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l .  Uvod

VfroènÍ zpréva Méstského úiadu Vrbno pod Pradèdem za rok 2009 je zpracovéna v souladu

s trvalou snahou o zleoÉovéní óinnosti úiadu.

Vlastní zpréva obsahuje vlitah z nejdúleZitèj5ích informací tfkajících se óinnosti mèstského

úiadu v roce 2009. Jednotlivé paséZe zpracovali vedoucí piísluén1ich odborù, koneénou

redakci provedl tajemník. Ne v2dy bylo moZné odliéit pùsobnosti pii vfkonu veiejné sprévy

zajiéfované vfluènè méstskfm úiadem a èinnost orgénú mèsta (Zastupitelstvo mèsta, Rada

mèsta) nebo vfah k dalSím subjektúm (zejména organizace a spoleénosti méstem ziízené éi

s ním spolupracující).

Zpràva nepostihuje pùsobení starosty, místostarostú a tajemníka, kteií jsou sice souóéstí

méstského úiadu, ale odli5it míru jejich vlivu vné a uvniti úiadu by bylo obtí2ne.

Statistické údaje jsou vétSinou uztaàeny k 31 .'12. 2009.

Se zpràvou budou seznàmeni ólenové Rady mésta a nàslednè bude zveiejnèna na

webovych strénkàch mésta.



2. Méstski úiad Vrbno pod Pradédem

2.1. V5eobecné informace

Poóet obyvatel - mésto Vrbno pod Pradédem - evidence obyvatel
Rozloha - ha
Poòet obcí sprévního obvodu obce s povèienlm úiadem
Poòet obcí sorévního obvodu obce s obecním stavebním úiadem
Poòet obcí s matrióním úiadem

2.2. Sídlo

Nédra2ní 389, 793 26 Vrbno pod Pradédem

2.3. Personólní sloZení mèstského úÍadu

Poèet zamèstnancú zaiazenych do mèstského úiadu
Poèet 2en
Poòet mu2ir
Poòet oracovníkú do 20 let
Poéet oracovníkù ve vèku 21-30 let
Poòet oracovníkú ve vèku 31-40 let
Poòet oracovníkú ve véku 41-50 let
Poèet oracovníkù ve vèku 51-60 let
Poóet pracovníkú ve vèku 61 let a vyóe
Poóet funkòních míst k 31. 12.2009
Poóet úiedníkù
Poóet vedoucích úiedníkù
Poòet vedoucích úiedníkù - Zen
Poòet vedoucích úiedníkù - muZù
Poòet vedoucích úiedníkdr do 20 let
Poóet vedoucích úiedníkù ve vèku 21-30 let
Poèet vedoucích úiedníkir ve vèku 3l-40 let
Poòet vedoucích úiedníkú ve vèku 41-50 let
Poèet vedoucích úiedníkú ve vèku 51-60 let
Poóet vedoucích úiedníkú ve vèku 6l let a viée
Poóet vedoucích úiedníkú se zékladním vzdèléním
Poèet vedoucích úiedníkú s úplnfm stiedním odbornfm vzdèléním
Poóet vedoucích úiedníkú se stfedoékolsk]tm vzdèlàním (maturitní zkouSka)
Poóet vedoucích úiedníkú s vysokoékolskfm vzdèlàním

Mimo rómec organizaèního schématu zamèstnàvé úiad:
lvanu Klíòníkovou DiS: Projekt ,,Komunitní plén sociélních sluZeb v mikroregionu Vrbensko"
Martina Benedikovióovà: Nízkoprahov! klub Kotlík pro dèti ohro2ené patologickimi jew
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Jan Hromjak:
FrantiSek KaluZík:
Petr Kosnovskf :

Nízkoprahovf klub Kotlík pro dèti ohro:ené patologickfmi jevy
Délník éiétèni mésta
Délník éi5tèní mésta



2.4. Organizaéní struktura Méstského úiadu Vrbno pod Pradédem
k 31. 12. 2009
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Odbor vfstavby a
iivotního prostÍedí



2.5. Spróvní obvody mèstského úiadu

PovèÍenf obecní úiad
spràvní obvod mésta Vrbna pod Pradèdem jako obce s povèienlm obecním úiadem 1e
yymezen územím obcí Karlova studénka, Ludvíkov, Vrbno pod pradédem, Karlovice a
Siroké Niva.

Matrièní úiad
sprévní obvod mèsta Vrbna pod Pradèdem jako obce s povèÈenim obecním úradem je
yymezen územím obcí Karlova studénka, Ludvíkov, Vrbno pod pradédem, Karlovice a
Siroké Niva.

Stavební úiad
sprévní obvod mésta Vrbna pod Pradèdem jako obce s povèienlim obecním úiadem je
yymezen územím obcí Karlova studénka, Ludvíkov, vrbno pod pradèdem. Karlovice a
Sirokà Niva.

Silnièní spràvní úiad pro místní komunikace a veiejnè piístupné úèelové komunikace
sprévní obvod silnièního spràvního úiadu pro místní komunikace a veiejnè pÈístupné
úòelové komunikace je vymezen územím mésta Vrbno pod pradèdem.

v rémci úspor a organizaòních zmén byl k 30. 4. 2009 zrusen odbor vnèisích vztahú.

3.I. ODBOR MAJETKOPNAVruí

Personél ní zajiéténí odhoru

vedoucí odboru 1

spréva bytù 2
spréva pozemkù

projektovy mana2er 1
Celkem 6

3.

odbor sprévy majetku mèsta zajistuje naklàdéní s majetkem mèsta. piipravuje podklady pro
jednéní Rady mèsta a zastupitelstva mésta tlkající se naklàdéní s majet-kem. Reaizule
koupé, prodeje a pronàjmy pozemkú, zíizovàní vécnfch bremen a uzavíràní dohoo o
omezení uzívàní nemovitostí. Dàle zajistuje smlouvy o pronéjmu bytù a nebytovfch prostor.
Odbor sprévy majetku mèsta vykonévé v oblasti sprévy budov dozorovou a kontrolní óinnosr.

Òinnost na úseku spróvy bytú

P_o.zqnním období jsme zaÒali s opravami strech. opravou stieSního pléété proély domy na
ulici Palackého ó. p. 604, 605 a 606 a na ul. Krejóího ó. p. 487,489. Déle byty proveoeny
opravy plochfch strech na objektech bydlení ó. p.500 na ut. sadové a ò. p. stbîà ném. sv.
Michala. v tomto roce jsme podle plénu provedli rekonstrukci balkonù na ul. Husova è. o.
493 a2 496. Na ném. sv. Michala probèhla revitalizace bytovfch domú ò. p. 505 - 508 a 535.
Jednalo se o celkovou rekonstrukci objektù (vfmèna oken, termofaséda, vfmèna vstupních
dveÈí, garé2ovfch vrat, oprava portélù, instalace spoleònfch televizních antén).



V prúbèhu roku byly na domech na ul. Palackého 604, 605 a 606 vyménèny nebo opraveny
vchodové dveie, elektroinstalace, uchycení bojlerù, nainstalovàno venkovní osvétlení a
probíhala vlmèna sklenénfch vlplní a ràmù oken. Vfména vchodovfch dveíi za plastové
postupné probíhala také na sídliéti Husova a na ul. Bezruóova. Celkem byly vyménény v pèti
objektech bydlení.
Ze strany néjemníkú stéle trval zdjem o vyménu staúch oken za plastové. Mèsto jako
majitel bytoulch domù poskytuje na vfmènu oken pÍíspèvek ve v!éi 50% z fakturované
èéstky, maximélnè vèak 5 000,- Kó na jedno okno.
Byla provedena vfména rozvodù vody v domé ó. p. 487 a 488 na ul. Krejéího.
Bèhem celého roku jsme provàdéli drobnou údÉbu bytového fondu dle potieby. Bèhem roku
jsme pokraéovali ve vfmalbè spoleénlich prostor objektú - schodiétè, sklepní prostory,
suéérny- na sídliétích Ve Svahu, Bezruèova, Husova, ném. Sv. Michala.
V tomto roce doÉlo k prodeji 29 bytú na ul. Husova é. p. 492, na ul. Nové doby bylo v kaZdém
z domu é. p.432, 433, 434 prodéno 12 bytù .
Od listopadu jsou v platnosti nové Pravidla pro uZívéní bytu a spoleÒnfch òéstí a zaíízení
domu v majetku mèsta Vrbna pod Pradèdem.

Óinnost na úseku spróvy pozemkú

Na poèàtku roku 2009 byl piipraven a podepsàn s Technickfmi sluZbami Vrbno, s.r.o.,
dodatek ke Smlouvè na realizaci sluZeb - seóení a vyhotovení seznamu pozemkù v majetku
mèsta k seèení. Pravidelnè jsme kontrolovali, jak TS dohodnuté sluZby plní. Spolupracovali
jsme rovnéZ s Pradédsk1Ím lesním zàvodem, a. s., a to pii vysadbè zelenè na kruhovém
objezdu. Ve spolupréci s Odborem Zivotníhd prostfedí MU proély na území mèsta veékeré
stromy a zeleÈ kontrolou zdravotního stavu, piitom byly oznaèeny stromy ve épatném
zdravotním stavu. Mnohé z nicll jiz byly pokéceny. Dàle jsme se starali o likvidaci éernich
sklédek, staveb a autovrakú.
Pracovnice odboru provàdèla kontrolu nàjemnich smluv a vyméhala po dluznících
neuhrazené néjemné. Bylo uzavieno 30 nov)?ch nàjemních smluv. Z Pozemkového fondu ÓR
byly mèstu pievedeny poZadované pozemky v k. ú. Zeleznà a Vrbno pod Pradédem a
uzavieny tii smlouvy o pievodu pozemkù. Byly vyhotoveny 3 nové smlouvy a dodatky ke
smlouvém k umístèní informaèních a reklamních zaíízení na objektech v majetku mèsta.
Odbor majetkoprévní se podílel na piípravé projektú Areél volnoòasovlch aktivit, Zaloíení
méstského lesoparku, Uprava némèstí Sv. Michala a Ve Svahu.
Odbor piipravov,al veékeré majetkopràvní podklady k akci Splaékovà kanalizace v místní
óàsti Mnichov - Zeleznà.
Mèsto prodalo 3 pozemky pro vistavbu rodinnich domkù v lokalitè Husova. Podaiilo se nàm
prodat dúm é. p.492,432,433,434.
Celkem odbor majetkoprévní vyhotovil 119 smluv o prodeji a 9 smluv o zíízení vécného
biemene.
V tomto roce jsme zahàjili organizovéní vefejnè prospéSnlich prací a veiejné sluZby. Tito
pracovníci se podíleli na úklidu mésta a jeho piilehllch èéstí, napi. zajiÈtèní prùjezdnich
profilù komunikací v Zelezné a Mnichovè, úprava vzrostlé zelené na ulici Sadovà, Husova,
Dru2stevní a ném. Sv. Michala, osàzení hibitova a jeho úklid, stiíhéní a údÉba Zivfch plotú,
úklid chodníkú a komunikací, odklízení nàsledkú iíjnové snèhové kalamity atd.

V prosinci byl opèt zahàjen provoz mobilního kluziSté v areàlu TJ Sokol Vrbno p/P.

Placení nójmú a stav vymóhéní dluhù

Stav pohledàvek k 3l .12. 2009: 2 582 881.40 Ké



Dluhy za nójemnó a sluiby

K 31. 12. 2009:
r uzavieno 31 dohod o splàtkàch dluhu
o podény 3 névrhy na soudní vyklizenÍ bytu
. podàno 10 vfpovèdí z nàjmu z bytu bez ptivolení soudu
. zaslàno 46 upomfnek za nezaplacené nàjemné a sluZby, pifpadnè Wúétovàní

sluàeb

Poèet bytú v majetku mésta je 549. :

Vodné a stoèné a stav vymàhóní dluZnfch èóstek

Stavpohledàvekk31. 12.2009: 552934,50 Kè

,. Pohledàvky za vodné a stoéné

Hospodaiení v lesích mésta Vrbna pod Pradèdem

V Sestém roce platnosti lesního hospodàiského plénu byly v lesích mèsta provedeny
nàsledující téZebiìi a pèstební zasahy:

Tèiební èinnost
téZba dflví celkem 1.229,11 m3, z toho piedmlitní úmyslné téZba
z toho samowroba 65,00 m3 mltní rlmyslnA té2ba
nahodilé tèZba 464,03 m'

171,20 m3
593,88 m3

2,2



Za prodej dieva v roce 2009 bylo vyfakturovàno celkem 739.040,- Kè, z toho za dieuo ze
samovrjroby 3.040,- Kó. Prùmérné zpenéZení dieva v roce 2009 doséhlo 601,- Kò/m'.
Od poóàtku platnosti LHP bylo v lesích mèsta Vrbna p. P. vytèZeno 8.693,09 m'dieva.

Pèstební èinnost
Z vlikonù pèstební oblasti byly v loóském roce provedeny tyto èinnosti:

. první zalesnénÍ - les 8,80 tis. ks
o opakované zalesiovàní 1,00 tis. ks
o úklid klestu 756,- m3
. oprava oplocenek 2.550,- Ké
. vysek ékodících dievin 0,24 ha
. profezàvky 4,15 ha
. oZínàní MLP - ploéky 40,90 tis. ks
o oZínéní MLP - celoplo5nè I ,40 ha
. zpiístupnèní porostu Èezem a hr. 1,51 ha
o nétèr MLP proti okusu 45,00 tis.ks
. ind. ochrana MLP - oplùtek 0,065 tis. ks
. lapéky 7,- ks

Nàklady v,.ikonù pèstební éinnosti vèetnè nàkupu sazenic dosàhly 31 3.914,- Kè.

Dotace
V roce 2009 Mèsto Vrbno p. P. zaZédalo o finanòní piíspèvek na hospodaiení v lesích
z rozpoètu Moravskoslezského kraje v jednotlivfch oblastech:

. obnova lesa zalesnèním

. ekologicky Setrné technologie
r ochrana lesa

58.500,- Kò
13.720,- Kò
8.380,- Kó

Dotace v celkové vféi 80.600,- Kó byly po fyzické kontrole krajskym úÈadem pievedeny na
úèet mèsta.

Ochrana lesa
Pii prevenci a ochrané lesa proti kùrovcúm bylo pokéceno 7 ks stromovfch lapékù a
instalovéno 10 ks feromonovÍch lapaéù. V roce 2009 byly vféZeny 2 m'kùrovcového dÈíví.
Stav lesa z hlediska vfskytu hlavních kalamitních 5kúdcù je hodnocen jako ,,2àkladní".

Vúrobní úkolv a ekonomika 2010
ProjeKy úkoiù péstební a tèZební èinnosti pro rok 2010 byly piedàny dodavatelské firmè
TECHNICKE SLUZBY VRBNO s.r.o. v mésíci listopadu 2009. Ekonomické rozvaha dle
jednotlivlch lesnicklch vfkonù byla zpracovéna pro mèstskli úíad v zàíí 2009. Index nérùstu
(poklesu) cen surového diíví v roce 2009 dle ÓSU je +1,6%.

Projekty:
PÈioravované akce a seznam Zédostí

. Letní bobové dréha
o Centrum aKivit a pohody pod Pradèdem
. Sport a rekreace pod Vysokou horou
. Areàl pro cyklistiku BMX
. Cyklostèzka Vrbno - Karlovice
o Vyhlídkové vé2
o Hiiété Zeleznà
. Vybudovéní zàzemí pro cykloturisty (Mnichov)
r Rekonstrukce areélu TJ Sokol (hii5tè)
. Oprava hibitovní zdi, mérnice a kapliéky + rekultivace hfbitova v Mnichovè
o PiekladiStè komunélního odpadu



. Rekultivace sklàdky KO

. Kanalizace Mnichov - Zeleznà

. Zaloàení mèstského lesoparku

. Vodovod Mnichov

. Úprava veiejného prostranství - lokalita Ve Svahu a ném. Sv. Michala
o Uzemní olén
. Smuteèní sífi
. Regenerace paneloujch sídlièf - komplexnè (Husova, sv. Michala)
. SníZení energetické néroènosti objektu ZS, Skolní +ZZ
. SníZení energetické néroènosti objektu M5, Jesenickà 448
. Regenerace éésti Dievokombinétu
o Bezbariérové mésto - bezbariérov! úiad
o VÍstavba nového domova pro seniory
. VÍstavba domù s peèovatelskou sluàbou (rekonstrukce)
. Vybudovàní knihovny se studovnou
. Vrbenskà veiejnost do ékol - ékoly pro veiejnost

Neinvestióní akce
o Dny EP - Vrbenské slavnosti 2009,2010 - Op pS ÒR-pL
o Toulky mezi Vrbnem a Glogówkem - OP PS ÓR-PL
. Vrbno znàmé i neznémé
o Financovàní Kotlíku
. Zefektivnèní tiídéní odoadu

Nózev projektu rozpoéet realizace
proiektu

titul vfée dotace poskytnutí
dotace

Toulky mezi Vrbnem a
Gloqówkem 553 331,00 1 .6.2008 -

30.9.2009 OP PS ÓR PL 17 750 EUR
(470 310 Kó) 2010

Zalození mèstského
lesoparku ve Vrbnè -
sadové úpraw

7 951 964 do 1212012 oPaP - 900/0,
MSK - 5olo

6 995 333 Kó,
388 600 - MSK prùbèZnè

Zaloiení mèstského
lesoparku -
vybavenost ploch

6 578 541 do 1212010 ROP 6 082 541 KÒ prùbèZnè

Snliení energetické
nàroènosti objektu ZS,
Skolnl 477, Vrbno D. P.

21 545 404 oo
15.12.2010 OPZP 10 767 513 Kè,

598 000 - MSK
pnlbéZnè

SníZení energetické
nàroènosti objektu
MS, Jesenickà 448,
Vrbno p. P.

3 775 734 oo
30.12.2010

OPZP - 9|o/o,
MSK-  5%

2 097 481 Kó.
116 500 -  MSK prùbèZnè

1. etapa regenerace
bwalého areàlu
VRSAN, Vrbno pod P.

3 403 749 do 412010 ROP 3 054 586 Kó 2010

Splaskovó kanalizace
- Mnichov, Zeleznà

51 999 800 oo
31.12.2010

oPzP - 90 yo,
M S K - 5 %

31 373 489 Kè +
1 742 900 - MSK

prúbè2né

Dny EP - Vrbenské
slavnosti 2009 632 020,00 1.1.2008 -

30.9.2009 OP PS ÓR-PL 12 105 EUR
(302 625 Kó) 2010

Dny EP - Vrbenské
slavnosti 2010

657 500 1 .11 .2009 -
30.9.2010 OP PS ÓR-PL 16 907,95 EUR

(388 861 Kè) 2011
Chytró horàkynè

1 268 539 1.6.2008-
24.4.2010 PRV 1 217 000 Kó 2010

Vrbno znómé i
neznemé ó30 zcu do zAíí 2010 OP PS ÓR-PL 12 '112 EUR

(302 800 Kó) 2011



vedoucí odboru

úèetnictví

spràva daní a poplatkù, exekuce

pokladna

3.2. FINANCNíODBOR

Perso n él ní zaj i éténí odboru

èinnosti finanéního odboru

Finanéní odbor zajistil v roce 2009 splnèní vÈech úkolù v agendé úèetnictví, rozpoóetnictví,
qpràW daní a poplatkit a mezd.
Uèetnictví mésta Vrbno pod Pradédem i DSO Vrbensko je vedeno v systému GlNlS, pouZité
úóetní postupy byly v souladu s platnymi pfedpisy.

Óinnost finanéního odboru je velmi obsàhlé a ruznorodé. Patií sem tyto zékladní òinnosti:
. zpracovàní rozpoètu mèsta a DSO Vrbensko a rozpoétové zmény
. zévèreénÍ úéet mésta a DSO Vrbensko
. sledovàní piíjmù a vfdajú
o mèsíóní uzévérky hospodaiení a zpra'covéní piehledù o hospodaiení
o inventarizacemajetku
o zpracovàní mezd
. zpracovénÍ statisticklch vykazù jak roéních, tak étvrtletnlch a mésíèních
. dafrové piiznéní
. vedení úèetnictví a zpracovéní úèetních n'.ikazù
. evidence bankovních riètù
o fakturace a evidence doélúch iodeslanich faKur
o likvidace doélich faktur
. evidence poplatkù a daní
o evidence a vyúétovéní dotací
. vybèr místních poplatkù
. vymèfovàní poplatkú
o povolovéní vlherních hracích piístrojù
o vlibèr néjemného z pozemkù
. evidence vÉech smluv
r zaji5tuje provoz pokladny, tj. veékeré u.idajové a piíjmové platby v hotovosti
o evidence vyiizovéní stíZností
r evidence pronàjmu pÍístavby

Piezkoumàní hospodaiení mèsta

V roce 2OOg bylo provedeno pÈezkouméní hospodaidní mésta za rok 2008, a to pracovníky
Krajského úfadu Ostrava ve dnech 30. 3. -1. 4. 20Og.
Zàvèr auditu znèl: ,,Pii piezkouméní hospodaiení územního celku dle 52 a 53 zàkona é.
42012004 Sb. nebyly dle $10 odst. 3 písm. a) zji5tèny chyby a nedostatky.'
Ve dnech 31.8. - 2.9.2009 probéhlo dí lóí piezkouméní hospodaÈení mésta kdatu 31.7.
2009, a to rovnèZ pracovníky Krajského úiadu Ostrava. Pii provedení dílóího pÍezkouméní"
hospodalení nebyly zji5tény chyby a nedostatky a proto nebyl územní celek povinen piijmout
opatiení k népravè chyb a nedostatkú.

1 0



Externí kontroly

V roce 2009 nebyly provedeny 2édné externí kontroly.

HospodaÍení za rok 2009

Pro rok 2009 byl zpracovén a schvélen
financovéní. V prùbèhu roku byly provedeny
vòetné financovéní òinil 126.343.051.- Kó.

Piíimv

rozpoòet ve vfSi 105.014.000,- Ké vèetnè
òtyii rozpoòtové zmény a upraven! rozpoéet

380.500,- Kó
80.600,- Kè

554.428,- Ké
5.000,- Ké

49.118, -  Kè
2,837,- Kó

655.000,- Kó

V prúbèhu roku mésto obdÉelo dotaci z Krajského úiadu na sociélní dàvky ve v!éi
6.600.000,- Kè. Skuteónà v!èe òerpàní byla ve vf5i 6.386.152,- Kó, takie pii finanèním
vypoiàdéní bylo vréceno zpèt na úóet KU 213.848,- Kè.,

Dàle mèsto obdÉelo úèelovou dotaci na vfdaje spojené s volbami do Evropského
parlamentu ve vlSi 164.410,- Kò. Skuteòné vfée òerpéní byla ve v1iéi 164.410,- Ké, tak2e pii
finanòním vypoiédéní nebyla vrécena zpèt na úèet Kú zédnà óéstka.

Krajskf úiad poskytl méstu piíspévek na vykon stàtní sprévy ve v!èi 2.679.300,- Kè a
piíspèvek na ékolství ve vféi 791 .681 ,- Kò.
Z rozpoólu Moravskoslezského kraje byly méstu déle piiznàny tyto dotace:

Neinvestièní úóelové dotace pro SDH
Neinvestiéní dotace na hosoodaiení v lesích
Neinvestièni úòelové dotace na vfkon stétní sprévy
Neinvestiòní dotace na program Knihovna 21 . století
Dotace na projekt CzechPoint
Dotace na pojistné v rémci zajiÉt'ovéní veÉejné sluZby
Investiòní dotace na akci ,,Regenerace VRSAN"

od stàtního fondu zivotního prostredí jsme obdÈeli doúètovàní dotací ve v1iéi 29.750, Kó na
ukonòenou akci ,,Biocentrum - obnova slepého ramene ieky opavy - Vrbno pod pradèdem"
a I .649.600,- Kó na akci ,,Óistiéka odpadních vod".

Ministerstvo vnitra ÓR ném poskytlo úóelovou dotaci na opravu hasióského auta ve vú5i
600.000,- Kè.
Na zàkladé smluvních vztahú mezi Méstem vrbno pod pradèdem a úiadem oràce
v Bruntéle byly v roce 2009 sjednény pracovní úvazky na veiejnè prospééne préce. Na
mzdové nàklady pracovníkú VPP a odvody jsme dle smluv prùbèzné obdÉeli dotace z úÈadu
orace.

Daóové piíjmy mèsta òinily cca 51.028 tis. Ké (v roce 2008 cca 56,3 tis. Ké), nedafrové
piíjmy cca 24.260 tis. Kè a kapitétové piíjmy cca 10.408 tis. Ké.
Z daòov1ích piíjmú byl nejvètéí piíjem z DPH, a to cca 19,4 mil. Kè a déle daÉ z piíimu
prévnickfch osob ve vf5i cca 9,7 mil. Kò).

Financovàní
V zévèru roku 2008 byla podepsàna smlouva s óeskou spoiitelnou, a.s. v Opavé, kterà
mèstu poskytla dlouhodob! investióní úvèr na revitalizaci panelovyich domù na nàméstí sv.
Michala ve vféi I '1 ,5 mil. Ké. Tento úvér byl v roce 2009 èerpàn na danf úóel ve vféi 10 mil.
KÓ.
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Kontrolní èinnost
UZívéní veÈeiného prostranství
K31.'12.2009 byl vybràn poplatek za uàíuàní veiejného prostranství ve viéi 28.950,- Kó.
Pii vybíràní poplatku bylo postupovéno dle Obecné zàvazné vyhléSky Mésta Vrbno pod
Pradèdem é.212007 ze dne 13. 12.2007. Podklady pro vybíréní tohoto poplatku podévà
majetkoprévní odbor MèU.

Vviizovéní stí2ností
Pii vyiizovéní stíZností bylo postupovàno dle pravidel pro piijímàní a vyiizovéní petic,
stíZností a podéní. Tato pravidla stanovila Rada mésta usnesením óíslo 't 355/62106 1 ) ze
dne 19. 01. 2006 v souladu s ustanovením $102 odst. 2 písm. n) zékona ó. 12812000 Sb., o
obcích, ve znèní pozdéj5ích piedpisú, s úèinností od 19. 01. 2006.
Celkem za rok 2009 bylo piijato 7 stíZností. Stí2nosti sméiovaly proti konkrétním obèanúm,
proti méstu. Piedmétem stíZností bylo zejména poruèovàní podmínek dan)?ch k Zivotnímu
prostiedí, tj. chov a étékot psa, poÉkozovéní stromú a keiù, neoprévnènà stavba plotové zdi,
défe dodàvka teplé vody a neopravené dveie, Spatnli stav fn a zatékàní do bytu v bytovém
domé ve vlastnictví mèsta, pochybení pracovníkù úiadu ve vztahu k prodeji pozemku. Tyto
stíZnosti ie5ili vedoucí odború méstského úÈadu a starostka mésta. Z celkového ooétu
stíZností byly 3 stíZnosti vyhodnoceny jako dúvodné a 4 stí:nosti jako nedúvodné.

Evidence a placení místního poplatku ze psù
K31. 12.2009 bylo na MèU, finanèním odboru, evidovéno 531 poplatníkù. Celkem bylo
vybréno 139.249,- Kè. Nedoplatky po splatnosti òiní 50.967,- Kó. Kontrolní òinnost:
vyhledévéní neevidovanfch poplatníkú bylò zamèieno zejména na místní óésti mèsta.
Problém je ve mèstè, kde evidovéní volné pobíhajících psù je obtíZné. Pii vyméhàní
pohledàvek je postupovéno dle zékona è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a v souladu
se zàkonem ó- 33711992 Sb. o sprévè daní a poplatkú Vroce 2009 bylo v33 pfípadech
zahàjeno iízení ve vèci vyméhéní pohledévek - poplatku ze psa.

Evidence Zàdostí na bvtv
K31. 12.2009 je evidovéno celkem 121 Zàdostí na pronàjem bytové jednotky ve vlastnictví
mésta. Dle pravidel pro hospodaiení s byty je podmínkou pii podéní Zàdosti nemít Èàdné
dluhy vùèi Mèstu Vrbno pod Pradèdem. V prùbéhu mèsíce února aZ dubna 2009 byly
aktualizovàny podané Zàdosti o pronéjem bytové jednotky. Zadatelé, kteií neodevzdali
vyplnènf tiskopis, nebo méli vúèi méstu nedoplatky, byli vyiazeni ze seznamu zadatelù. Za
podàní Zàdosti je vybíràn manipulaèní poplatek ve v1i5i 200,- Kó.
K31.12.2009 bylo vybréno 7.000,- Ké.
Piidèlovéní bytú je vézàno zaiazením Zadatele do poiadníku na byty. Poiadník na byty
doporuéuje a pfipravuje bytovà komise.

Smlouw a úhradv za pronéiem pozemkú
K31. 12. 2009 bylo vybréno za pronàjem pozemkù ve vlastnictví mèsta 207.944,- Kè.
Nedoplatky po splatnosti éiní 20.898,50 Kó. V evidencije vedeno 360 poplatníkù.
Kontrola smluv a vyiazovàní z evidence na zàkladè neplacení je provàdéna pravidelnè ve
spolupràci s majetkoprévním odborem.

Vúherní hrací piístroie
V roce 2009 bylo vydàno 22 spràvních rozhodnutí - povolení k provozovéní vfherních
hracích piístrojù ve Vrbnè pod Pradèdem dle zàkona é. 20211990 Sb., o loteriích a jinfch
podobnich hréch. Piíjem za spràvní poplatky éinil 744.000,- Kè,50% ztéto èéstky tj.
372.000,- KÒ bylo odvedeno Finanénímu úiadu Brunté|. Za místní poplatky za provozovan!
VHP bylo pfijato 482.'144,- Ké a za odvod viitèZku z VHP 308.310,-,- Ké.
Celkovr.i piíjem z VHP òiní k 31. 12.2009 1.178.454,- Ké.
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Kontrolní èinnost byla zamèfena na dodÉovàní podmínek vydanlich rozhodnutí a provedena
byla v provozovnàch v centru mésta. Zji5tèné nedostatky provozovatelé VHP v termínu
odstranili, sankce nebyly stanoveny.

Poplatek za rekreaóní pobvt
K31. 12.2009 bylo za rekreaèní pobyt vybréno 53.136,- Ké. Pii vyméhàní poplatku úiad
postupoval dle OZV ó. 212007 o místních poplatcích.

Poplatek za ubvtovací kapacitu
K31.'12.2009 bylo za ubytovací kapacitu vybràno 34.202,- Kò. RovnèZ zde úiad postupoval
dle OZV ó.212007 o místních poplatcích.
U poplatku za rekreaèní pobyt a ubytovací kapacitu byla kontrolní òinnost zaméiena na nové
vzniklé provozovny ve méstè.

Místní poplatek za provoz systému shromaidovàní, sbèru, piepravy, tÍídéní, vyuiívóní
a odstraùovéní komunólních odpadù
Úiad postupuje dle zàkona è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znèní pozdéjéích
piedpisrlr, zàkona é.33711992 Sb., o sprévè daní a poplatkú, ve znéní pozdéjéích pfedpisù a
dfe obecné zévaznfch vyhlà5ek ó. 36, 37, 02103,312004 ,312005 , 112006 a 1l2O07a 112008.

Zasílàní po5tovních poukàzek
PoStovní poukàzky byly zaslény na kaZdého poplatníka zvléSt, vóetnè novorozencù. V roce
2009 byly poètovní poukàzky zaslàny 1x, a to po splatnosti poplatku, které byla k30.9.
2009.

Piehled piíimù za odoadv k 31. 12. 2009

Poóéteéní stav k 1. 1. 2009
PÈedpis k l .  1. 2009
Uhrazeno
Nedoplatky"
Pieplatky.
-Nedoplatky a pÈeplatky jsou z období let 2002 - 2009.

Wdané rozhodnutí za rok 2009

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

60.187,00 Ké

Platební vfmèry
Yyzva kzaplacení v néhradní lhùtè
Y'izva k souèinnosti tietích osob
Exekuòní piíkez
Vyrozuméní o prévní moci
Rozhodnutí o zruéení exekuce
Souèinnost vizva
Jiné rozhodnutí

450 rozhodnutí
77 vfzev
15 rozhodnutí
6 rozhodnutí
6 vyrozumèní

l0 rozhodnutí
40 vyzev
38 rozhodnutí

(vratky, dédické íízení, o prominutí a neprominutí poplatku, apod.)
Veiejné vyhlé5ky 87 rozhodnutí

Sprévce poplatku v Èízení postupoval dle zàkona 33711992 Sb., o spràvè daní a poplatkù, ve
znèní pozdèj5ích piedpisú, zékona 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znèní pozdèj5ích
piedpisú a obecnè zàvaznych vyhlàéek (36, 37, 2103, 312004, 312005, '112006,112007 a
1/2008) o místním poplatku za provoz systému shromaZd'ovàní, sbéru, piepravy, tiídéní,
vyuZívàní a odstraÉovéní komunélních odpadú.

V Èízení byly zasílény platební vfmèry, dàle pak vlzvy 1., ll. a lll. k zaplacení v nàhradní lhùtè
ke splatnosti poplatku. Nèkteií poplatníci nereagují ani na vlzvy v néhradní lhútè, kde je

1 3



upozorÉujeme na exekuóní iízení. Bylo tedy piistoupeno k exekucím a pohledévky byly a
jsou stéle vymàhàny. Exekuce jsou nejèastèji provédény na sréZky penéiních prostiedkú
z úótu, déle pak na sréZky ze mzdy. Sràiky z dévek stétní sociélní podpory @rAZky ze
sociélních piíplatkù, piídavkù na dèti, piíplatku na bydlení) nelze provédèt z dùvodu zmény
zékona ó. 11312006 Sb., kdy se méní zékon o stàtní sociàlní podpofe, nelze uplatnit
exekuóní píîkazy píikAzàním pohledàvky na jiné penèZité prostÍedky, a to s platností od 1.
dubna 2006.
PohledÉvky za nezletilé se pouze vymèiují a v piípadè, 2e je dluÈník lzàkonny zàstupce,
rodiò/ neuhradí, jsou evidovàny a bude moÈné na nè uplatnit exekuci pouze v piípadé, 2e
nezletilf doséhne zletilosti a bude mít jakékoliv prostiedky moZné k vfkonu exekuce.
Spràvce poplatku tedy tyto piípady vede déle v evidenci, jak uklédà zékon o spràvè daní a
poplatkù.
Spràvce poplatku vyu2íval Sl9 zàkona 33711992 Sb. o spràvè daní a poplatkù ve znèní
pozdèj5Ích piedpisù k doruèení písemnosti za pomoci veiejne vyhlééky. Doruòení veiejnou
vyhléSkou se stalo óasto u2ívanfm prvkem v samotném iízení, jeliko2 poplatníci jsou na
zàkladè sdélení Óeske poSty, s. p., odstèhovéni bez udéní adresy, piípadné jejich adresa je
neznémé. Sprévce poplatku vSak postupuje dle platného trvalého pobytu z registru obyvatel.
Rízení s poplatníky, Keií se takto nezdra$î v místè svého trvalého pobytu, je tedy velmi
zdlouhavé, dluZí nemalé èàstky a spisy nékteúch poplatníkú jsou odlo2eny pro nedobytnost.
Bylo véak také provedeno nèkolik exekucí, pokud mèl poplatník bankovní úèet, i v piípadè
uplatnèní doruèení rozhodnutí veiejnou vyhlé5kou.

V-ymàhàni pokut uloienfch za piestupkov{ Ìízení
Uiad postupuje podle zàkona é.33711992 Sb'., o spràvè daní a poplatkú, ve znèní pozdèj5ích
piedpisir.

Piíimv za oiestupkv a poiàdkové pokutv k 31 . 12. 2009

Poòéteòní stav k 1. 1. 2009
Piedpis k 'î. l. 2009
Uhrazeno
Nedoplatky - nedoplatky jsou z období let 2002 - 2009

Wdanà rozhodnutí v roce 2009

Vfzva k zaplacení pokuty
Vfzva k souèinnosti tfetích osob
Exekuèní piíkaz
Rozhodnutí o nabytí prévní moci
Rozhodnuti o zruéení exekuce

3.3 ODBOR VNITRNíCH VÉCí

46.724,O0 Ké
26.300,00 Kè
6.124,00 Kè

66.900,00 Kè

20 rozhodnutí
27 rozhodnutí
2 rozhodnutí
2 rozhodnutí
2 rozhodnutí

P erso nél n í zaj i étén í o ddélení

vedoucí odboru, piestupky

evidence obyvatel, obéanské prúkazy

matrika, vidimace a legalizace, CzechPoint

cestovní ruch

sekretariàt
uklízeéky
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Piehled èinnosti - Matrika

Uzavienà manZelství
celkem
. Vrbno pod Pradèdem - obÈadní síri
o Karlova Studénka
o Ludvíkov
. Karlovice
. Siroka Niva
. siatek s cizincem
. sóatek na jiném místé
o sÈatek ve vsední den
celkem vybràno

. osvèdéení pro farní úiady iímskokatolické církve vydàno 2x

Vvstavení úmrtních listù zemielúch v matrióním obvodu
celkem

Celkem

Opisv matrièních dokladú
celkem

Poòet ovèienúch listin (vidimace a leqalizace)
celkem
celkem vybréno

Poéet Zédostí o vúpis Czechpoint:
celkem
vypis z rejstfíkù trestù
bodové hodnocení iidiòú
vfpis z katastru nemovitostí
vfpis z obchodního rejstiíku
vipis z Zivnostenského rejstiíku

za poplatek 2000,-Kó
za poplatek 1000,- Kó
za poplatek 1000,- Kò

12000,_ Kè

3 za poplatek 500,-Kò= 1500 Kó

28

3304
113.970,_Kò

136.670,_Kó

410
168
1 5

185
39

Vrbno pod Pradédem
Ludvíkov
Karlova Studénka
Karlovice
Sirokà Niva

zo
l 6
1 0
0
0
0
1

1

zó
0
1

1

Poòet Zédosti o zménu iména a piíimení
celkem
o piíjmení

0

ovèiovéní + matri

a òervenec nebyl na Czechpoint piístup)

jména
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Poóet 2édosti o provedení zéoisu pro zvlé5tní matriku v Brnè
celkem 4
oddací list 2
úmrtní list 0
rodn! list 2

Poéet Zédosti o wstavení osvèdéení o stàtním obòanství ÓR
celkem

Poóet Zàdosti o wstavení dokladú o RÒ
celkem

Prohlà5ení o uznàní otcovstvi
Celkem

Soràvní poolatkv z pokladní knihv - matrika
celkem

84

24

136.670,- Kè

Evidence ztràtv a nàlezv
114. PenèZenka s vét5ím obnosem + dokladv OP 103008113
15. Penè:enka olàtèné + zdrav. kartiòka
16. Mobil Siemens
17. Mobil  Siemens

1 18. PenèZenka + doklady OP 1 1261 8995
1 19. Mobilní telefon
120. Mobilní telefon Samsung
121 . Mobilní telefon Motorola
122. Pànské jízdní kolo Admiràl
123. Jízdní kolo Dominétor
124. OP I 10405678, PK Limit CCS, zdrav. prùkaz
125. Batoh, montérky,2tr iòka, OP 112770171
126. PKVISA, penèàenka, kartyTETA, BILLA, Zel. lékérna
127 . Klié,e se Zlutou péskou
128. Kolo Liberta
129. 2 ks klíòr]
'130. OP 112942909
13í. Zdravotní or'ùkaz -VZP
132. Dètsk! stan
133. Svazek klíòù s piívéskem (fialové botióka)
134. Svazek klíéú s piívèsky (botièka + autíóko)
135. Dva svazky klíèù
136. Klíóe - 4 ks + oranZovÍ étítek,,garài"
137. Modré détské horské kolo SUPERIOR
138. Óernf klíò + 2 malé klíèky na krouZku
139. Klíó od auta - SKODA
140. Klíée - 3ks + 3 barevné karabinky
141 . Mobilní telefon Motorola òernà
142. Hnédà penè:enka + OP SJ 733237SK, RP SC 603052
143. Klíée - 2ks

Svatební obÍady na MèÚ ve Vrbnè pod Pradèdem od 1. l. 2009 do 31. 12. 2009

Vrbno pod Pradèdem 15
Karlova Studànka I
Ludvíkov 0
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Karlovice
Celkem:
sóatky církevní

Sprévní poplatek pfi svatebních obfadech bvl wbrén za polozku:

0
24

Svatební obiady se konají v obiadni síni MèU ve Vrbné pod Pradèdem. Snoubenci mají
velkf zéjem o konàní svateb v Karlovè Studànce (kapli sv. Huberta, piírodé, v prostoréch
làzni).

. jiné vhodné místo

. sÉatek s cizincem

. sóatek ve v5ední den
Celkem:

Víténí obèànkú
25. 04.2009
25. 07.2009
17. 10.2009
Obiadv provedli
Ing. Helena Kudelové, starostka MèÚ
Ing. Milo5 Lasota, mistostarosta MéÚ
Dagmar Patrovské, matrikàika
Jana Sztukovà, ceremoniéika
Petra Ludwigové, zdravotní sestra
Jaroslava Novotné, matrikéika

9 za poplatek 1000,- Kò
1 za poplatek 2000,- Kó
2 za poplatek 1000,- Ké

12000,-Kó

2x
2x
2x

18 dètí
l1 dètí
18 dètí

18x
12x
6x

r  13x
bX

24x

Cinnosti na úseku osobních dokladù, evidence obyvatel a sprévní iízení pii ruSení
trvalfch pobytú

Na úseku obèanskúch prúkazù
podanfch Zédostí o OP 486
(v roce 2009 nebyla zàkonem stanovené vlmèna obèanskich prúkazù)
vydanfch OP 377
(vydanich ménè z dùvodu ztràl OP, nàhradní OP musí lidé vyzvednou na MéU Brunté|,
vyzvednutí nového obòanského prùkazu z dúvodu ztréty, odcizení piedeélého obéanského
prùkazu je nutno vyzvednout v2dy na Mèstském úiadè obce s rozèíienou pùsobností
Bruntàl)

Na úseku evidence obwatel
piihlé5ení k fP
narození
piehlàéení v místé TP
odhlé5ení z TP
úmrtí

V roce 2009 bylo podéno 9 Zédostí o poskytnutí údaiú z informaóního systému evidence
obyvatel Mèsta lrbna p/P, tyto údaje se vydévají obóanùm na jejich vlastní Zédost formou
DOtvrzení.

OU

157
103

J I

RuSení trvalúch oobvtú
podanich Zédostí
vyieSenfch spisú
poòet dosud nevyieéenfch spisù

1 7
l6 (z toho TP zruSen 15 obóanúm)

I (iízení pokraèuje v roce 2010)

Na adrese ohlaéovny je k dneSnímu dni piihlàéeno 78 obèanù.
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Poèet obyvatel k 01. 01. 2010 byl 5 761 obèanú.

Uzaviena man:elswí - vÉno p.P.

Obéanské pdkazy

lVydAno

Poóet ovèienfch listin - celkem

Poèet obyvatell(3l.'t2

Óinnosti na úseku pÍestupkú a kontrola placení pokut

V roce 2009 bylo ieéeno183 piestupkù. Spràvní orgén zaznamenal nejvíce pfestupkú proti
obóanskému souZití dle 549/1 a), 49/1c) - téch je 122 plípadú. Jedné se hlavnè o uràzky na
cti, ublíiení na zdraví, úmyslné naruéenf obèanského sou2itf vyhroZovéním, drobnlm
ublíàením na zdraví, schvélnostmi éi jiné hrubé jednéní, a také èasté sousedské spory.
Déle nésleduje poèet pfestupkú proti majetku dle ust. $50/1a), b) - 31 piípadù, hlavné u
mladistvjch'osob a nepfizpùsobivich obèanù, hlavné drobnou krédeZí /do 5.000 Kè/,
poÈkozovéním vècí, kdy èkoda je do vjÈe 5 tis. Ké.
Piestupkú proti veiejnému poiédku dle ust $46 a S47, kdy se jedné hlavnè o ru5ení noèního
klidu, vzbuzení veÍejného pohoÈení a poruÉovàní OA/ mésta, bylo 19 pfípadù. Qne 1. 11.
2009 byla vydéna Obecnè zàvaznà vyhlééka mèsta O zàkazu konzumace alkoholu na
veiejném prostranství, lze piedpoklédat, 2e hlavnè v letních mésících bude zaznamènén
zvféen poèet piestupkù tohoto charakteru.

Vzhledem k tomu, ie od 1. 't . 2010 platí now trestní zàkoník, mùÈe se poèet ptestupkù proti
majetku nauféit, pouze o piestupek se nynl bude jednat také u recidivisty, kteú spéchà
napiíklad znovu krédei. Novf trestní zàkoník nérust piedpoklédé.
Poéty .piestupkù v prubéhu roku kolísají, ovlivnény jsóu také sezonné. Nejvíce pfestupkù'
bfvà tradiéné v létè. Od roku 2005 poéty piestupkù stàle stoupají. S noqfm zékoníkem se'
oéekévé jeètè vét5í nórùst. Trestní zékoník ruéí napiíklad trestné èiny iízení motorgvého
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vozidla bez iidièského oprévnèní, domécí vfroba lihovin nebo py àctví se Skodou ni2éí nez
pèt tisíc korun. Propuéténi budou lidé odsouzení jako recidivisté za kràdeíe nepiesahující
pèt tisíc korun a u tèchto osob se bude opét jednat ,,pouze,, o piestupek, pokud opèt nèco
spàchají. Podle nového trestního zékoníku se totiz bude pachatel zodpovídat 

'pouze 
z

piestupku, za kte4i mu vèzení nehrozí. Novela trestního zékoníku piinééí vlihody ztodèjùm v
obchodech, pytlékùm èi lidem, Keií sednou za volant bez iidièského prúkàzu. Kdo ukiadne
zbozí do pèti tisíc a poèkà s daléí krédezí èest tfdnú, nedopustí se trestného èinu iako
dosud, ale jen piestupku.

Neuhrazené pokuty a néklady iízení za rok 2009 budou vyméhény na zaèétku roku 2010,
kdy budouzaslàny rnizvy k zaplacení. Pokud ani tak dotyón1i neuhradí pokutu nebo néklady
iízení, spràvní orgén piedé ty, kteií nezaplatili, k vymàhéní finanónímu odboru dle zér<. o
sprévè daní a poplatkú.

MèÚ vrbno p/P projednàvé piestupky pro obce Karlova studénka, Ludvíkov a Karlovice na
zékladé verejnoprévní smlouvy a dodatku, ktenj'je uzavien na dobu urèitou, do 31. 12. 2011 .

lledné se o domluvy, blokové pokuty, pak hlavné u névrhovlch piestupkù mezi osobami
blízkfmi, dle podéní vysvètlení 960 pÈest. zékona /

Poèet doélfch piestupkú za rok 2009:
Ve vyiizovéní z roku 2008
Celkem pÈestupkù zpracovanf ch 2009
Vyiízeno v piíkazním iízení:
/ napomenutí, pokuta/
Odloàeno

Projednàno bez uloZení opatiení:
/sankcí je projednàní véci /
ulození sankce:
Napomenutím:
Pokutou:
Zastavení iízení 976 PZ
Celkem ve sprév. fízení projednéno
Poéet odvolàni autoremedura
Z toho vyiízeno-prvoinstanèné
Na pokutéch celkem uloZeno
Zaplaceno na pokutéch a NR
nezapraceno

ZprAvy na obéany - posudky za rok 2009

Mèstskli úiad Vrbno pod Pradèdem
mèstské úiady - jiné
finanòní úiady
okresní soudv
Pozemkovf fónd ÒR
exekutorskú úiad

PR
PR
PR
PR (zkràcené iízení g 87)

PR

7 P R
26 PR
15 PR
13 PR /dle g piestupku vyiée pokuty/
15  PR
76 PR

I PR /odvoléní ieéí orgén l.stupnè/
I PR iodvoléní ieÈí orgén t.stupnè/

24.000 Kè
6.500 Kè

17.500 Ké

písemností
písemností
písemností

.. písemnosti
písemností
písemností

177
o

r83
40

8V

237
I

5 I

c
1 6

za rok 2009 bylo vydàno 370 posudkú na obéany. Jedné se piedevéím o posudky /zprévy na
99gnyl ve smyslu dle g8 odst. I tr.i. pro poticii, dte g50 odst. 22.è:. F00t2004 éb., isprévní
iàdl o sdélení skuteóností jako podklad pro vydéni iozhodnutí ve vèci zbrojního 

' 
prúk"=r,

dàle posudky pro trestní èi jiné Èízení OSZ, pro soudy, policii a jiné sprévní orgàny.

Vyvèéovéní dokumentú na úlední desce

O vyvè5ení na úiední desce Zédaly v roce 2009 tyto instituce:
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krajsk! úiad 7
celní úiady 11
ostatní 15
Stàt. veterinàrní spràva, Kraj. vet. spràva l0
V roce 2009 bylo celkem vyvééeno 348

Poóet pFestupkú

Sekretariàt

Sluiebnl vozidla pouiÍvanà méstskim úÍadem

plsemností
písemností
písemností
písemností
písemností.

Písemnosti jsou na úÌadní desc,e vyvéSovàny po dobu, lderé je stanovena piisluèn1imi
zékony nebo po dobu, kterou uvedou dané instituce (to jsou písemnosti, které se vyvééují na
dobu deléí neÈ 15 dnú - napi. PF ÓR oznàmení o zam!5leném pfevodu na 3 mèsíce nebo
draàební vyhlà5ky).

Vyvèéeno písemnosti
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Odbor déle zajiéfoval:
r ples mèsta a mèstskych organizací, Dny EP - Vrbenské slavnosti 2009, Galerii na

radnici, letní kino, humanitérní sbírky
o prezentaci mèsta na veletrhu Regiontour (Brno, 15.1. - 18.1.), Slovakiatour (Bratislava,

22.1. - 25.1 .), Holiday World (Praha, 5.2. - 8.2.), Dovolené a region (Ostrava, 13.3. -
15.3.), Mezinàrodní veletrh cestovního ruchu (Opole, 7.5. - 9.5.), Vystava lidovfch tvúrcù
a umèleckich iemesel v éeskopolském pohranièí (Prudnik, 4.6. - 7.6.), Polsko-èeské
podnikatelské trhy (Glubczyce, 12.6. - 14.6.), Veletrh podnikàní a iemesel Inter-Region
"Dùm a zahrada" (Prudnik, I  1.9. - 13.9.)

o propagaci mésta v Deníku severní Morava a Slezsko - piíloha, v knize Cestovní
informétor pro ÓR,

. v ràmci projeKu ,,Toulky mezi Vrbnem
materiàlù, vyrobu a instalaci infotabulí
reklamních piedmètù

. ve spolupréci s majetkopràvní odborem piíprava projektu ,,Vrbno znémé i neznémé".
o informace obèanúm mèsta a mikroregionu o dèní v naéí oblasti prostiednicfuím

informaèního kanàlu, v mèsíèníku Zpravodaj, ve vlivèskéch, na webovfch strénkàch
mèsta www.vrbnopp.cz, na strànkéch www.iesenikv-vrbensko.cz a v Komplexním
informaèním systému (KlS), Keré aKualizoval

e ve spolupréci s odborem sociàlním a zdravotním úóast v soutéZi Obec piàtelské rodinè
o setkéní a podékovàní pedagogùm ke Dni uóitelù, setkàní podnikatelú
. piidèlení grantú mésta v celkové óéstce 217.500,- Kó
. chod centra volného èasu Kotlík ve spoluprÉci s jeho pracovníky
. spolupràci s Euroregionem Pradéd
. spolupràci se Stiediskem kultury a vzdèlàvéní a informaèním centrem lmpuls
. vilepovou sluZbu a kontrolu Méstského informaèního systému
. prúbèZné poiizovénífotodokumentace
. spolupràci s méstskimi kronikàikami

uté dotace z mèsta v roce 2009

SK pii GymnAziu Vrbno 14 261.00 1002t44t09
OV ÓSTV BruntàI 4 000.00 1004t44t09
Ceshi svaz vèelafù Vrbno 3 000.00 1001t44t09
Centrum oro zdr. Dost. MSK 2 000.00 998t44t09
Sdruzenl obòanú zdr. oost. Vrbno I000.00 999t44t09
TJ Sokol Vrbno 31 000,00 1053/46/09
Soolek Piàtelé Vrbenska 5 000.00 1264154tO9
Sportovní qymnàzium Vrbno 20 000,00 1322t57t09
SK pti Gvmnéziu Vrbno 25 000.00 1323t57t09

Dotace pÍidèlené grantovou komisí
Grantovou komisí bylo za rok 2009 v uvedenlch kategoiiích poZadovéno a piidéleno:

a Glogówkem vr.irobu a tisk propagaóních
ke ziíceniném + turistické znaèení. vúrobu

rúzné:
kulturní a spoleóenské akce:
sport:
schvélenf rozpoèet na granty
2édosti celkem:

poZadovàno piídéleno
145700 52 500,- Kè
237 990 99 000,- Kè
202500 66 000,- Ké

225 000,- Kó
586 190,- Kè

oiidèlené dotace komisí celkem: 217 500.- Ké
odmítnuto - Jesenickf horskf spolek 2 500,- Kè
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Sdruzenf zdr.oost.dètl Eva Karlovice

1 Sdruz. obÒenù zdrav. oost. Vúroóní ólenska schùze 13.900.- 5.000.- 0

SdruZ. obèanú zdrav.oost.
SpolupÉce a spoleóné akce s

Domovem pro seniory 4.900,- 2.500.- 2.000.-
Sdruz. obèanú zdrav.Dost. Okresnl den zdravotné Dostizenúch 35.700.- 15.500.- U

4
SH CMs-okrsek Vrbno pod
Prad.

SoutéZ sború dobrovolnfch hasiòù v
DoZàmlm sDortu 16.100.- 10.000.- 6.000.-

Sdruzenf rodiòú a Diétel
zdrav.Dost. détf Eva Podivuhodnú svèt oèima dètf 19.600.- 15.000.- 10.000.-

o Òeskri svaz chovatelù Vústava drobného zvf iectva 13.500.- 9.000.- 5.000.-
7 ZS,DD,SD a SJ vrbno p. P. Mùj pes 17.500.- 14.000.- 4.000.-
I Óeskú rvbAiskú svaz Den dètf - soutèZ mlad'ích rvbàiù 9.800,- 4.7Q0.- 0
9 Óeskú rvbéiskú svaz SoutéZ mlàdeze v lovu rvb udicl 14.900,- 5.500.- 3.500.-
1 0 Mvslivecké sdruZení Pradéd O cenu Pradédu 2009 23.100.- 9.100.- 3.000,-
1 1 Mvslivecké sdruzenf Pradéd MVsliveckú den - Letní slunovrat 2009 7.200.- 3.200i- 2.000.-
12 Mvslivecké sdruzenf Pradèd Vefeinà stFeleckà soutèZ 't3.700,- 5.200,- 2.000,-
1 3 SDH Vrbno Dod Pradédem O Dutovní Dohér starostv mèsta Vrbna 44.000.- 15.000.- 7.000.-
1 4 SDH Vrbno ood Pradédem Pozérnf orevence dètí 16.500,- 15.000.- 4.000.-
1 5 SDH Vrbno ood Pradèdem Mladí hasièi 2009 15.310,- 15.000,- 4.000,-
t o Pfàtelé mariàèe z Jamaikv Turnai v karetni hfe MariéS 9.000.- 2.000.- 0



1 SDoleènost Dfàtel SDort. ovmn. Maturitnf oles SDortovnf ho ovmnazia 53.990.- 6.990.- 0
2 Matefskà Skola Vrbno o. P. Poznàvéme zailmavà mfsta 9.900.- 4.700.- 2.500.-

3 Pèveckú sbor mésta Vrbna
Koncerty Letní a Podzimní Vrbno

2009 12.000.- 5.000.- 2.500.-
4 Pèveckú sbor mèsta Vrbna Vànoónf koncert Vrbno 2009 28.000.- 10.000.- 8.000,-

5 Péveckú sbor mèsta Vrbna
Mezinérodní festival oèv. sború Vrbno

2009 70.000.- 15.000.- 12.000,-

6 zS Vrbno

Akce oro dèti nebo dèti a rodióe s
hudbou, hrami a vyukou country tancú

v obci a okolf 51.000.- 30.000.- 9.000.-
7 zS vrbno Flétniókovú festival 5.000,- 3.500,- 2.000,-
ó zS vrbno Divadelnf festival 3.700.- 3.000.- 1.000.-
9 zS vrbno Dèti a ooezie 4.300.- 3.300.- 1.500.-
1 0 zS vrbno XlV. Skolnl akademie 14.000,- 9.500.- 4.000,-
1 1 zS vrbno Vytvarné dflny 4.000.- 2.500.- 1.000.-
't2 ZS Vrbno Vànoènl iarmark 8.500,- 4.500.- 2.000.-
1 3 zS vrbno Z oohédkv do oohédkv 8.500.- 7.000.- 2.000,-
1 4 zS vrbno lX. Taneóni pilrtv 25.000.- 20.000.- 9.000.-
1 5 DPS Sedmihlàsek Vénoóní rolnièka - 10. roóník 6.500.- 5.000.- 2.000,-
1 6 DPS Sedmihlàsek Xll.roèník - Jarní koncert 59.500.- 15.000.- 7.000.-
1 7 Sportovnl qymnézium Dramatickú krouzek 33.500,- 15.000,- 6.000,-
1 8 SDolek Ptatelé Vrbenska Silvestrovsk\i siezd na oekàói 2009 9.000.- 6.000.- 1.000,-
l 9 SDolek Ptàtelé Vrbenska DlouhA noc 71.000.- 15.000.- 4.000.-

SDolek Pfételé Vrbenska l-esní slavnost Laokù z Drakova 204.000.- 15.000.- 9.000,-

21 SDolek Piételé Vrbenska
Z dèjin dobvAní a zpacovAnf rud na

Vrbensku 20.700.- 14.000.- 4.000.-
zz Soolek Ptàtelé Vrbenska MikulASské zabliaèkové hodv... 50.000.- 15.000.- 4.000.-
Z J TJ Sokol - Klub Vrb. turistr:r PAlenl óarodèinic a détskú den 9.500.- 7.000.- 3.500.-

TJ Sokol - Klub Vrb. turistir Hurà na prézdninv 8.000,- 6.000,- 2.000.-
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1 ACS Drak Zeleznú Drak 2009 32.600.- 15.000.- 5.000.-
ACS Drak Cvklokros Òerné Opava 30.000.- 12.000.- 5.000.-

ACS Drak Tritur 2009 35.500.- 15.000.- 5.000.-

4 SDortovnf klub oli Gvmnàziu
Velejni zévod v klas. lyZovàní

a Dfespol. bèhu 9.400.- 6.000.- 2.500.-
Soortovní klub DFi Gvmnéziu Tii dnv orientaónÍho bèhu 94.850.- 15.000.- 5.000.-

6 Automotoklub v ACR Vrbenskú vrch - I(WBT 145.000.- 15.000.- 0

7 SsK pri zS
Velikonoónf a vànoòní turnaj

ve voleibale 4.500.- 2.500.- 1.000.-
8 SsK Dii zS Sachové kléní 6.000,- 4.000.- 2.000.-

SsK Dii zS Vànoóní a Velikonoónf latka 2.500.- 2.000.- 1.000,-

1 0 Ssr pri zS
Florbalow turnaj "O Velikonoòní

Domlézku" 6 .100 . - 5.000.- 1.000.-

1 1 TJ Sokol
Vefejny turnaj v Sachu pro vèechny

kateqorie 2.000,- 1.500,- 500,-

1 2 TJ Sokol
Sachovf turnaj dvojic pro Zactvo

a dosoèlé 2.500,- 2.000,- 1.000.-

1 3 TJ Sokol
Vef. turnaj v nohejbalu pro dorost

a dosDélé 3.000.- 2.500.- 1.000,-
1 4 TJ Sokol Turnai mlédeze v kooané 7.000.- 5.000,- 1.000,-
1 5 TJ Sokol Otevfeny turnaj Zactva v kopané 1 1.000.- 7.500.- 2.500.-
1 6 TJ Sokol Vrbenskà oadesétka 19.000.- 15.000,- 12.000.-
1 7 TJ Sokol Túrnai "Kamaràdù" v tenise 7.000.- 4.500.- 1 .000,-
1 8 TJ Sokol Memoriàl Bedficha Ooatrného 5.500.- 4.000.- 2.500.-
1 9 TJ Sokol VeÈeinú turnai v basketbalu 3.000.- 2.500.- 1.000.-
20 TJ Sokol Mezinàrodn í turnai v basketbalu 10.500.- 7.500.- 2.000,-
21 TJ Sokol Veieinú turnai ve stolním tenisu 4.000.- 3.500.- 1.500,-

TJ Sokol
Turnaj rodinnych dvojic ve stolním

tenisu 3.000.- 2.500.- 1.000.-
2.7 TJ Sokol Turnai veterénù ve stolnlm tenisu 2.500.- 2.000.- r.000.-
24 TJ Sokol Velikonoèní soutéZenf Dro mriata 3.000,- 2.000,- 1.000.-
25 TJ Sokol Memoriàl Jany Dragounové 6.500.- 5.000.- 2.500.-

26 TJ Sokol
Plàcané ve volejbale + Okopévané

v noheibale 5.000,- 3.000.- 1.000.-
27 TJ Sokol Vénoéní rei óertú. MikulàSù a andèlù 5.000.- 3.000.- 1.000.-
zó TJ Sokol StepmAnie 10.000.- 8.000.- 2.500,-
29 Jesenickú horskú soolek Vrbenské bèhv 27.000.- 15.000.- 2.500.-
30 Sebeobrana Vrbno Kuz sebeobranv oro Zenú 42.600.- 15.000.- 0

Vyúétovàní kulturních akcí
V roce 2009 probèhly kulturní akce, na které je samostatny rozpoèet. Jednà se o
Ples mèsta a mèstskich organizací - 6.2., Dny EP-Vrbenské slavnosti 2009 - 13.6.-14.6
Letní kino - èervenec, srpen.
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Person él nf zaj iéténí odbo ru

vedoucí odboru - zivotní prostiedí

3.4. ODBOR VÍSNVAY A ZIVOTNíHO PROSTREDí

Òinnost odboru vistavby a Èivotního prostÍedí
V èinnosti odboru je stavební úfad, silniénl sprévní riÌad, investièní vystavba mèsta vrbnopod Pradédem a ochrana a tvorba àivotního prostredí, v rozsahu stànovenfch zvléstnímipràvními pÈedpisy.

Stavební úiad
V roce 2-009 bylo vydàno celkem 128 rozhodnutí. Vlastním stavebním úradem bylo vydéno
celkem 80 rozhodnuí, a to v územním iízení, stavebním Èízenl, kotaud;énilí ií;enr aostatních íízeních.

V roce 2009 bylo vydéno stavebním úiadem celkem g0 rozhodnutí, z toho:

o územní rozhodnutí l
o stavební povolení
o kolaudaèní rozhodnutí
. zména stavby pied dokonóenlm
. zména vyuZití stavby
o naÈízení odstranèní stavby
. dodateèné povolení stavby
. zastavenàfízení .-
. prodlouZení platnosti povolení
o povolení odstranèní stavby
. povolení zku5ebního provozu
o zàkaz ohla5ení stavby
. povolení pfedèasného uiívéní stavby
o naíízení zajiStèní népravy
. ostatní

o souhlas s odstranèním stavby
o souhlas s ohléèenou stavbou
. územní souhlas
. kolaudaèní souhlas
. souhlas se zmènou v uÈívéní stavby
r souhlas udiZovacfch prací
o piidèlení èísla popisného
. územní souhlas spojenf se souhl. s ohlàè. stavbou
r kontrolní prohlídka stavby
r gouhlas s délením pozemkú
o jiné (dopisy, sdèlení, vyjàdÍení)

2,4

21
14
0
0
1
1
z

0
0
0
1
0
1
8

v-roce 2009'bylo vydéno stavebním rlfadem celkem 279 dalsích opatiení podle stavebního
zékona a sprévního iédu, které nejsou rozhodnutím, z toho:

2
4 R

44
22
1 3
1 '
4

1 2
25
36-105
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Sprévní poplatkv na úseku stavebního iàdu:
za rok 2009 bylo uloieno celkem 43 spràvních poplatkú.

Silniéní spràvní úÍad

V roce 2009 bylo vydéno celkem 22 rozhodnutí, z toho:

o uzavírka místní komunikace 1
o piipojení nemovitosti na místní komunikaci 5
. zvlàétní u2ívéní místní komunikace (piekopy, havérie) 15
o vyhrazené parkovàní ZTP 1

Ve spolupràci s MètJ Brunté|, odborem dopravy a silnióního hospodéÍství, byly Èeéeny dílóí
úpravy svislého a vodorovného dopravního znaèení ve mèstè. Se stiediskem SS MSK
Bruntél byla prùbéÈné ieèena údÈba stétních komunikací ll. a lll. tiídy v územním obvodu
mèsta (opravy dopravního znaéení, údÉba doprovodného zaiízení apod.). Ve spolupràci
s TS Vrbno byly dle potieby provedeny opravy poSkozeného dopravního znaèení a òiéténí
úèelovlch a místních komunikací ve znéní smlouvy.

Opravy místních komunikací

Opravy místních komunikací byly ieéeny na podkladé vedeného seznamu oprav místních
komunikací, tentokràt upravenych dle Finanèního ocenèní vytypovanlch akcí pro rok 2009,
Keré bylo schvéleno Radou mésta dne 30. 4. 2009 na jejím 48. zasedàní. Hlavní podíl na
èerpéní rozpoètu mèla akce,,Oprava MK Palackého lll. ve Vrbné pod Pradédem" - od
kiiZovatky Chelóickeho ke kiiZovatce s MK Dvoiékové. Néklady za opravu této komunikace
byly rozdéleny k úhradé do dvou let (2009 a 2010)

Préce byly provedeny v místech:
o MK Palackého lll. od kiiZovatky s Chelòického po kiiZovatku s Dvoiàkovou technologií
recyklace za studena vtl. rozryté vrstvy 150 mm a poloiení asfaltobetonového krytu vtl 50
mm. Préce pii recyklaci podkladu provedla fa Baltom s.r.o. Liberec, asfaltovf povrch Silnice
Morava Krnov.
. Palackého lll. ---' pracím v piedchozím odstavci uvedenych pFedchàzela pfíprava povrchú
odfrézovéním a úprava jízdního pruhu pro zmènu piíèného sklonu komunikace. Tyto pràce
provedla fa Zemní pràce Klíòovà.
r Palackého lll. --- dokonèovací pràce na úpravè povrchú MK - vjezdy, piíkopa (budou
pokraèovat v roce 2010)
r mimo poiadí schvélenich akcí byla provedena velkoplo5nà úprava na silnici ll. tf.
Zlatohorskà (pied prodejnou Autodíly Remeé ---' porucha vodovodního iadu). Take
provedena oprava propadu povrchu komunikace u kanalizaéní éachty Husova (pod RD
Krupovi) celoploénè pÍes èífku této MK (v roce 2010 je nutné ieSit piíènou vpusf nad
kii2ovatkou s MK Svatopluka Cecha)
o dle plAnu provedeny opravy vftlukú na MK v Zelezné v òervnu 2009
. mimo poiadí schvàlenfch akcí byl proveden nutnf odvoz zbylé zeminy z místa uloZení po
akci Tl 13. RD Husova - Bélidlo. Tento zbytek zeminy; vhodnf k daléímu pouZití byl vyuZívén
jako místo uklàdéní smetí a odpadù obóanú bydlících v blízkém okolí
. byla provedena vlmèna schodiéfovich stupiú na schodièti u ,,Globàlu" - materiél stupóú
získan! uznanou reklamací --+ ostatní stupné uloZeny v hale Vrsanu --r potieba k opravé
stupÉù na Krejèího.

Spràvní poplatkv na úseku silnièního spràvního úiadu: 
'

za rok 2009 bylo uloZeno celkem 6 spràvních poplatkù.
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Uzemní plànovàní

Poiizovatelem ÚeD pro Vrbno pod Pradèdem úiad územního plànovéní pii Mèstském úiadé
Brunté|, a to na zékladè Zédosti mèsta, a to vóetnè poiízení územné analytickfch podkladù,
jak stanovuje stavební zékon.
V prùbèhu roku 2009 probèhlo úspè5né dokonce projednàvàní Zmény é. I UPD SU Vrbno
pod Pradèdem, jejíZ platnost byla zruéena na zékladè kontroly Krajského úiadu MSK v
Ostravè v zéií roku 2007. Nabvtí úèinnosti bude v lednu 2010.
Nadéle probíhé projednévéní Zmèny é. 2 UPD SU Vrbno pod Pradèdem. Byly schvéleny
pokyny pro zpracovéní zadéní této zmény ve variantè B. Dosud proces nebyl ukonèen.
V roce 2009 byl dàle zahéjen proces tvorby nového územního plànu Vrbno pod Pradédem.
Podklady byly na zékladè vfbérového iízení poskytnuty Urbanistickému stiedisku v Ostravè
s.r.o. V prosinci 2009 byly doruòeny prúzkumy a rozbory. Dosud proces nebyl ukonóen.

Investiéní vlistavba mèsta

Vúkon technického dozoru investora Dii akcích v roce 2009

Realizace staveb

. Provàdèní vfkonu TDI pii akci ,,Revitalizace bytovlch domú è. p. 505 - 508 a 535 Sv.
Michala ve Vrbné pod Pradèdem", sestavení poloZkového rozpoÒtu vlbérové iízení na
dodavatele stavby a uzavÈení SoD s vybranfm dodavatelem.

. Provédèní vfkonu TDI pii akci ,,Oprava vodovodu a kanalizace Vrbno pod Pradèdem",
òést Palackého ul., dle PD upravené podle potieb a skuteónosti (pied realizací akce
opravy MK Palackého lll).

. Piíprava a vlbèrové iízení na demolici nevyuZitlch objektú ve Vrsanu a dohled pii
rcalizaci téchto orací.

Piíprava staveb

. ,,SplaSkové kanalizace Mnichov, Zeleznà"
Òinnosti k zajiÉténí dotace formou piipomínkovéní piedloZenlch materiélú, vodoprévní
povolení pro tuto akci, Kerou povoluje MèÚ Brunté|, odbor ZP a zemèdèlství - povolení
bylo vydéno po 20. 1. 2009.

. Névrhy k provedení oprav MK v prùbèhu roku 2009 dle jednotlivlich piípadú - podélné
sténí pied obchodem Màja, Husova ulice.

o Uvàdèní dokonèenfch staveb ze zékladních prostiedkú. Opravy místních komunikací v
majetku mésta - iz dÈívèjSích dob ve spolupréci s FO.

. Podklady'a èinnost pro piípravu zéméru mésta Vrbna pod Pradèdem - Cyklostezka
Vrbno - Karlovice-Zadní Ves

o Podklady a èinnost k zajiStèní projektu k akci ,,Dokonóení smuteòní sínè Vrbno pod
Pradèdem" - zajiStèna òinnost generàlního pOeKanta

. Spolupréce na piípravéch investióních akcí s MPO

Uplatiovaní reklamací u dodavatele v zéruéní dobè na.dokonòenúch stavbéch

. Trvé vada na akci ,,Vzdèlaností a informovaností k prosperitè" (Stiecha), zhotovitel díla
firma Pavel Kamensky, nedoieéenf stav - kluzké dlaàba pÈed vstupem 17. 2. 08 jednéní
o opravè; v roce 2009 nàvrh TDI k projekénímu zpracovéní

. Reklamovanà zàvada na nétéru ocelové konstrukce schodiétè Dru2stevní bvla
odstranèna dodavatelem Zemní préce Klíóové NadéZda 1012009
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Ostatní

. Re5í se problém vlastníka objektu ,,Globé|" - ucpané lomové éachta kanalizace pod
sténkem Garis - jak odtéké a kde je zaústèna - ieéeno monitoringem p. Schuskou, v roce
2009 provedena nové Sachta a èiStèní a2 po okruZní kiiZovatku --- dél se nepokraóovalo,
vznikl! propad povrchu u piechodu silnice, kteú byl dùsledkem této óinnosti zasypàn --.
vlastník neéiní iédné dalSí kroky k ieéení odtoku splaékovfch vod.

Zivotní prostiedí

Péòe o veieinou zeleÉ

. ve spolupràci s TS Vrbno pod Pradèdem, panem Hastíkem ze Zlatych Hor a s veiejnou
sluzbou byly provedeny v dobè vegetace ofezy stromù a déle ofez stromù v prújezdném
profilu na pozemcích mèsta u místních komunikací

. poóet vydanlch rozhodnutí celkem 44, z toho
o 42 x Dovoleno kécení dievin rostoucích mimo les
o 2 x neoovolené kécení dievin rostoucích mimo les
o 17 x oznàmení a sdèlení o kécení dievin rostoucích mimo les

. nebyly neieèeny Zédné stíznosti ani piestupky na úseku ochrany zelené

PéÒe o zvíiectvo

. ve spolupràci s Magistràtem mèsta Opavy mèsto vyuZívalo sluZeb opavského mèstského
útulku pro toulavé a opuéténé psy

o v prùbèhu roku byly pravidelnè doplÉovény papírové sàòky na psí exkrementy do
plechovfch schrének umístènych ve Vrbnè pod Pradèdem a podle potfeb chovatelù psù
pii nedostatku byly vydévény piímo na odboru; od podzimu se nové zavedly sàèky
mikrotenové

. nainstalovéno 15 novich plechov:ích schrànek v novych lokalitàch, popiípadé nahrazeny
znièené nebo staré schrénky

o problematiku toulavlch psù mà od dubna 2008 ve sprévé odbor finanóní - p. Martina
Matuékové (v piípadé opuStèného a toulavého psa je spolupréce s Policií ÓR, vyvè5eny
letàèky ve vfvèsnfch skiíních, nabídka opuStènlch psú obóanùm)

Odpadové hospodàiství

. formou òlànkú a letéòkrl byla veiejnost pravidelnè informovàna o prospéénosti tÈídèní
odoadu
provédèli jsme kontrolu a evidenci u podnikatelskfch subjeKù ve Vrbnè pod Pradèdem
dle OZV è. 35 o odpadech

. ie3ili jsme odstranèní osmi autovrakú odstavenlch na veiejném prostranství; na zékladè
vfzvy jejich majitelé zajistili likvidaci v souladu se zàkonem o odpadech ve stanoveném
termínu; tii piípady vrakú jsou dosud neuzaviené

Ochrana ovzduéí

. vedena evidence malúch zdroiir zneóiéfovéní ovzduSí

. byla provedena kontrola plnéni oznamovacích povinností u provozovatelú MZZO

. vydéno 3 x rozhodnutí o uloZení poplatkù za zneèiéténí ovzduèí MZZO

. vydéno 3 x stanovisko k projeKovfm dokumentacím ve vèci územního a stavebního
iízení
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Ochrana zemédélského oùdního fondu

. vydéno I x rozhodnutí o uloZení poplatkú za twalé vynéli ze ZpF

. vydàno 17 x stanovisko a souhlas k zédosti o vynètí ze ZpF a nàslednè postoupeno Mèú
Bruntà|, Odboru Zivotního prostfedí a zemèdélství, k daléímu iízení

Ochrana vodv - vodoprévní úiad

. vydéno 2 x územni rozhodnutí na umístèní stavby - óOV

. vydéno 1 x územni rozhodnutí na umístèní stavby - studna

. vydéno 1 x stavební povolení na stavbu - studna

. vydén 5 x souhlas ke stavbé vodního díla

. vydéno I x rozhodnutí o povolení naklédéní s podzemními vodami

. vydéno I x kolaudaòní rozhodnutí na studnu

3.5. ODBOR SOCÉLNÍA ZDRAVOTNí

Personélní zajiéténí odhoru

vedoucí odboru 1
sociélní pracovnice 1

dévkovy specialista

Celkem 5

Cinnost odboru

odbor sociélní a zdravotní zabezpeòuje vlkon stétní sprévy v rémci povèieného obecního
úÈadu a podílí se na úkolech vyplfvajÍcích ze samostatné pùsobnosti obce, zejmena na
úseku sociàlnè prévní ochrany détí. sprévní obvod mèsta Vrbna pod pradèdem ja'ko obce s
povéienlm obecním úiadem je vymezen územím obcí Karlova studénka, Ludvikov. Vrono
pod Pradédem, Karlovice, Siroké Niva.

Úsek dévek pomoci v hmotné nouzi

Zabezpeóqe poskytovéní pomoci k zajiStèní zékladních zivotních podmínek fyzicklim
osobém, které se nachàzeji v hmotné nouzi, prostiednictvím dévek pomoci v hmotnè nouzi,
podle zékona ó. 11112006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi. Rozhoduje o pÈiznéní - piíspèvku
na Zivobytí (PnZ), doplatku na bydtení (DnB), mimoiédné okamZité pomoci (MOp) a o jejich
vf5i a provédí jejich vfplatu.
V ràmci zékladního sociélního poradenství poskytuje osobém potrebné informace piispívající
k ieSení jejich nepiíznivé sociàlní situace. orgàny pomoci v hmotné nouzi a zamésinance
tèchto org,énù zàkon zavazuje nejenom k poskytovéní potrebnich informací, tikajících se
moznych ieéení jejich situace, ale i k vyhledévéní osob, které jsou ohroàeny hmotnou nouzí
nebo se ve stavu hmotné nouze ji2 nachàzqí, ale o potiebnou pomoc nepozédaly. Nedílnou
souòéstí pomoci v hmotné nouzi je sociélní préce s klienty.
Je potreba brét v potaz i tzv. latentní klientelu, kdy éetiení ukézala, 2e a2 6e%,,névétèvníkù,,
pracoviÉt' sociélních odborù se nakonec nestane registrovanlimi klienty (pozivateli dévry;,
protoze jejich problém byl vyÈeéen poskytnutím poradenství, rozhovorem a podobnè. Tuto
,,neviditelnou" préci, které je ovéem òasovè néroónà, pracovné zatèZuiící a nerovnomèrné
rozòlenèna, je tfeba vzít rovnéZ v úvahu.



Terénní sociólní próce v roce 2009
. poóet místních éetiení v rodinéch Zadatelù o dàvky pomoci v hmotné nouzi - 266
. ooéet místních Setiení na Zédost soudù, ékol, atd. - l0

Poéet podanlch odvolàní ve vèci dévek pomoci v hmotné nouzi v roce 2009 - 9
Krajsk! úiad Moravskoslezského kraje Ostrava, jako nadiízenii odvolací orgàn, ve véech
piípadech odvolàní zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.

Úsek péèe o tèice zdravotné postiiené obéany
Jako povéieny obecní úfad rozhoduje v ràmci svého sprévního obvodu o poskytovéní
dévek tèZce zdravotnè postiàen1im, podle vyhlàsky MPSV ó. í8211991 Sb., kterou se
provédí zàkon o sociàlním zabezpeèení, ve znèní pozdèj5ích piedpisù, a to o pfíspèvku
na úhradu za u2ivàni bezbariérového bytu a garéÈe a piíspèvku úplné nebo prakticky
nevidomf m.
Dàle rozhoduje o ustanovení zvléétního piíjemce pro vfplatu dévek dúchodového
pojiétèní, a to v souladu s ustanovením S10 a $118 zékona ó. 582/1991 Sb. o
organizaci a provédèní sociélního zabezpeóení, ve znèní pozdèjéích piedpisù. V roce
2009 bylo vydéno rozhodnutí o ustanovení zvléétního pÈíjemce pro vfplatu dévky
dùchodového pojiétèní v 5 piípadech. Jednalo se pievàZnè o klienty Domova pro seniory
Vrbno.

. V ràmci zékladního sociàlního poradenství poskytuje osobém potÈebné informace
piispívající k ieèení jejich nepiíznivé sociélní situace.

. ZajiÉtuje dostupnost informací o moznostech a zpùsobech poskytovéní terénních,
pobytovich nebo ambulantních sociélních sluZeb na svém území. Informuje o
poskytovéní peéovatelské slu2by ve Vrbnè pod Pradédem a také o podmínkéch umísténí
v Domové pro seniory Vrbno.

Úsek sociólnè próvní ochrany dètí

Na tomto úseku poskytuje souóinnost s oddèlením sociélnè pràvní ochrany détí, odboru
sociélních vécí Mèstského úiadu Brunté|, soudy, Policií ÓR, ékolami a daléími institucemr, se
Keni mi velmi dobfe spolupracuje.
V ràmci preventivní a poradenské óinnosti plní povinnosti, vyplfvající z ustanovení $10
zàkona é.359/1999 Sb. o sociàlnè-prévní ochranè dètí, ve znèní pozdéjéích piedpisit.
Sociélné-prévní ochrana se zamèiuje zejména na vyhledàvéní dètí, jejichZ rodiòe neplní
povinnosti plynoucí z rodièovské zodpovèdnosti, nebo nevykonàvají nebo zneuZÍvají préva
plynoucí z rodiéovské zodpovèdnosti.
Sociélní pracovnice púsobí na rodièe, aby plnili povinnosti vyplÍvající z rodiòovské
zodpovédnosti, projednàvé s rodièi odstranéní nedostatkú ve vfchové dítète. Poskytuje nebo
zprostiedkùje rodiéùm na jejich Zédost poradenství pii uplatÈovàní nàrokù dítète. Provédí
pravidelnà kontrolnÍ Èetiení v rizikovfch rodinéch, zejména tam, kde byl nad vfchovou dètí
stanoven dohled, a podévé zpràvy a podnèty k dalSímu ieéení zjiStèné nedostateèné péée o
nezletilé déti.

a

a

Poèet sociélních Èetiení v ràmci sociÉlnè prévní ochrany détí - 72
Poóet úèastí pii jednéních v iízení o plestupku proti mladistvému - 25
Poóet jednàní u orgànú èinnfch v trestním íízení, pii kten/ch byla sociàlní pracovnice
piizvàna jako nezúéastnéné osoba - 20
Poèet piípadù - pomoc pii ieèení domécího nàsilí - 4
Poèet odpovèdí soudúm - zpràvy ohlednè nezletilfch dètí - 5
Poéet jednàní ohledné nezletilych dètí u rùznfch institucí (Èkoly, détskf lékai) - 10
Dlouhodobf dohled nad rodinami v ràmci sociélnè prévní ochrany dètí, poóet rodin - 10
Pomoc pii finanóním hospodaiení rodin - 4
Skolské rada ZS Vrbno pod Pradèdem -jednàní 5x roènè



. Skolské rada ZSSS Vrbno pod Pradèdem -jednéní 6x roèné

. Poskytovéní zékladního sociélního poradenství dle potieby

Vfchovné opatiení (podle 513 odst. 1 z. ò. 359/1999 Sb. o sociàlnè-prévní ochrané détí, tj.
napomenutí, dohled, omezení) nebyla v roce 2009 ulo2ena Zàdnà.

Piehled óerpóní úéelové dotace na dàvky pomoci v hmotné nouzi a pÍíspèvky
zdravotnè postiÈenfm (HN + ZP) - rok 2009

Mésíc Dotace / Kó Poèet dàvek HN+ZP Skuteòné éerDéní / Kó

Leden
únor
Bfezen

500.000,-
800.000,-
500.000,-

201
2 1 4
zvv

522.264,-
555.258,-
556.032,-

I . étvrtletí 1.800.000,- ozl 1.633.554.-

Duben
Kvèten
óerven

700.000,-
500.000,-
500.000,-

204
213
199

520.080,-
538.626,-
521.917,-

2. òtvrtletí r.700.000,- 616 1.580.623,-

1 . pololetí 3.500.000,- 1240 3.214.',t77,-

Òervenec
Srpen
zàii

500.000,-
500.000,-
500.000,-

188
196
1 9 1

484.105,-
525.230,-
536.031,-

3. étvrtletí 1.500.000,- c / J 1.545.366,-

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,- 1  183 3.171.975,-

CELKEM
Rok 2009 6.600.000,- 2423 6.386.152,-

Z toho:
Dévkv pomoci v hmotné nouzi : poòet dévek wplaceno
. Piíspèvek na Zivobytí - PnZ (54171) 1699 4.935.954,- Kè
. Doplatek na bydlení - DByd (94172)
o Mimoiàdnà okamZité pomoc - CELKEM Mop (94173)

z toho MoD z dùvodu :
MopZ - vàZné újmy na zdraví
MopU - mimoiàdné udélosti
MopV - úhrady jednorézového vfdaje

602 1.155.881,- Kè

8

1 9

1 1 0

16.160,- Kò
0

224.179,- Ké
49.178,- Ké

289.517,- Ké

- uhrazení ích nékladù
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Dévky pomoci v hmotné nouzi HN celkem

Pflspèvky zdravotné postiZenim obóanùm ZP (S 4183)

GELKEM éerpàní dàvek HN + ZP rok 2009

2411

t z

2423

6.381.352,- Kè

4.800,- Ké

6.386.r52,- Kè

Zpúsob vyplécení dévek HN a ZP: sloZenkami, na riéet, pokladnou
PoÉtovné za vyplécené dévky sloZenkami za rok 2009 éiní: 9.208,- Kè

Kontrola èerpéní úèelové dotace na dévky HN + ZP ie provédèna vidy po' uplynutí
kalendahího mésíce, a to v souéinnosti s Finanéním odborem MèU Vrbno pod Pradèdem.
Informace o skuteénè vyplacenich dévkéch HN a ZP, véetnè poZadavkù na poskytnutí
zàlohy na daléí období, je mésíènè zasílàna Odboru financí Krajskeho úÉadu MSK Ostrava.

Óerpàní dóvek sociélní péèe

Komunitní plónovónl sociàlních sluÈeb

Koordinàtor KPSS : lvana Klíèníkové, DiS.

òinnost koordinótora KPSS:

. Vypraòovéní zàvéreéné zpràvy k projektu ,,Dopracovéní a aktualizace komunitního
plànu mikroregionu Vrbensko" - leden 2009

o PrùbèZné monitorovací zprévy k projektu ,Komunitní plAnovàní sociàlních slu2eb'-
duben 2009

. Organizace èinnosti psychologické, prévní a sociàlní poradny ve Vrbné p. Pra{èdem -
celoroèné

. Óinnost na projektu Kotlík - centrum volného éasu pro dèti a mladeZ - celoroóné

. SpolupolAdénl akce,,Den zdraví mikroregionu Vrbensko" - 24.10.2009

. Kontrola nornlch vyhlàSenfch vfzev a dotaéních titulù z MSK, EU, MPSV atp.

. Òlenství ve skupiné Moravskoslezského kaje pro tvorbu Stiednèdobého plénu
sociélních sluZeb

. Zédosti o podéní zpràva - odpovédi soudùm, Policii ÓR 4. - 184 (01/Og - l2/Og)

. PbdAní ÈAdosti o dotaci MPSV - 
"Nérodní 

program Evropského roku boje proti chudobè
a sociélnímu vylouèeníl' - prosinec 2009

. VykonÉvéní funkce veiejného opatrovníka
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. uòast na seminéÈích: Jak blit úspèénf v grantovém iízení, obec a romské problematika,
Reéení konfliktù

Aktivity CVC Klubu KOTLíK - rok 2009

V prùbéhu celého roku se koordinétofi Kotlíku sna2ili o kvalitní naplnéní volného òasu dètí a
mlédeze ve Vrbnè pod Pradèdem. Posléním Koflíku je snizovat vfskyt sociélnè
patologickych jevú v regionu. V Kottíku se schézí ji2 ótvrtfm rokem dèti a mlédez, kteií chtéjí
vyplnit svùj volni èas aktivitami nabízenf mi v tomto zafízení.
Koordinétoii klubu se snazí spoleòné s cílovou skupinou hledat a vymfSlet stéle nové
aktivity, ktenj'mi lékají i nové zdjemce. od òervence 2009 nastoupila novà koordinàtorka
klubu Martina Benedikovièové (nahradila Ondieje Buòka).
Koordinétoii bèhem roku vyu2ívali piednééky poiédane ve mèstè rùznfmi organizacemi.
V únoru loÉského roku navétívilo 7 détí piedné5ku paní Skrlové,,Jak se do2ít vysòkého véku,,
(o zdravotním stylu, aktivním postoji k Zivotu).
v letních mésících pii hezkém poóasí vyuZívají koordinétoii s détmi pobyt venku. podnikali
rúzne turistické vflety po okolí (napi. vyhlídka pradèd, Mirkùv pramen, Karlova studénr<a,
Pradèd, Karlovice, okolní ziíceniny, Lapkové z Drakova apod.), koupéní v iece a v piehradé,
pràce na pÈírodním parku (okolí rybníkù ve vrbné p. pradèdem), sportovní aktivity (nohejbal,
basketbal, volejbal, tenis, minigolf). Pracovalo se i na úpravè klubovny Ko íku' (malovéní,
vyzdoba stèn).
V zimních mèsících vyuzily dèti prostor Ko íku k rùzn1i m spoleòenskfm hrém (déma, éacny,
stolní tenis, stolní fotbal), k surfovéní na internetu, poslechu hudby, éi jen tak ke komunikaci
s vrstevníky a koordinétory. Jednou za mèsíc se dle nélady úóastníkù konaly ,,kruhové
rozhovory" na |iznà aktuélní témata (napÈ. ékola, rodina, kamarédi, vztahy, sikàna, drogy
apod.).
V Kotlíku se kazdf den pohybuje stabilní poéet 6 a:8 détí a mladistvfch. V tetních mèsících
a zejména pii konéní turistickfch pochodú, ói víkendovfch pobytù se poèet navysuje ai na'12 úóastníkú a více.

Vflety a akce
. únor, biezen - piednééky ve stiedisku kultury a vzdélévéní - STRECHA
. 6. 6. 2009 - Dètsk1i den v restauraci Pradèd
. òervenec 2009 - Lapkové z Drakova
. 11. 7. 2009 - Turistickf vllet do Karlovy Studénky
. 15.7.2009- Turistické vychézka do Karlovic spojené s koupéním v iece Opavè,

posezení v Penzionu U Rekv
24. 7 . - 26. 7. 2009 - víkendovli pobyt pod stanem
31. 7. 2009 - vylet do Karlovy Studénky - név5téva bazénu, kamenného parku,
vodopédu, pè5í túra zpèt do Vrbna
5. 8 - 7. 8. 2009 - pobyt na venkovské chalupè v Leskovci nad Moravicí - koupéní ve

vodní nàdÉi Slezské Harta. Vychézka k odpouétècí hràzi.
26. 8. - 28.8. 2009 - víkendovf pobyt v Branticích - rozlouòení s prézdninami
26. 9. 2009 - Turistick! vftet na pradéd

3.6. POZÉRNíOCHRANA

Personélní zajiéténí poZérní ochrany

hasió mèsta 0 ,5
Celkem 0,5



Cinnostjednotky SDH mèsta Vrbna pod Pradèdem za rok 2009

V roce 2009 mèla vljezdové jednotka pozàrní ochrany zaíazenà v kategorii JPOII/2 celkovè
25 èlenù. V prùbèhu roku byla provedena odborné pÈíprava na získàní osvédèení o odborné
zpùsobilosti élenù, se kte4imi jsou sepsàny dohody o pracovní óinnosti s méstem Vrbnem
pod Pradédem na zésahovou óinnost. Jeden ze èlenú absolvoval kurzy technika a velitele
JSDH, jeden absolvoval kuz na vyproétovàní zranénlch osob z havarovanlch vozidel a 4
velitelé jednotky získali osvèdèení v kurzu ochrany obyvatelstva a civilní obrany.

Béhem roku 2009 bylo provàdèno teoretické Skolení zamèiené na bezpeònost préce u
zésahu, zdravotnickou piÍpravu, préci ve v!ékéch a nad volnou hloubkou, Skolení dfchací
techniky, rédiového spojení v jednotkéch PO aj. Praktickeho vfcviku s technikou hasièú
mèsta Vrbna pod Pradèdem se zúòastnila jednotka jak na území mèsta, tak i mimo néj, napi.
praktického vlcviku ve cviéném polygonu v Bruntàle; déle jsme provàdéli ukézky, napi.
vyproétèní osob z havarovaného vozidla pii srààce s motorkàiem v Karlovicích, za kterou
jsme sklidili velkf potlesk. Za zmínku jistè stojí i nedàvné provèiovací cviòení v Domovè pro
seniory v Mnichové. V roce 2008 byla uzaviena mezi HZS MSK a mèstem Vrbnem pod
Pradèdem dohoda o vykonévéní odborné praxe. Díky ní od tohoto roku ólenové naÈí
jednotky Wkonàvají s piísluéníky Hasióského zéchranného sboru Moravskoslezského kraje
na stanici Bruntàl sluibu. V dobè této praxe ólenové získévají povédomí o pràci
profesionàlních hasióù, úóastní se ékolení, vljezdù a take zÍskévají daléí zkuéenosti
s hasièkou óinností a materiélem. V bÈeznu tohoto roku jsme poprvé uspoiàdali den
otevlenfch dveií na hasiòské zbrojnici. PiiÈlo se podívat spoustu tiíd zàkladních ékol, ale
také pér obyvatel s détmi. Rédi bychom v rocb letoSním opèt tento den uspoiédali.
V roce 2009 jsme zasahovali u 129 zésahù ve mèstè i mimo néj, z èeho2 bylo 18 poààrú, 15
dopravních nehod, 46 technicklch pomocí rúzného druhu -iezàní stromú, odchyt
nebezpeòného hmyzu aj., u 42 udélostí spojenfch se Zivelní pohromou tj. povodné, vètrné
smrStè, snèhové kalamity, déle u 2 únikù nebezpeènfch létek, a u 6 jinfch zésahù, jaklmi
byly zàchrana osob a zvíiat z vÍsky, hloubky éi vody.

Zésahy v roce 2009 - v roce provedla jednotka SDH Vrbno pod Pradédem 129 zàsah'Ù

Porovnànf zasahù v letech 2005-2009

Finance
Neinvestièní úóelové dótace z rozpoòtu Moravskoslezského kraje:

. na zabezpeèení pohotovostí ólenú JSDHO 300.000 Kè
o na mzdu òlena vykonévajícího éinnost v jednotce jako svoje zaméstnéní v hlavnÍm

pracovnÍm pomèru 50.000 Kò
. na poiízení ochrannfch piileb 30.500 Kè
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Budovy PO a stavební úpravy, opravy techniky

Bèhem celého léta roku 2009 probíhaly v prostoràch zbrojnice préce v5eho druhu. Jednou
z provedenych akcí byla vybudované lo2nice v 1. patie v prostoréch púdy pozérní zbrojnrce,
kterà bude déle slouiit ólenúm na nocovAní pÍi naiízené pohotovosti. Tyto situace nastàvají
pfi mimoiàdnich udàlostech vét5ího charakteru, jakimi jsou povodné, vétrné smrété apod.,
abychom mohli bft vóas pÈipraveni na rychlou pomoc piímo ze zàkladny. Vymènèno bylo
vodovodní potrubí, místnosti se sociélním zaíízením dostaly obklady, staré okna byla
vyménèna za plastové a prostory byly vymalovény. Na tèchto pracích se podlleli ve veÍké
míie i èlenové jednotky SDH.
V loÈském roce jsme take Zédali od ministerstva vnitra dotaci na rekonstrukci vfjezdového
casternového vozidla Tatra 8'15. Toto vozidlo schopné dopravit na místo pozéru g tisíc litrú
vody je pro mèsto velmi potiebné, piitom jeho nàstavba byla ve velmi épatném stavu; i proto
se ném dotaci podafilo získat, pÈitom 50% finanéních prostiedkú na rekonstrukci hradilo
mèsto Vrbno. Rekonstrukce vozidla nebyla provedena kompletní, díky omezenlm finanèním
moznostem jsme vynechali repasi motorové èésti automobilu. Na automobilu byl oSetien a
nastiíkén podvozek s kabinou vozidla, néstavba s nédÈí byla kompletnè vymènéna, byly
pouzity rolety a police z lehklch kovú, probéhla rekonstrukce éerpadla a lafetové proudnice s
novfm ovlàdéním. Pod nàrazník byla instalovéna asanaèní liéta s ovlàdéním od iidiée. Je
nutno si také uvèdomit, ze nejblizsí profesionélní stanice hasièù je v Bruntéle a dojezdové
óasy tèZké techniky hlavnè v zimním období pÈesahují i 30 minut, i proto je pró mèsto
j-ednotka hasièú s potiebnou technikou tolik dúleZité.
Spatnf stav po2àrní zbrojnice, plAnované oprayy v dal5ích letech:

. oprava stiechy na PZ

. opravaelektroinstalace

. vymèna dveÈí a garàÉornlch vrat (vysoké úniky tepta)

Stav techniky poiómí ochrany

Technika SDH mèsta Vrbna Pradédem

cAS 24 T815-2
cAS 32 T815
CAS 16 Praga V 3 S
PP 20 S 706 RTH
DA VW Transpofteî 2,4D

1967, 1997

H 268, H 365. H 353

Pfetlakov! ventilétor PAPIN



Veliteljednotky Chalupa Ondiej

Velitel druistva Svan Pavel

Velitel druZstva Soporslc! lgor

Velitel druzstva FÉukal Zdenèk

Velitel dru:stva Kovéèik Lubomír

Velitel druistva Jelínek Ladislav

Velitel dru:swa Jelinek Pavel

Strojnlk Novotny Jan ml.

Strojnlk Klaus Frantiéek

Strojník Zabloudil Martin

Strojník Zbofil Kvètoslav

Strojník Teplerek Jan

Strojník Óernota Lubo5

Strojnlk DoleZel Petr

Hasiè Albrecht Ludèk

Hasié Mikula FrantiSek

Hasiè Novotny Jan
Hasiè Svrèina Jakub

Hasiè Svròina Jan

Hasiè Jelfnek Lad. ml.

Hasiè Tiahnibok Miroslav

Hasiè Lazur Josef

Hasiè Svan Josef

Hasiè Krettek David

Preventivnè vfchovnó èinnost a propagace jednotky

Bèhem roku 2009 byly provedeny tematické pfedné5ky preventivnè vlichovné èinnosti
v oblasti pozérní ochrahy a ochrany obyvatelstva v ZS Vrbno pod Pradèdem. Pracuje u nés
krouZek mladfch hasiéù, pod vedením instruktorú se dèti uèí a pfipravujÍ na soutéZe mladich
hasiéú.
Propagace aKivit JSDH a informovanost obyvatel. obcí Vrbenska o préci hasiéú se.
pravidelnè zajièfuje formou èlénkù ve Zpravodaji v mésíèních intervalech a také na
webovych strénkàch www.hasici-vrbno.wbs.cz.



4. Piílohy

4.1. Piíloha é. 1

Vfroòní zpréva o poskytovéní informací podle zékona ó. 106/1999 Sb. o svobodném piístupu
k informacím, v platném znéní, za rok 2009

Ve Vrbnè pod Pradèdem 23.4.2009
Ing. Miroslav Adémek, tajemník MU

Mésto Vrbno pod Pradédern
NàdraZní 389, 793 26 Vrbno pod Pradèdem

Yí,roóni zpràva za rok 2OO9
O poskytovriní informaci dle g 18 zéLkona Ò.106/ 1999 Sb.,

o svobodném piístupu k informacím, ve znéni pozdéjSích piedpisù

a) poóet podanych Zàdostí o informace / odmÍtnutí
Zédosti:

0 / 0

b) poóet podanych odvolénÍ proti rozhodnutí: 0

c) opis podstatnych óéstí kazdého rozsudku soudu: Zédny rozsudek nebyl vynesen

d) vyóet poskytnubi,ch vlihradních licenci: 0

e) poÒet stíZnastí podanych dle $ 16a: 0

f) dalèÍ informace vztahující se k uplatiiovàní zékona: 0

Zpîac,vall

Ing.Miroslav AdAmek
ta.lemník MètJ

37


