJ Sokol
1 4 TJ Sokol
1 5 TJ Sokol
1 6 TJ Sokol
1 7 TJ Sokol

ZeleznúDrak2009
CvklokrosÒernéOpava

Tritur2009
Velejni zévodv klas.lyZovàní
a Dfespol.bèhu
Tii dnvorientaónÍho
bèhu
Vrbenskúvrch- I(WBT
Velikonoónf
a vànoòníturnaj
ve voleibale
Sachovékléní
Vànoónía Velikonoónf
latka
Florbalowturnaj"O Velikonoòní
Domlézku"
Vefejnyturnajv Sachuprovèechny
kateqorie
SachovfturnajdvojicproZactvo
a dosoèlé
Vef. turnajv nohejbalupro dorost
a dosDélé
Turnaimlédezev kooané
OtevfenyturnajZactvav kopané
Vrbenskàoadesétka
Túrnai"Kamaràdù"
v tenise

32.600.30.000.35.500.-

15.000.12.000.-

5.000.5.000.-

15.000.-

5.000.-

9.400.94.850.145.000.-

6.000.15.000.15.000.-

2.500.5.000.0

4.500.-

2.500.-

1.000.-

6.000,2.500.-

4.000.2.000.-

2.000.1.000,-

6.100.-

5.000.-

1.000.-

2.000,-

1.500,-

500,-

2.500,-

2.000,-

1.000.-

3.000.7.000.11.000.19.000.-

2.500.5.000,7.500.15.000,-

1.000,1.000,2.500.12.000.-

7.000.-

4.500.4.000.-

1.000,-

1 8 TJ Sokol
1 9 TJ Sokol
20 TJ Sokol

MemoriàlBedfichaOoatrného
VeÈeinú
turnaiv basketbalu
Mezinàrodn
í turnaiv basketbalu

5.500.3.000.10.500.-

21 TJ Sokol

Veieinúturnaive stolnímtenisu
Turnajrodinnychdvojicve stolním
tenisu
Turnaiveterénùve stolnlmtenisu
Velikonoèní
soutéZenfDromriata
Memoriàl
JanyDragounové
Plàcanéve volejbale+ Okopévané
v noheibale
Vénoéníreióertú.MikulàSù
a andèlù

4.000.-

3.500.-

1.500,-

3.000.-

1.000.-

2.500.3.000,6.500.-

2.500.2.000.2.000,5.000.-

1.000.2.500.-

5.000,-

3.000.-

1.000.-

5.000.-

3.000.-

1.000.-

StepmAnie
Vrbenskébèhv

10.000.-

8.000.15.000.15.000.-

2.500,-

TJ Sokol
2.7 TJ Sokol
24 TJ Sokol
25 TJ Sokol
26 TJ Sokol

27 TJ Sokol
TJ Sokol
29 Jesenickú
horskúsoolek
30 Sebeobrana
Vrbno

zó

Kuz sebeobranvoroZenú

27.000.42.600.-

2.500.1.000.-

2.500.7.500.-

2.000,-

r.000.-

2.500.0

Vyúétovàníkulturních akcí
V roce2009probèhlykulturníakce,na kteréje samostatnyrozpoèet.Jednàse o
- 6.2.,DnyEP-Vrbenské
Plesmèstaa mèstskichorganizací
slavnosti
2009- 13.6.-14.6
Letníkino èervenec,srpen.
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3.4.ODBORVÍSNVAY A ZIVOTNíHO
PROSTREDí
Personélnf zaj iéténí odboru
vedoucíodboru- zivotníprostiedí

Òinnost odboru vistavby a ÈivotníhoprostÍedí
V èinnostiodboruje stavebníúfad, silniénlsprévníriÌad, investiènívystavbamèstavrbno
pod Pradédema ochranaa tvorba àivotníhoprostredí,v rozsahustànovenfch
zvléstními
pràvnímipÈedpisy.
Stavebníúiad
V roce 2-009bylo vydànocelkem128 rozhodnutí.Vlastnímstavebnímúradembylovydéno
celkem 80 rozhodnuí, a to v územním iízení, stavebnímÈízenl,kotaud;énilí ií;enr a
ostatníchíízeních.
V roce2009bylovydénostavebnímúiademcelkemg0 rozhodnutí,
z toho:
o
o
o
.
.
o
.
.
.
o
.
o
.
o
.

územnírozhodnutí
l
stavebnípovolení
kolaudaènírozhodnutí
zménastavbypied dokonóenlm
zménavyuZitístavby
naÈízení
odstranènístavby
dodateènépovolenístavby
zastavenàfízení .prodlouZení
platnostipovolení
povoleníodstranènístavby
povolenízku5ebníhoprovozu
zàkazohla5enístavby
povolenípfedèasného
uiívéní stavby
naíízenízajiStènínépravy
ostatní

2,4

21
14
0
0
1
1
z

0
0
0
1
0
1
8

v-roce 2009'bylovydénostavebnímrlfademcelkem279 dalsíchopatienípodlestavebního
zékonaa sprévníhoiédu, kterénejsourozhodnutím,
z toho:
o
o
.
.
.
r
o
.
r
r
o

souhlass odstranèním
stavby
souhlass ohléèenou
stavbou
územnísouhlas
kolaudaèní
souhlas
souhlasse zmènouv uÈívénístavby
souhlasudiZovacfch
prací
piidèleníèíslapopisného
územnísouhlasspojenfse souhl.s ohlàè.stavbou
kontrolníprohlídkastavby
gouhlass délenímpozemkú
jiné (dopisy,sdèlení,vyjàdÍení)

2
4R

44
22
13
1'
4
12
25
36
-105

z3

Sprévnípoplatkvna úsekustavebního
iàdu:
poplatkú.
za rok2009bylouloienocelkem43 spràvních
SilniéníspràvníúÍad
V roce2009bylovydénocelkem22 rozhodnutí,z toho:
o
o
.
o

uzavírkamístníkomunikace
piipojenínemovitosti
na místníkomunikaci
(piekopy,havérie)
zvlàétníu2ívénímístníkomunikace
vyhrazenéparkovàníZTP

1
5
15
1

Ve spolupràci
s MètJBrunté|,odboremdopravya silnióního
hospodéÍství,
byly Èeéeny
dílóí
úpravysvisléhoa vodorovného
dopravníhoznaèeníve mèstè.Se stiediskemSS MSK
BruntélbylaprùbéÈné
ieèenaúdÈbastétníchkomunikací
ll. a lll. tiídy v územnímobvodu
(opravy
mèsta
dopravního
znaéení,údÉba doprovodného
zaiízeníapod.).Ve spolupràci
s TS Vrbnobylydle potiebyprovedenyopravypoSkozeného
dopravního
znaèenía òiéténí
úèelovlcha místníchkomunikací
ve znénísmlouvy.
Opravy místních komunikací
Opravymístníchkomunikacíbyly ieéenyna podkladévedenéhoseznamuopravmístních
komunikací,
tentokràtupravenych
dle Finanèního
ocenènívytypovanlch
akcípro rok 2009,
Keré byloschvélenoRadouméstadne 30. 4. 2009na jejím48. zasedàní.Hlavnípodílna
èerpénírozpoètumèla akce,,OpravaMK Palackéholll. ve Vrbné pod Pradédem"- od
kiiZovatkyChelóickehoke kiiZovatces MK Dvoiékové.Nékladyza opravutéto komunikace
bylyrozdéleny
k úhradédo dvoulet (2009a 2010)
Précebylyprovedenyv místech:
o MK Palackéholll. od kiiZovatky
po kiiZovatkus Dvoiàkovou
s Chelòického
technologií
recyklaceza studenavtl. rozrytévrstvy150 mm a poloiení asfaltobetonového
krytuvtl 50
mm. Précepii recyklacipodkladuprovedlafa Baltoms.r.o.Liberec,asfaltovfpovrchSilnice
MoravaKrnov.
. Palackéholll. ---'pracímv piedchozímodstavciuvedenychpFedchàzela
pfípravapovrchú
odfrézovéníma úpravajízdníhopruhupro zmènupiíènéhosklonukomunikace.Tyto pràce
provedlafa ZemnípràceKlíòovà.
r Palackéholll. --- dokonèovací
pràcena úpravèpovrchúMK - vjezdy,piíkopa(budou
pokraèovat
v roce2010)
r mimo poiadí schvélenichakcí byla provedenavelkoplo5nàúprava na silnici ll. tf.
Zlatohorskà (pied prodejnou Autodíly Remeé ---' porucha vodovodníhoiadu). Take
provedenaoprava propadu povrchu komunikaceu kanalizaéníéachty Husova (pod RD
Krupovi)celoploénèpÍes èífku této MK (v roce 2010 je nutné ieSit piíènouvpusf nad
kii2ovatkous MK SvatoplukaCecha)
o dle plAnuprovedenyopravyvftlukú na MK v Zeleznév òervnu2009
. mimopoiadíschvàlenfchakcíbyl provedennutnf odvozzbylézeminyz místauloZenípo
akciTl 13.RD Husova- Bélidlo.Tentozbytekzeminy;vhodnfk daléímupouZitíbylvyuZívén
jakomístouklàdéní
smetía odpadùobóanúbydlících
v blízkémokolí
- materiélstupóú
. bylaprovedenavlmèna schodiéfovichstupiú na schodiètiu ,,Globàlu"
získan! uznanoureklamací--+ ostatnístupné uloZenyv hale Vrsanu --r potieba k opravé
stupÉùna Krejèího.
'
Spràvnípoplatkvna úsekusilnièního
spràvního
úiadu:
za rok 2009bylouloZenocelkem6 spràvníchpoplatkù.

zo

Uzemníplànovàní
plànovéní
pii Mèstském
Poiizovatelem
ÚeD proVrbnopod Pradèdem
úiad územního
úiadé
poiízení
podkladù,
Brunté|,a to na zékladèZédostimèsta,a to vóetnè
územnéanalytickfch
jak stanovuje
zékon.
stavební
Zményé. I UPD SU Vrbno
V prùbèhuroku2009probèhloúspè5nédokonceprojednàvàní
jejíZ platnostbyla zruéenana zékladèkontrolyKrajskéhoúiadu MSK v
pod Pradèdem,
budev lednu2010.
Ostravèv zéií roku2007.Nabvtíúèinnosti
Nadéleprobíhéprojednévéní
Zmènyé. 2 UPD SU Vrbnopod Pradèdem.Bylyschvéleny
pokynyprozpracovéní
zadénítétozményve variantèB. Dosudprocesnebylukonèen.
V roce2009byl dàlezahéjenprocestvorbynovéhoúzemníhoplànuVrbnopod Pradédem.
Podkladybylyna zékladèvfbérovéhoiízeníposkytnuty
Urbanistickému
stiediskuv Ostravè
prúzkumy
s.r.o.V prosinci2009bylydoruòeny
a rozbory.Dosudprocesnebylukonóen.
Investiénívlistavba mèsta
VúkontechnickéhodozoruinvestoraDii akcíchv roce2009
Realizacestaveb
.
.
.

Provàdèní
vfkonu TDI pii akci ,,Revitalizace
bytovlchdomúè. p. 505 - 508 a 535 Sv.
Michalave Vrbné pod Pradèdem",sestavenípoloZkovéhorozpoÒtuvlbérové iízení na
dodavatelestavbya uzavÈení
SoDs vybranfmdodavatelem.
Provédèní
vfkonu TDI pii akci ,,Oprava
vodovodua kanalizace
Vrbnopod Pradèdem",
(pied realizacíakce
òést Palackéhoul., dle PD upravenépodlepotieba skuteónosti
opravyMK Palackého
lll).
Piíprava a vlbèrové iízení na demolicinevyuZitlchobjektú ve Vrsanu a dohled pii
rcalizacitéchtoorací.

Piípravastaveb
.

kanalizaceMnichov,Zeleznà"
,,SplaSkové
piedloZenlchmateriélú,
Òinnostik zajiÉténí
dotaceformoupiipomínkovéní
vodoprévní
- povolení
povolenípro tuto akci,KeroupovolujeMèÚ Brunté|,odborZP a zemèdèlství
bylovydénopo 20. 1. 2009.
. Névrhyk provedení
piípadú- podélné
opravMK v prùbèhuroku2009dle jednotlivlich
sténípied obchodem
Màja,Husovaulice.
o Uvàdènídokonèenfch
prostiedkú.
stavebze zékladních
Opravymístníchkomunikací
v
majetkumésta- iz dÈívèjSích
dobve spolupréci
s FO.
. Podklady'aèinnostpro piípravuzéméruméstaVrbna pod Pradèdem- Cyklostezka
Vrbno- Karlovice-Zadní
Ves
o Podkladya èinnostk zajiStèníprojektuk akci ,,Dokonóení
smuteònísínè Vrbno pod
- zajiStèna
pOeKanta
Pradèdem"
òinnostgeneràlního
. Spolupréce
na piípravéch
investióních
akcís MPO
Uplatiovaníreklamací
u dodavatele
v zéruénídobèna.dokonòenúch
stavbéch
.
.

Trvé vada na akci ,,Vzdèlaností
a informovaností
k prosperitè"(Stiecha),zhotoviteldíla
firmaPavelKamensky,
nedoieéenfstav kluzkédlaàbapÈedvstupem17.2. 08 jednéní
o opravè;v roce2009nàvrhTDI k projekénímu
zpracovéní
Reklamovanàzàvada na nétéru ocelové konstrukce schodiétè Dru2stevní bvla
odstranènadodavatelem
ZemnípréceKlíóovéNadéZda1012009
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Ostatní
- ucpanélomovééachtakanalizacepod
Re5í se problémvlastníkaobjektu,,Globé|"
p. Schuskou,
v roce
sténkemGaris- jak odtékéa kdeje zaústèna- ieéenomonitoringem
--po
provedena
2009
novéSachtaa èiStènía2 okruZníkiiZovatku dél se nepokraóovalo,
této óinnostizasypàn--.
vznikl!propadpovrchuu piechodusilnice,kteú byl dùsledkem
vod.
vlastníkneéiníiédné dalSíkrokyk ieéeníodtokusplaékovfch

.

Zivotní prostiedí
Péòeo veieinouzeleÉ
.

ve spolupràcis TS Vrbno pod Pradèdem,panemHastíkemze ZlatychHor a s veiejnou
sluzboubyly provedenyv dobèvegetaceofezystromùa déle ofez stromùv prújezdném
profiluna pozemcích
mèstau místníchkomunikací
poóetvydanlchrozhodnutí
celkem44,z toho
kécenídievinrostoucích
mimoles
o 42 x Dovoleno
o 2 x neoovolené
kécenídievinrostoucích
mimoles
a sdèlenío kécenídievinrostoucích
mimoles
o 17 x oznàmení
piestupky
nebylyneieèenyZédnéstíznostiani
na úsekuochranyzelené

.

.

PéÒeo zvíiectvo
.

ve spolupràci
s Magistràtem
mèstaOpavymèstovyuZívalo
sluZebopavského
mèstského
pro
psy
útulku toulavéa opuéténé
o v prùbèhuroku byly pravidelnèdoplÉovénypapírovésàòky na psí exkrementydo
plechovfchschrénekumístènych
psù
ve Vrbnèpod Pradèdem
a podlepotfebchovatelù
pii nedostatkubyly vydévénypiímo na odboru;od podzimuse nové zavedlysàèky
mikrotenové
. nainstalovéno
popiípadénahrazeny
15 novichplechov:ích
schrànekv novychlokalitàch,
znièenénebostaréschrénky
o problematiku
toulavlchpsù mà od dubna2008ve sprévéodborfinanóní- p. Martina
(v
Matuékové piípadéopuStèného
s PoliciíÓR,vyvè5eny
a toulavéhopsaje spolupréce
psúobóanùm)
letàèkyve vfvèsnfchskiíních,nabídkaopuStènlch
Odpadové
hospodàiství
.

formouòlànkúa letéòkrlbyla veiejnostpravidelnèinformovàna
o prospéénosti
tÈídèní
odoadu
jsme kontrolua evidenciu podnikatelskfch
provédèli
subjeKùve Vrbnèpod Pradèdem
dle OZVè. 35 o odpadech
ie3ilijsme odstranèníosmi autovrakúodstavenlchna veiejnémprostranství;na zékladè
vfzvy jejichmajitelézajistililikvidaciv souladuse zàkonemo odpadechve stanoveném
termínu;tii piípadyvrakújsoudosudneuzaviené

.

Ochranaovzduéí
.
.
.
.

vedenaevidencemalúchzdroiirzneóiéfovéní
ovzduSí
povinností
bylaprovedena
kontrolaplnénioznamovacích
u provozovatelú
MZZO
vydéno3 x rozhodnutí
o uloZenípoplatkù
za zneèiéténí
ovzduèíMZZO
vydéno3 x stanoviskok projeKovfmdokumentacím
ve vèci územníhoa stavebního
iízení
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Ochranazemédélského
oùdníhofondu
.
.

vydénoI x rozhodnutí
poplatkú
o uloZení
za twalévynélize ZpF
vydàno17x stanovisko
a souhlask zédostio vynètíze ZpF a nàslednèpostoupeno
Mèú
prostfedí
Bruntà|,
OdboruZivotního
a zemèdélství,
k daléímuiízení

Ochranavodv- vodoprévní
úiad
.
.
.
.
.
.

vydéno2 x územnirozhodnutí
na umístèní
stavby- óOV
vydéno1 x územnirozhodnutí
na umístèní
stavby- studna
povolení
vydéno1 x stavební
na stavbu studna
vydén5 x souhlaske stavbévodníhodíla
vydénoI x rozhodnutí
o povolenínaklédéní
s podzemními
vodami
vydénoI x kolaudaòní
rozhodnutí
na studnu

3.5.ODBORSOCÉLNÍA ZDRAVOTNí
Personélní zajiéténí odhoru
vedoucíodboru

1

sociélnípracovnice

1

dévkovyspecialista
Celkem

5

Cinnostodboru
odbor sociélnía zdravotnízabezpeòuje
vlkon stétnísprévyv rémcipovèieného
obecního
úÈadua podílíse na úkolechvyplfvajÍcích
ze samostatnépùsobnosti
obce,zejmenana
úsekusociàlnèprévníochranydétí.sprévníobvodmèstaVrbnapod pradèdemja'koobces
povéienlmobecnímúiademje vymezenúzemímobcíKarlovastudénka,Ludvikov.Vrono
podPradédem,
Karlovice,
SirokéNiva.
Úsekdévekpomociv hmotnénouzi
Zabezpeóqeposkytovénípomoci k zajiStènízékladníchzivotníchpodmínekfyzicklim
osobém,kterése nachàzeji
v hmotnénouzi,prostiednictvím
dévekpomociv hmotnènouzi,
podlezékonaó. 11112006
- piíspèvku
Sb. o pomociv hmotnénouzi.Rozhoduje
o pÈiznéní
na Zivobytí(PnZ),doplatkuna bydtení(DnB),mimoiédnéokamZité
pomoci(MOp)a o jejich
vf5i a provédíjejichvfplatu.
V ràmcizékladního
poradenství
sociélního
poskytuje
osobémpotrebnéinformace
piispívající
k ieSeníjejich nepiíznivésociàlnísituace.orgàny pomociv hmotnénouzia zamésinance
tèchtoorg,énùzàkonzavazujenejenomk poskytovéní
potrebnichinformací,
tikajícíchse
moznychieéeníjejichsituace,ale i k vyhledévéní
osob,kteréjsou ohroàenyhmotnounouzí
nebose ve stavuhmotnénouzeji2 nachàzqí,ale o potiebnoupomocnepozédaly.
Nedílnou
pomociv hmotnénouzije sociélnípréces klienty.
souòéstí
Je potrebabrétv potazi tzv.latentníklientelu,
kdyéetieníukézala,2e a2 6e%,,névétèvníkù,,
pracoviÉt'
sociélních
odborùse nakonecnestaneregistrovanlimi
klienty(pozivateli
dévry;,
protozejejich problémbyl vyÈeéen
poskytnutím
poradenství,
rozhovorem
a podobnè.Tuto
préci,kteréje ovéemòasovènéroónà,pracovnézatèZuiící
,,neviditelnou"
a nerovnomèrné
je
rozòlenèna, tfebavzítrovnéZv úvahu.

Terénnísociólníprócev roce 2009
.
poóetmístních
Zadatelù
o dàvkypomociv hmotnénouzi - 266
éetienív rodinéch
.
Setienína Zédostsoudù,ékol,atd.- l0
ooéetmístních
ve vècidévekpomociv hmotnénouziv roce2009 - 9
Poéetpodanlchodvolàní
krajeOstrava,jako nadiízeniiodvolacíorgàn,ve véech
Krajsk! úiad Moravskoslezského
potvrdil.
piípadechodvolàní
rozhodnutí
zamítla napadené
Úsek péèeo tèice zdravotnépostiiené obéany
Jako povéienyobecníúfad rozhodujev ràmcisvéhosprévníhoobvoduo poskytovéní
podlevyhlàskyMPSVó. í8211991Sb., kterouse
dévektèZcezdravotnèpostiàen1im,
piedpisù,a to o pfíspèvku
provédízàkono sociàlním
ve znènípozdèj5ích
zabezpeèení,
piíspèvku
garéÈe
úplné nebo prakticky
a
a
bytu
na úhraduza u2ivànibezbariérového
nevidomf
m.
Dàle rozhodujeo ustanovenízvléétníhopiíjemce pro vfplatu dévek dúchodového
pojiétèní,a to v souladus ustanovením
S10 a $118 zékona ó. 582/1991Sb. o
piedpisù.V roce
provédèní
ve znèní pozdèjéích
zabezpeóení,
a
sociélního
organizaci
pÈíjemce
pro
vfplatu dévky
zvléétního
vydéno
rozhodnutí
o
ustanovení
2009 bylo
proseniory
pievàZnè
pojiétèní
piípadech.
Domova
o klienty
v5
Jednalose
dùchodového
Vrbno.
. V ràmci zékladníhosociàlníhoporadenstvíposkytujeosobém potÈebnéinformace
piispívající
sociélnísituace.
k ieèeníjejichnepiíznivé
. ZajiÉtuje dostupnostinformacío moznostecha zpùsobech poskytovéníterénních,
pobytovich nebo ambulantníchsociélníchsluZeb na svém území. Informujeo
poskytovénípeéovatelské
slu2byve Vrbnèpod Pradédema také o podmínkéchumísténí
v DomovéprosenioryVrbno.
Úsek sociólnè próvní ochrany dètí
s oddèlenímsociélnèpràvníochranydétí, odboru
Na tomto úsekuposkytujesouóinnost
se
úiaduBrunté|,soudy,PoliciíÓR,ékolamia daléímiinstitucemr,
sociélních
vécíMèstského
Kenimi velmidobfespolupracuje.
V ràmci preventivnía poradenskéóinnostiplní povinnosti,vyplfvajícíz ustanovení$10
ochranèdètí, ve znèní pozdéjéíchpiedpisit.
zàkonaé.359/1999 Sb. o sociàlnè-prévní
dètí, jejichZrodiòeneplní
ochranase zamèiujezejménana vyhledàvéní
Sociélné-prévní
povinnostiplynoucíz rodièovskézodpovèdnosti,nebo nevykonàvajínebo zneuZÍvajípréva
plynoucí
zodpovèdnosti.
z rodiéovské
Sociélní pracovnicepúsobí na rodièe, aby plnili povinnostivyplÍvajícíz rodiòovské
projednàvés rodièiodstranénínedostatkúve vfchové dítète.Poskytujenebo
zodpovédnosti,
zprostiedkùjerodiéùmna jejich Zédostporadenstvípii uplatÈovànínàrokùdítète. Provédí
pravidelnàkontrolnÍÈetienív rizikovfchrodinéch,zejménatam, kde byl nad vfchovoudètí
pééeo
stanovendohled,a podévézpràvya podnètyk dalSímuieéenízjiStènénedostateèné
nezletilé
déti.

a
a

PoèetsociélníchÈetienív ràmcisociÉlnèprévníochranydétí- 72
- 25
Poóetúèastípii jednéníchv iízenío plestupkuprotimladistvému
Poóetjednàní u orgànú èinnfch v trestnímíízení, pii kten/chbyla sociàlnípracovnice
piizvànajako nezúéastnéné
osoba- 20
Poèetpiípadù pomocpii ieèenídomécíhonàsilí- 4
Poèetodpovèdísoudúm- zpràvyohlednènezletilfchdètí - 5
détskflékai)- 10
Poéetjednàníohlednénezletilych
dètíu rùznfchinstitucí(Èkoly,
dohlednadrodinami
v ràmcisociélnèprévníochranydètí,poóetrodin- 10
Dlouhodobf
rodin- 4
Pomocpii finanóním
hospodaiení
-jednàní 5x roènè
SkolskéradaZS VrbnopodPradèdem

.
.

-jednéní6x roèné
SkolskéradaZSSSVrbnopodPradèdem
poradenství
Poskytovéní
zékladního
sociélního
dle potieby

Vfchovnéopatiení(podle513 odst.1 z. ò. 359/1999Sb. o sociàlnè-prévní
ochranédétí,tj.
napomenutí,
dohled,omezení)nebylav roce2009ulo2enaZàdnà.
Piehled óerpóníúéelovédotace na dàvky pomoci v hmotné nouzi a pÍíspèvky
zdravotnèpostiÈenfm (HN+ ZP) - rok 2009
Mésíc

Dotace/ Kó

Leden
únor
Bfezen

500.000,800.000,500.000,-

I . étvrtletí
Duben
Kvèten
óerven

1.800.000,700.000,500.000,500.000,-

2. òtvrtletí

r.700.000,-

1. pololetí

PoèetdàvekHN+ZP

SkuteònééerDéní/ Kó

522.264,555.258,556.032,-

201
214
zvv

1.633.554.-

ozl

204
213
199

520.080,538.626,521.917,-

616

1.580.623,-

3.500.000,-

1240

3.214.',t77,-

Òervenec
Srpen

500.000,500.000,500.000,-

188
196
191

484.105,525.230,536.031,-

3. étvrtletí

1.500.000,-

Rilen
Listopad
Prosinec

500.000,500.000,600.000,-

190
202
216

508.878,547.070,570.66'1,-

4. ótvrtletí

1.600.000,-

608

1.626.609,-

2. pololetí

3.100.000,-

11 8 3

3.171.975,-

CELKEM
Rok 2009

6.600.000,-

2423

6.386.152,-

zàii

1.545.366,-

c/J

Z toho:
Dévkvpomociv hmotnénouzi :
- PnZ(54171)
. Piíspèvekna Zivobytí
. Doplatekna bydlení- DByd(94172)
o Mimoiàdnà
pomoc- CELKEMMop(94173)
okamZité
z tohoMoDz dùvodu:
MopZ- vàZnéújmyna zdraví
MopU- mimoiàdné
udélosti
MopV- úhradyjednorézového
vfdaje
- uhrazení
ích nékladù

8
19

poòetdévek
1699
602
110

wplaceno
4.935.954,Kè
1.155.881,Kè
289.517,Ké

16.160,Kò
0
224.179,Ké
49.178,-Ké

31

Dévkypomociv hmotnénouziHNcelkem

2411

postiZenim
Pflspèvky
zdravotné
obóanùm
ZP (S4183)
GELKEMéerpànídàvekHN+ ZP rok 2009

tz

2423

ZpúsobvyplécenídévekHN a ZP: sloZenkami,
na riéet,pokladnou
PoÉtovné
za vyplécenédévkysloZenkami
za rok 2009éiní:

6.381.352,Kè
4.800,-Ké
6.386.r52,-Kè
9.208,-Kè

Kontrola èerpéní úèelové dotace na dévky HN + ZP ie provédènavidy po' uplynutí
kalendahíhomésíce,a to v souéinnostis FinanénímodboremMèUVrbnopod Pradèdem.
Informaceo skuteénèvyplacenich dévkéch HN a ZP, véetnè poZadavkùna poskytnutí
zàlohyna daléíobdobí,je mésíènèzasílànaOdborufinancíKrajskehoúÉaduMSKOstrava.
Óerpànídóvek sociélní péèe

Komunitní plónovónlsociàlních sluÈeb
KoordinàtorKPSS: lvanaKlíèníkové,
DiS.
òinnost koordinótoraKPSS:
.
o
.
.
.
.
.
.
.
.

Vypraòovénízàvéreénézpràvyk projektu,,Dopracovéní
a aktualizacekomunitního
plànumikroregionu
Vrbensko"- leden2009
PrùbèZnémonitorovací
zprévyk projektu,KomunitníplAnovànísociàlníchslu2eb'duben2009
prévnía sociàlníporadnyve Vrbnép. Pra{èdemOrganizaceèinnostipsychologické,
celoroèné
Óinnostna projektuKotlík- centrumvolnéhoéasupro dèti a mladeZ- celoroóné
SpolupolAdénl
akce,,Denzdravímikroregionu
Vrbensko"- 24.10.2009
KontrolanornlchvyhlàSenfchvfzev a dotaéníchtitulùz MSK,EU, MPSVatp.
plénu
Òlenstvíve skupinéMoravskoslezského
kaje protvorbuStiednèdobého
sociélníchsluZeb
Zédostio podénízpràva- odpovédisoudùm,PoliciiÓR 4. - 184(01/Og- l2/Og)
programEvropskéhorokubojeprotichudobè
PbdAníÈAdostio dotaciMPSV"Nérodní
- prosinec
a sociélnímuvylouèeníl'
2009
VykonÉvéní
funkceveiejnéhoopatrovníka
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.

uòastna seminéÈích:
Jak blitúspèénfv grantovém
iízení,obec a romsképroblematika,
Reéeníkonfliktù

AktivityCVCKlubu KOTLíK- rok 2009
V prùbéhuceléhorokuse koordinétofi
Kotlíkusna2ilio kvalitnínaplnénívolnéhoòasudètía
mlédeze ve Vrbnè pod Pradèdem.Posléním Koflíku je snizovat vfskyt sociélnè
jevúv regionu.V Kottíkuse schézíji2 ótvrtfmrokemdètia mlédez,kteiíchtéjí
patologickych
vyplnitsvùjvolni èasaktivitami
nabízenf
mi v tomtozafízení.
Koordinétoiiklubu se snazí spoleònés cílovouskupinouhledata vymfSletstéle nové
aktivity,ktenj'milékají i nové zdjemce.od òervence2009 nastoupilanovà koordinàtorka
klubuMartinaBenedikovièové
(nahradila
OndiejeBuòka).
Koordinétoiibèhemroku vyu2ívalipiednéékypoiédaneve mèstèrùznfmiorganizacemi.
V únoruloÉského
rokunavétívilo
7 détípiedné5ku
paníSkrlové,,Jak
se do2ítvysòkého
véku,,
(o zdravotním
stylu,aktivnímpostojik Zivotu).
v letníchmésícíchpii hezkémpoóasívyuZívají
koordinétoii
s détmipobytvenku.podnikali
rúzneturistickévflety po okolí(napi.vyhlídkapradèd,Mirkùvpramen,Karlovastudénr<a,
Pradèd,Karlovice,
okolníziíceniny,Lapkovéz Drakovaapod.),koupénív iecea v piehradé,
pràcena pÈírodním
parku(okolírybníkùve vrbné p. pradèdem),
sportovní
aktivity(nohejbal,
basketbal,
volejbal,tenis,minigolf).Pracovalose i na úpravèklubovnyKo íku'(malovéní,
vyzdobastèn).
V zimníchmèsícíchvyuzilydèti prostorKo íku k rùzn1i
m spoleòenskfm
hrém(déma,éacny,
stolnítenis,stolnífotbal),k surfovénína internetu,
poslechuhudby,éi jen tak ke komunikaci
s vrstevníkya koordinétory.
Jednouza mèsíc se dle néladyúóastníkùkonaly,,kruhové
rozhovory"
na |iznà aktuélnítémata(napÈ.ékola,rodina,kamarédi,vztahy,sikàna,drogy
apod.).
V Kotlíkuse kazdf den pohybujestabilnípoéet6 a:8 détía mladistvfch.
V tetníchmèsících
a zejménapii konéníturistickfchpochodú,ói víkendovfchpobytùse poèetnavysujeai na
'12úóastníkú více.
a
Vflety a akce
. únor,biezen- piednééky
- STRECHA
ve stiediskukulturya vzdélévéní
. 6. 6. 2009- Dètsk1i
denv restauraci
Pradèd
. òervenec2009- Lapkovéz Drakova
. 11.7. 2009- Turistickfvllet do KarlovyStudénky
. 15.7.2009- Turistické
vychézkado Karlovic
spojenés koupéním
v ieceOpavè,
posezení
v Penzionu
U Rekv
24. 7. - 26.7. 2009- víkendovli
pobytpodstanem
- név5téva
31.7. 2009- vyletdo KarlovyStudénky
parku,
bazénu,kamenného
pè5ítúrazpètdo Vrbna
vodopédu,
5. 8 - 7. 8. 2009- pobytnavenkovské
- koupéníve
chalupèv Leskovci
nadMoravicí
vodnínàdÉiSlezskéHarta.Vychézkak odpouétècí
hràzi.
- rozlouòení
26.8. - 28.8. 2009- víkendovfpobytv Branticích
s prézdninami
26. 9. 2009- Turistick!vftetna pradéd

3.6.POZÉRNíOCHRANA
Personélní zajiéténí poZérní ochrany
hasiómèsta

0,5

Celkem

0,5

CinnostjednotkySDHmèstaVrbna pod Pradèdemza rok 2009
V roce 2009 mèlavljezdovéjednotkapozàrníochranyzaíazenàv kategoriiJPOII/2celkovè
o odborné
na získàníosvédèení
odbornépÈíprava
25 èlenù.V prùbèhurokubylaprovedena
zpùsobilosti
élenù,se kte4imijsou sepsànydohodyo pracovníóinnostis méstemVrbnem
pod Pradédemna zésahovou
kurzytechnikaa velitele
óinnost.Jedenze èlenúabsolvoval
jeden
vozidela 4
z
havarovanlch
vyproétovàní
zranénlch
osob
absolvovalkuz na
JSDH,
jednotky
a civilníobrany.
v kurzuochranyobyvatelstva
velitelé
získaliosvèdèení
Béhem roku 2009 bylo provàdènoteoretickéSkolenízamèiené na bezpeònostpréce u
piÍpravu,précive v!ékécha nad volnouhloubkou,Skolenídfchací
zésahu,zdravotnickou
v jednotkéchPO aj. Praktickehovfcviku s technikouhasièú
rédiového
spojení
techniky,
jednotkajak na územímèsta,tak i mimonéj,napi.
pod
mèstaVrbna
Pradèdem
se zúòastnila
praktickéhovlcviku ve cviénémpolygonuv Bruntàle;déle jsme provàdéliukézky, napi.
vyproétèníosob z havarovanéhovozidla pii srààces motorkàiemv Karlovicích,za kterou
jsme sklidilivelkf potlesk.Za zmínkujistè stojí i nedàvnéprovèiovacícviòenív Domovèpro
senioryv Mnichové.V roce 2008 byla uzaviena meziHZS MSK a mèstem Vrbnem pod
Pradèdemdohoda o vykonévéníodborné praxe. Díky ní od tohoto roku ólenové naÈí
jednotkyWkonàvajís piísluéníkyHasióskéhozéchrannéhosboru Moravskoslezského
kraje
pràci
praxe
povédomí
o
ólenové získévají
na stanici Bruntàl sluibu. V dobè této
profesionàlních
hasióù,úóastníse ékolení,vljezdù a take zÍskévajídaléí zkuéenosti
s hasièkouóinnostía materiélem.V bÈeznutohoto roku jsme poprvé uspoiàdaliden
ékol,ale
otevlenfchdveií na hasiòskézbrojnici.PiiÈlose podívatspoustutiíd zàkladních
také pér obyvatels détmi.Rédibychomv rocbletoSnímopèttentoden uspoiédali.
u 129zésahùve mèstèi mimonéj,z èeho2bylo18 poààrú,15
V roce2009jsmezasahovali
dopravních
nehod,46 technicklchpomocírúznéhodruhu-iezànístromú,odchyt
vètrné
tj. povodné,
nebezpeòného
hmyzuaj.,u 42 udélostíspojenfchse Zivelnípohromou
létek,a u 6 jinfchzésahù,jaklmi
déleu 2 únikùnebezpeènfch
smrStè,
snèhovékalamity,
bylyzàchranaosoba zvíiatz vÍsky, hloubkyéi vody.
Zésahyv roce 2009- v roceprovedlajednotkaSDHVrbnopod Pradédem129zàsah'Ù
Porovnànfzasahùv letech2005-2009

Finance
kraje:
Neinvestièní
úóelovédótacez rozpoòtuMoravskoslezského
. na zabezpeèení
pohotovostíólenúJSDHO300.000Kè
o na mzduòlenavykonévajícího
v hlavnÍm
éinnostv jednotcejakosvojezaméstnéní
pracovnÍmpomèru50.000Kò
. na poiízeníochrannfchpiileb30.500Kè
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Budovy PO a stavebníúpravy,opravy techniky
Bèhemceléholéta roku 2009 probíhalyv prostoràchzbrojniceprécev5ehodruhu.Jednou
z provedenychakcí bylavybudovanélo2nicev 1. patie v prostoréchpúdy pozérnízbrojnrce,
kteràbudedéle slouiit ólenúmna nocovAnípÍi naiízenépohotovosti.Tyto situacenastàvají
pfi mimoiàdnichudàlostechvét5íhocharakteru,jakimi jsou povodné,vétrnésmrétéapod.,
abychommohli bft vóas pÈipraveni
na rychloupomocpiímo ze zàkladny.Vymènènobylo
vodovodnípotrubí, místnostise sociélním zaíízenímdostaly obklady, staré okna byla
vyménènaza plastovéa prostorybyly vymalovény.Na tèchto pracíchse podllelive veÍké
jednotkySDH.
míie i èlenové
V loÈskémroce jsme take Zédaliod ministerstvavnitradotaci na rekonstrukcivfjezdového
casternového
vozidlaTatra 8'15.Toto vozidloschopnédopravitna místo pozérug tisíc litrú
vodyje pro mèstovelmipotiebné,piitomjeho nàstavbabylave velmiépatnémstavu;i proto
se ném dotaci podafilozískat, pÈitom50% finanéníchprostiedkúna rekonstrukcihradilo
mèstoVrbno.Rekonstrukce
vozidlanebylaprovedenakompletní,díky omezenlmfinanèním
jsme vynechalirepasimotorovéèéstiautomobilu.
moznostem
Na automobilu
byl oSetiena
nastiíkénpodvozeks kabinouvozidla,néstavbas nédÈí byla kompletnèvymènéna,byly
pouzityroletya policez lehklch kovú,probéhlarekonstrukce
éerpadlaa lafetovéproudnices
novfm ovlàdéním.
Pod nàrazníkbyla instalovéna
asanaèníliétas ovlàdénímod iidiée.Je
nutno si také uvèdomit,ze nejblizsíprofesionélnístanicehasièùje v Bruntélea dojezdové
óasy tèZké technikyhlavnèv zimním období pÈesahujíi 30 minut, i proto je pró mèsto
j-ednotka
hasièús potiebnoutechnikoutolikdúleZité.
Spatnf stavpo2àrnízbrojnice,plAnovanéoprayyv dal5íchletech:
. opravastiechyna PZ
. opravaelektroinstalace
. vymènadveÈía garàÉornlch
vrat (vysokéúnikytepta)
Stav techniky poiómí ochrany
Technika

SDHmèstaVrbna

Pradédem

cAS24T815-2
cAS32T815
CAS16 PragaV 3 S
PP 20 S 706 RTH
DA VW Transpofteî2,4D

1967,1997
H 268,H 365.H 353

Pfetlakov!ventilétorPAPIN

Veliteljednotky

ChalupaOndiej

Veliteldruistva

SvanPavel

Velitel druZstva

Soporslc!lgor

Veliteldruzstva

FÉukalZdenèk

Veliteldru:stva

KovéèikLubomír

Velitel druistva

JelínekLadislav

Velitel dru:swa

JelinekPavel

Strojnlk

Novotny
Janml.

Strojnlk

KlausFrantiéek

Strojník

Zabloudil
Martin

Strojník

ZbofilKvètoslav

Strojník

TeplerekJan

Strojník

ÓernotaLubo5

Strojnlk

DoleZelPetr

Hasiè

AlbrechtLudèk

Hasié

MikulaFrantiSek

Hasiè

NovotnyJan

Hasiè

Svrèina
Jakub

Hasiè

SvròinaJan

Hasiè

JelfnekLad.ml.

Hasiè

Tiahnibok
Miroslav

Hasiè

LazurJosef

Hasiè

SvanJosef

Hasiè

KrettekDavid

Preventivnèvfchovnó èinnost a propagacejednotky
Bèhem roku 2009 byly provedenytematické pfedné5kypreventivnèvlichovné èinnosti
v oblastipozérníochrahya ochranyobyvatelstvav ZS Vrbno pod Pradèdem.Pracujeu nés
krouZekmladfchhasiéù,podvedeníminstruktorúse dèti uèía pfipravujÍna soutéZemladich
hasiéú.
PropagaceaKivit JSDH a informovanostobyvatel.obcí Vrbenska o préci hasiéú se.
pravidelnèzajièfuje formou èlénkù ve Zpravodaji v mésíèníchintervalecha také na
webovychstrénkàchwww.hasici-vrbno.wbs.cz.

4. Piílohy
4.1. Piíloha é. 1

podlezékonaó. 106/1999
Vfroònízprévao poskytovéní
informací
piístupu
Sb.o svobodném
k informacím,
v platnémznéní,za rok2009

Mésto Vrbno

pod Pradédern

NàdraZní
389,79326 VrbnopodPradèdem

Yí,roóni

zpràva

za

rok

2OO9

O poskytovriní informaci dle g 18 zéLkonaÒ.106/ 1999 Sb.,
o svobodném piístupu k informacím, ve znéni pozdéjSích piedpisù

a) poóetpodanych
Zàdostí
o informace
/ odmÍtnutí
Zédosti:

0/0

protirozhodnutí:
b) poóetpodanych
odvolénÍ
c) opispodstatnych
óéstíkazdéhorozsudkusoudu:

0
Zédnyrozsudek
nebylvynesen

d) vyóetposkytnubi,ch
vlihradních
licenci:

0

podanych
e) poÒet
stíZnastí
dle$ 16a:

0

f) dalèÍinformace
vztahující
se k uplatiiovàní
zékona:

0

Zpîac,vall

Ing.M iroslav
AdAmek
ta.lemník
MètJ

Ve VrbnèpodPradèdem
23.4.2009
Ing.Miroslav
Adémek,tajemníkMU
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