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1. Úvod
Výroční zpráva Městského úřadu Vrbno pod Pradědem za rok 2017 je zpracována v souladu
s trvalou snahou o zlepšování činnosti úřadu.
Vlastní zpráva obsahuje výtah z nejdůležitějších informací týkajících se činnosti městského úřadu
v roce 2017. Jednotlivé pasáže zpracovali vedoucí příslušných odborů, konečnou redakci provedl
tajemník. Ne vždy bylo možné odlišit působnosti při výkonu veřejné správy, zajišťované výlučně
městským úřadem, a činnost orgánů města (zastupitelstvo města, rada města), nebo vztah
k dalším subjektům (zejména organizace a společnosti městem zřízené, či s ním spolupracující).
Zpráva nepostihuje působení starosty, místostarostů a tajemníka, kteří jsou sice součástí
městského úřadu, ale odlišit míru jejich vlivu vně a uvnitř úřadu by bylo obtížné.
Statistické údaje jsou většinou vztaženy k 31. 12. 2017.
Se zprávou budou seznámeni členové rady města a následně bude zveřejněna na webových
stránkách města.
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2. Městský úřad Vrbno pod Pradědem
2.1. Všeobecné informace
Počet obyvatel – město Vrbno pod Pradědem - evidence obyvatel
Rozloha – ha
Počet obcí správního obvodu obce s pověřeným úřadem
Počet obcí správního obvodu obce s obecním stavebním úřadem
Počet obcí s matričním úřadem

5 224
6 891
5
5
5

2.2. Sídlo
Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem

2.3. Personální složení městského úřadu
Počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu
Počet žen
Počet mužů
Počet funkčních míst k 31. 12. 2016
Počet vedoucích úředníků
Počet vedoucích úředníků - žen
Počet vedoucích úředníků - mužů

28
19
9
28,5
5
3
2

Mimo rámec organizačního schématu zaměstnává úřad
Ing. Miloš Lasota:
Petr Kosnovský:
Pavel Jelínek:
Pavel Šenkár:
Petr Čuj:

technický pracovník města
údržba městského majetku
údržba městského majetku
údržba městského majetku
koordinátor pohřebních činností – od 1. 9. 2016 zřízeno středisko
pohřebnictví
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2.4. Organizační struktura Městského úřadu Vrbno pod Pradědem
k 31. 12. 2017

Zastupitelstvo města

výbory zastupitelstva

Rada města

komise rady

starosta

Středisko pohřebnictví

místostarosta

tajemník

požární ochrana

IT

Odbor finanční

Odbor vnitřních věcí

Odbor majetkoprávní

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

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

1

správa bytů

2

správa pozemků

2

projektový manažer

1

investice města

1

Celkem

7

Odbor správy majetku města zajišťuje nakládání s majetkem města. Připravuje podklady pro
jednání rady města a zastupitelstva města týkající se nakládání s majetkem. Realizuje koupě,
prodeje a pronájmy pozemků, zřizování věcných břemen a uzavírání dohod o omezení užívání
nemovitostí. Dále zajišťuje smlouvy o pronájmu bytů a nebytových prostor. Odbor správy majetku
města vykonává v oblasti správy budov dozorovou a kontrolní činnost.
Činnost na úseku správy bytů
K 31. 12. 2017 vlastnilo město Vrbno pod Pradědem 537 bytů ve 49 domech. Z tohoto počtu je již
fakticky zprivatizováno 81 bytů (15 % bytového fondu) – k těmto bytům jsou uzavřeny smlouvy o
smlouvě budoucí kupní. Jedná se o celé bytové domy Železná 68 a Palackého 604 – 606.
Částečně se jedná o bytové domy Ve Svahu 423 – 431 a Krejčího 487/488 (zde jsou smlouvy o
smlouvě budoucí kupní uzavřeny na půdní vestavby).
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Město také provozuje dva domy s pečovatelskou službou na ulici Husova (číslo popisné 626 a
627). Celkem se jedná o 18 bytů. Na tyto byty v pořadníku čeká 11 uchazečů z Vrbna pod
Pradědem a 5 uchazečů bydlících mimo Vrbno.
Nájemné se s účinností od 1. 1. 2017 zvýšilo o 3 Kč/m2. Nově tedy činní 31,59 Kč/m2. O zvýšení
nájemného v městských bytech rozhodla rada města svým usnesením č. 941/35/2016 ze dne
29. 6. 2016.
K úpravě cen došlo u stočného. Od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018 činí cena vodného 22,30 Kč/m3 a
stočného 29,50 Kč/m3. Výše vodného a stočného byla schválena zastupitelstvem města
usnesením č. 317/18/2017 ze dne 29. 3. 2017.
V průběhu roku 2017 byly dle plánu oprav provedeny následující akce:
Rekonstrukce rozvodů vody - Sadová č. 497, 498. Cena 174.278 Kč bez DPH
Rekonstrukce rozvodů vody - Krejčího č. 487, 488. Cena 228.954 Kč bez DPH
Stavební úpravy bytového domu ul. Bezručova 419. Cena 1.647.139 Kč bez DPH
Výměna vodoměrů. Cena 62.086 Kč bez DPH
Výměna střešních oken v půdních vestavbách Ve Svahu 428, cena 162.901 Kč bez DPH
a Ve Svahu 430, cena 108.933 Kč bez DPH.
6) Rekonstrukce rozvodů teplé vody na nám. Sv. Michala II. a III. etapa. Cena 1.419,105,50 Kč
bez DPH.
1)
2)
3)
4)
5)

V roce 2017 byly dokončeny stavební úpravy bytových domů na nám. Sv. Michala 509 – 515.
Cena investice činní 6.706.670 Kč bez DPH.
Vysoké náklady tvoří neplánované opravy. Tyto opravy jsou objednávány na základě vzniklých
závad a havárií v městských bytech nebo na bytových domech. Závady a havárie je potřeba
odstranit co nejdříve, aby nedocházelo k větším škodám na majetku, či újmě na zdraví. Součástí
těchto nákladů jsou také servisy zařízení a revize.
Zvláště velké neplánované náklady v roce 2017 tvořila deratizace bytu a byt. domů proti štěnicím,
a to na nám. Sv. Michala č. 505 – 508 a Krejčího č. 487 a 488. Cena deratizací v konečném
důsledku činila 93.653,50 Kč bez DPH. Dva byty, konkrétně v domech č. 505 a 507 na ulici nám.
Sv. Michala, musely být vzhledem ke značnému zamoření kompletně zrekonstruovány. Cena
rekonstrukce bytu v domě č. 505 činila 237.941,6 Kč bez DPH a cena rekonstrukce bytu v domě
č. 507 činila 237.795 Kč bez DPH.
V roce 2017 rada města svým usnesením č. 1255/48/2017 ze dne 22. 2. 2017 schválila nová
pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Vrbna pod Pradědem.
Rada města svým usnesením č.1371/51/2017 ze dne 26. 4. 2017 rozhodla o zvýšení základního
nájmu u nebytových prostor – garáží.
Placení nájmů a stav vymáhání dluhů
Stav pohledávek k 31. 12. 2017:

4.473.563,38 Kč
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K 31. 12. 2017 bylo
•
•
•
•
•
•

uzavřeno 7 dohod o splátkách dluhu
zasláno 58 upomínek za nezaplacené nájemné a služby, případně vyúčtování služeb
byly vydány 3 platební rozkazy
z toho 4 případy předány exekutorovi
3x žaloba na vyklizení
žádné soudní vyklizení

Činnost na úseku správy pozemků
Úsek správy pozemků a lesů se zabýval podanými žádostmi o odkoupení pozemků nebo jejich
části. Žádosti byly předávány k projednání v komisi výstavby a také se žádostmi zabýval
majetkový výbor. Rada města žádosti projednala a zastupitelstvo města vydávalo příslušná
usnesení. Záměry města byly v souladu se zákonem o obcích zveřejňovány na úřední desce a
elektronické úřední desce. Za rok 2017 bylo celkově uzavřeno 126 smluv (kupní smlouvy,
smlouvy o zřízení služebnosti a smlouvy o smlouvách budoucích). Město v průběhu roku 2017
provedlo dva nákupy nemovitostí. Do majetku pořídilo pozemek parc. č. 774/2 a 1478 v k.ú.
Vrbno pod Pradědem.
Odbor provedl kontrolu nájemních smluv a přepočítal všechny smlouvy podle nových cenových
předpisů. Od dlužníků vymáhá neuhrazené nájemné. Bylo uzavřeno 390 dodatků k nájemním
smlouvám, 5 smluv na věcná břemena, 3 smlouvy na výpůjčku.
V tomto roce jsme opět organizovali veřejně prospěšné práce. Tito pracovníci se podíleli na
úklidu města a jeho přilehlých částí, např. zajištění průjezdných profilů komunikací v Železné a
Mnichově, úpravě vzrostlé zeleně na ulici Sadová, Husova, Družstevní a nám. Sv. Michala,
stříhání a údržbě živých plotů, úklidu chodníků a komunikací.
Na podporu třídění odpadů byly do domácností v rodinných domech rozdány pytle na třídění
komodit: papír, plast, sklo.
Hospodaření v lesích města Vrbna pod Pradědem
Ve čtvrtém roce platnosti lesního hospodářského plánu byly v lesích města provedeny následující
těžební a pěstební zásahy:
Těžební činnost
těžba dříví - prodej Technické služby
těžba dříví - prodej samovýroba
těžba dříví celkem

2.077,64
32,00
2.109,64

m3
m3
m3

Za prodej dříví v roce 2017 bylo vyfakturováno celkem 1.300.681 Kč, z toho za dříví
ze samovýroby 3.200 Kč. Průměrné zpeněžení dříví v roce 2017 činilo 626 Kč/m3.
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Pěstební činnost
Z výkonů pěstební oblasti byly v loňském roce provedeny tyto činnosti:
- úklid klestu
435
m3
- ožínání MLP – plošky
19,30 tis. ks
- nátěr MLP proti okusu
38,00 tis. ks
- prořezávka
4,18 ha
- zalesňování
12,42 tis. ks
- zpřístupnění porostů
3,90 ha
- individuální ochrana
50
Kč
Náklady na provedení všech výkonů pěstební činnosti včetně nákupu sazenic dosáhly částky
317.782 Kč.
Ochrana lesa
Při prevenci a ochraně lesa proti kůrovcům bylo pokáceno 6 ks stromových lapáků a instalováno
9 ks feromonových lapačů. V roce 2017 bylo vytěženo 1.270 m3 kůrovcového dříví.
Stav lesa z hlediska výskytu hlavních kalamitních škůdců je hodnocen jako „zvýšený“.
Výrobní úkoly a ekonomika 2018
Projekty úkolů pěstební a těžební činnosti pro rok 2018 byly předány dodavatelské firmě
TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o.
Projekty:
Připravované akce
• Cyklostezka Vrbno – Karlovice
• Centrum města
• Rekonstrukce kulturního domu
• Sportovní hala
• Oprava hřbitovní zdi, márnice a kapličky + komunikace
• Odvedení extravilánových vod, Na Bělidle
• Kompostárna
• Regenerace sídliště Husova
• Rekonstrukce bytového domu, ul. Hřbitovní 8 – sociální bydlení
• Orientační systém města
• Vybudování kolumbária
• Mnichovská náves (park)
• Bezpečnost dopravy – společná stezka pro chodce a cyklisty ve směru na Železnou
• Vybudování lékařských ordinací – zateplení jeslí
• Přechody pro chodce (ul. Sadová, u skateparku)
V realizaci
• Novostavba hasičské zbrojnice
Pozastaveno
• Víceúčelová hala
• Rekultivace skládky KO
• Úprava veřejného prostranství – lokalita Ve Svahu a nám. Sv. Michala
Pro investory
• Rozšíření areálu pod Vysokou Horou
• Vybudování zázemí pro cykloturisty (Mnichov)
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Projekty realizované nebo předložené v roce 2017
Název projektu
Protipovodňová
opatření města Vrbna
pod Pradědem
Mnichovská náves –
mobiliář
Bezpečnost dopravy
ve městě Vrbno pod
Pradědem
Novostavba hasičské
zbrojnice ve městě
Vrbně pod Pradědem
Hasičská plošina
15 let spolupráce mezi
Vrbnem p. P. a
Glogówkem
Snižování sociálního
vyloučení na Vrbensku
Asistenti prevence
kriminality
Snížení energetické
náročnosti kulturního
domu
Víceúčelové hřiště
Železná
Zimní tradice v
pohraničí
Letní příměstské
tábory
Cyklostezka Vrbno
pod Pradědem –
Karlovice –
Zpracování PD

rozpočet

realizace
projektu

titul

výše dotace

2.601.744 Kč

2017

OPŽP

1.821.220,80
Kč

2017

319.000 Kč

2017

SFŽP

200.000 Kč

2017

6.359.667 Kč

2017

IROP

4.133.438 Kč

2018

22.328.622 Kč

2016
2017

IROP

19.645.760
Kč

2017

4.477.000 Kč

2017

Moravskoslezský
kraj

4.469.530 Kč

2018

20.600,03 €

2017

Interreg V-A

17.510 €

2017

5.545.923 Kč

20172020

4.714.035 Kč

2017

648.300 Kč

2017

556.000 Kč

2017

5.846.501 Kč

2018

SFŽP

5.261.851 Kč

2018

3.201.900 Kč

2018

Nadace ČEZ

2.881.710 Kč

2018

12.305,84 €

20172018
20182020

Interreg V-A

10.460 €

2018

MAS Hrubý
Jeseník

702.359 Kč

2018

Moravskoslezský
kraj

487.500 Kč

2017

739.325,25 Kč
650.000 Kč

2018

Operační
program
zaměstnanost
Ministerstvo
vnitra ČR

poskytnutí
dotace

V červenci 2017 uzavřelo město smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje za účelem realizace projektu „Technické zhodnocení hasičské plošiny PVP 27 Tatra 815“.
Poskytovatel se zavázal poskytnout investiční dotaci v maximální výši 4.469.530 Kč. Termín
ukončení realizace projektu byl posunut z původního termínu 30. 11. 2017 na 30. 6. 2018.
Investice
Na úseku investic města byla prováděna investorská a dozorová činnost pro tyto stavby:
• Dokončení stavby Novostavba hasičské zbrojnice
• Dokončení zateplení bytových domů na nám. Sv. Michala 509-515
• Zateplení bytového domu Bezručova 419, vč. opravy přístupového chodníku a schodiště
• Oprava fasády budovy MěÚ ve Vrbně pod Pradědem, vč. odbourání přistavěného
zděného komínu
• Demolice nevyužívaného ŽB komínu u bytového domu Husova 492
• Výměna plynového kotle budovy MěÚ ve Vrbně pod Pradědem a odtah spalin po
odbourání stávajícího zděného komínu
• Opravy místních komunikací 2017:
o Oprava MK Železná
o Oprava MK Mnichov pod zástavbou RD u Stavaře
9

o Oprava chodníku na nám. Sv. Michala podél BD 509-515
o Provedení parkovacích míst na nám. Sv. Michala naproti BD 510-515, zvýšení
počtu míst oproti stávajícímu počtu o 20
o Výstavba parkovacích stání na ul. Husova u RD č.p. 538 a naproti BD 490 a 491,
celkem 25 nových parkovacích míst
o Dokončení příjezdové komunikace k horní bráně hřbitovní zdi – nad objektem
Smuteční síně
• Dodatečné opravy místních komunikací 2017
o Oprava chodníku na nám. Sv. Michala pod BD 508
o Oprava chodníku od BD Bezručova 419 k MK Ve Svahu směrem k MŠ
o Oprava havarijního stavu příčného odvodňovacího žlabu na ul. Chelčického
o Oprava uliční vpusti na křižovatce Krejčího Jesenická s přidáním štěrbinového
žlabu za účelem odvedení dešťových vod z chodníku

3.2. FINANČNÍ ODBOR
Personální zajištění odboru
vedoucí odboru

1

účetnictví města, výkaznictví, mzdy, fakturace

3

pokladna

1

správa místních poplatků, exekuce, evidence plateb nájemného za byty

1

Celkem

6

Činnosti finančního odboru
Na úseku rozpočtu města:
připravuje návrh rozpočtu a rozpočtový výhled, sestavuje a projednává rozpočet města, řídí
hospodaření podle rozpočtu, zajišťuje rozbory hospodaření, vyhotovuje výkazy a statistické
výkazy, sestavuje závěrečný účet města. Zpracovává rozpočtová opatření a změny rozpočtu,
vede jejich evidenci.
Na úseku účetnictví a výkaznictví:
zajišťuje a provádí agendu účetnictví města, účtování příjmů, výdajů a hospodářské činnosti
města, zajišťuje a vykonává předběžnou řídící kontrolu v oblasti vedení účetnictví města podle
zákona o finanční kontrole, provádí fakturaci navenek vůči třetím osobám, zajišťuje platby
na základě faktur a platebních příkazů. Zpracovává účetní závěrky, rozvahu, finanční a účetní
výkazy. Sestavuje výkazy pomocného analytického přehledu (PAP). Zajišťuje zasílání výkazů do
CSUIS. Zpracovává kontrolní hlášení k DPH, daňová přiznání k DPH, dani z nabytí nemovitých
věcí, dani z nemovitostí a dani silniční. Prověřuje správnost inventarizací majetku města
a kontroluje výsledky inventarizací organizací zřízených městem. Vede a zpracovává mzdovou
agendu.
Zajišťuje vedení ekonomické a rozpočtové agendy DSO Sdružení obcí Vrbenska v plném
rozsahu.
Účetnictví města Vrbno pod Pradědem i DSO Vrbensko je vedeno v systému GINIS, použité
účetní postupy byly v souladu s platnými předpisy.
V oblasti dotací:
kontroluje a provádí závěrečné vyúčtování přijatých dotačních titulů a finančních prostředků
z veřejných rozpočtů, provádí každoroční finanční vyrovnání se státním rozpočtem. Přijímá a
kontroluje žádosti o dotace z rozpočtu města, předkládá je orgánům města k projednání a
kontroluje závěrečné vyúčtování poskytnutých dotací.
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Metodická činnost:
metodicky řídí a stanovuje oběh účetních dokladů, vnitřní směrnice související s účetnictvím
a kontrolou všech organizací zřízených městem.
Provádí veřejnosprávní kontrolu příjemců dotací z rozpočtu města.
Ve vztahu k příspěvkovým organizacím:
kontroluje výkazy příspěvkových organizací, zřízených městem, a předkládá návrhy
na vypořádání hospodářských výsledků. Provádí veřejnosprávní kontrolu vlastních příspěvkových
organizací. Metodicky řídí finanční vztahy ke zřizovateli.
Na úseku výkonu samosprávy a přenesené působnosti:
připravuje podklady pro vydávání příslušných obecně závazných vyhlášek.
Vede centrální evidenci smluv.
Vydává povolení loterií, tombol a věcných loterií dle zákona 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, v platném znění.
Zajišťuje agendu pokutových bloků (nákup, evidence, výdej, zúčtování).
Vede přehled poskytnutých veřejných finančních podpor.
Vykonává a zajišťuje funkci správce daně (poplatku) ve věcech místních poplatků stanovených
městem včetně kontroly a jejich vymáhání.
Vydává rybářské lístky.
Přezkoumání hospodaření města
Dílčí přezkum hospodaření za rok 2017 byl proveden dne 26. 10. 2017 za období 1-8/2017
auditorem Ing. Jiřím Turoněm, číslo osvědčení 1907.
Do doby vypracování výroční zprávy nebyl audit hospodaření za rok 2017 dokončen.
Hospodaření za rok 2017
Pro rok 2017 byl na 16. zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem dne 14. 12. 2016
schválen rozpočet ve výši 114.829,5 tis. Kč na straně příjmů, 116.043,6 tis. Kč na straně výdajů,
celkem včetně financování 117.843,6 tis. Kč. V průběhu roku bylo provedeno sedm rozpočtových
změn a upravený rozpočet činil k 31. 12. 2017 na straně příjmů 131.071,2 tis. Kč, na straně
výdajů 132.262,2 tis. Kč, financování 1.191 tis. Kč.
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 po konsolidaci
Třída

Schválený
rozpočet
v Kč

Upravený
rozpočet
v Kč

Plnění
k 31.12.2017
v Kč

% plnění
k uprav.
rozpočtu

1

Daňové příjmy

62.205.000,00

72.368.320,00

73.545.410,34

101,63

2

Nedaňové příjmy

24.839.000,00

28.585.000,00

25.974.400,30

90,87

3

Kapitálové příjmy

2.000.000,00

2.134.000,00

1.718.572,00

80,53

4

Přijaté transfery

14.716.400,00

30.272.821,19

29.832.821,19

99,00

Příjmy celkem

103.760.400,00

133.360.141,19 131.071.203,83

98,00

5

Běžné výdaje

97.413.600,00

107.215.504,27

98.986.688,83

92,00

6

Kapitálové výdaje

31.010.000,00

33.750.874,00

33.275.587,95

98,59

Výdaje celkem

128.083.600,00

140.526.378,27 132.262.276,78

94,12

Saldo příjmů a výdajů

-24.663.200,00

-7.606.237,08

-1.191.072,95

15,66

Financování

24.663.200,00

7.606.237,08

1.191.072,95

15,66
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Přijaté dotace v roce 2017
Účel

Položka

Částka

Poskytovatel

4111

dotace do Ps P

190.274,00

všeob.pokl.správa

4111

dotace na volbu prezidenta

30.000,00

všeob.pokl.správa

Celkem 4111
4112

220.274,00
souhrnný dotační vztah

Celkem 4112
4113

3.787.400,00
dotace na úroky z úvěru

Celkem 4113
4116

212.982,00

MŠMT

MŠ Ve Svahu - průtokovka

232.825,20

MŠMT

Hasičská zbrojnice

414.639,00

MMR

SDH

300.000,00

MSK - MV HZS

SDH

100.000,00

MSK - MV HZS

Sociální začleňování

1.580.588,27

MSK - MPSV

Výkon sociální práce

452.000,00

MPSV

Asistenti prevence kriminality

323.187,55

MV ČR

Knihovna - zkvalitnění elektr.služeb

36.000,00

MSK

1.499.465,00

ÚP

ZŠ - rovný přístup ke kvalitnímu…

638.581,80

MSK

SDH

94.921,00

MSK

MŠ Jesenická - průtokovka

141,988,00

MSK

lesy

139.174,00

SR

6.166.351,82
Sbor dobrovolných hasičů

80.000,00

příjmy ze smluv

42.400,00

Celkem 4121

122.400,00
2.980.800,00

MSK

Domov pro seniory - průtokovka

1.987.200,00

MSK

SDH

100.000,00

MSK - sml.145/2017

Domov pro seniory - průtokovka

96.000,00

MSK

Domov pro seniory - průtokovka

2.029.000,00

MSK

7.193.000,00
hasičská zbrojnice

9.908.672,57

MMR

varovný systém

1.821.220,80

MŽP

103.000,00

MK

Knihovna - zkvalitnění elektr.služeb
Celkem 4216
4222

Obec Ludvíkov

Domov pro seniory - průtokovka

Celkem 4122
4216

MMR

MŠ Jesenická - průtokovka

Celkem 4116

4122

120.502,00
120.502,00

VPP

4121

3.787.400,00

11.832.893,37
Proj. dok. cyklostezka Karlovice

Celkem 4222

390.000,00

MsK

390.000,00

použité zkratky:
ÚP

Úřad práce ČR

KÚ MSK

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

ČMZRB

Českomoravská záruční a rozvojová banka

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

RRRS

Regionální rada regionu soudržnosti

12

Poskytnuté dotace z rozpočtu města v roce 2017
PROGRAM II. Podpora činnosti spolků
Příjemce

Účel

Spolek Přátelé Vrbenska

stan, tiskárna

Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem

soustředění, klavír…

Spolek Osoby zdravotně postižené Vrbno p.P.

zájezdy

Vrbenské klubíčko, z.s.
Český svaz chovatelů ZO

údržba areálu

Myslivecký spolek PRADĚD

vrhačka, elektrifikace..

Dětský pěvecký sbor Sedmihlásek

vrhačka, elektrifikace..

Základní škola PS Harmonie

trička

Poskytnuto

15 000
40 000
20 000
15 000
10 000
10 000
5 000
9 000
124 000

CELKEM

PROGRAM II. Podpora kulturních a společenských akcí
Příjemce
Spolek Přátelé Vrbenska

Účel
celkem na níže uvedené akce

Poskytnuto
140.000

Pálení čarodějnic
Dětský den
Svatojánská noc
Lesní slavnost Lapků z Drakova
Přátelská návštěva v Polsku
Kotlík fest
Silvestrovský výšlap k Mirkovu
prameni
Domov pro seniory

Jedeme v tom společně

MŠ Jesenická
Pěvecký sbor města Vrbna pod
Pradědem
Pěvecký sbor města Vrbna pod
Pradědem

karneval

40.000
6.000

XXIII. mezinárodní festival

50.000

vánoční koncert

15.000

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okrsková soutěž

10.000

Sbor dobrovolných hasičů Vrbno

dětský den v Mnichově

15.000

Římskokatolická farnost

benefiční koncert

15.000

Český svaz chovatelů ZO

výstava zvířectva

10.000

Myslivecký spolek PRADĚD

veřejný střelecký závod

15.000

Myslivecký spolek PRADĚD

letní slunovrat

7.000

Myslivecký spolek PRADĚD

vrbenská střela

4.000

Dětský pěvecký sbor Sedmihlásek

vánoční koncert

5.000

Dětský pěvecký sbor Sedmihlásek

jarní koncert

18.000

Základní škola
Zvonek spolek pro obnovu kultury a
řemesel

22.000

Levicový klub žen Vrbno

školní akademie
mnichovské dny hudby a
řemesel
MDŽ, májová veselice, návštěvy
v DD

FIKYNO

metal fest

10.000

CELKEM

13.000
5.000
400 000
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DOTACE PRO SPORTOVNÍ ODDÍLY A JEDNOTLIVCE
Příjemce

Poskytnuto

č. smlouvy

Jiří Petruš

5.000

49/2017

Základní škola Vrbno pod Pradědem

163.724

286/2016

Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem

401.238

287/2016

Sbor dobrovolných hasičů Vrbno

142.896

285/2016

TJ Sokol Vrbno pod Pradědem
Horolezecký oddíl Vrbno pod
Pradědem,z.s.

1.076.642

284/2016

15.016

50/2017

Český rybářský svaz MO, z.s.

25.840

51/2017

ACS DRAK VRBNO

150.484

298/2016

Anna Kmínková, Sadová 498, Vrbno

5.000

52/2017

Rostislav Němec, Družstevní 598, Vrbno

5.000

82/2017

CELKEM

1 990 840
OSTATNÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Příjemce

Účel

Římskokatolická farnost

oprava schodiště věže

170.000

HELP- IN

poskytování soc. služeb

480.000

Poskytnuto

POSKYTNUTÉ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI
Příjemce

Účel

Spolek Přátelé Vrbenska

profinancování Lesních slavností
Lapků z Drakova

Poskytnuto
200.000

Financování
Město splácí dva dlouhodobé úvěry na revitalizaci domů na náměstí Sv. Michala a dále
krátkodobý úvěr na vůz Škoda Rapid.
Externí kontroly
V roce 2017 byla provedena kontrola OSSZ Bruntál – bez zjištěných závad.
Kontrolní činnost vlastní
Užívání veřejného prostranství:
Od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 byla vybrána celkem částka 29.500 Kč za místní poplatek ze
záboru veřejného prostranství.
Při vybírání poplatku bylo postupováno dle Obecně závazné vyhlášky Města Vrbno pod
Pradědem č. 1/2016 ze dne 1. 5. 2016.
Podklady pro vybírání tohoto poplatku podává majetkoprávní odbor MěÚ Vrbno pod Pradědem.
Vybraná částka za celý rok 2017 je za zábory veřejného prostranství z parcel na území města a
ze záborů veřejných prostranství vyčleněných pro parkování osobních vozidel na veřejných
prostranstvích města, které jsou v majetku města.
Dle nařízení města č. 3/2010 je prodejcům určeno tržní místo na parc. č. 1207 v k. ú. Vrbno (za
domem č.p. 109 na ulici Bezručova). Toto místo nebylo žádným zájemcem o prodej v našem
městě od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 využito.
Evidence a placení místního poplatku ze psů:
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Kontrolní činnost: vyhledávání poplatníků, kteří nejsou v evidenci, bylo zaměřeno jak na místní
části, tak i na centrum města. Při vymáhání pohledávek je postupováno dle zákona č. 565/1990
Sb. o místních poplatcích v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád. I v roce 2017 se i
nadále zaměřil odbor správy místních poplatků na vyhledávání majitelů psů, kteří ještě nejsou
v evidenci města.
Nová OZV od 1. 1. 2016 sjednotila poplatek za prvního psa a evidence psů se zlepšila, držitelé
psů v bytech již nemají důvod a nehlásí psy na rodinné příslušníky v rodinných domech či
důchodce, jak často činili v předešlých letech. Vymáhací činnost je hlavně zaměřena na
vymáhání starších nedoplatků od občanů. V roce 2017 byly vydávány i nadále exekuce na
nedoplatky za psa. Uveřejňovány jsou informace pro občany města formou výzev k zaplacení
nedoplatků občanům jak v obecním tisku, tak na webových stránkách a též na nástěnkách MěÚ.
Touto činností se zvýšilo i množství vymožených nedoplatků z dřívějších let. Několikrát za
kalendářní měsíc odbor provádí kontrolní činnost v evidenci a pořizování odpisů odstěhovaných
obyvatel z centrální evidence ROB a následně zjištěné skutečnosti doplňuje do evidence
poplatníků za psa. Při vymáhání pohledávek se postupuje dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních
poplatcích v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád. V roce 2016 se soustředil ve
vyšší míře odbor správy místních poplatků na vyhledávací činnost majitelů psů, kteří nebyli
v evidenci města, a na vymáhací činnost zaměřenou na vymáhání starších nedoplatků od
občanů. Uveřejňoval výzvy k zaplacené nedoplatků občanům i v tisku a na nástěnkách MěÚ
Smlouvy a úhrady za pronájem pozemků:
K 31. 12. 2017 bylo vybráno za pronájem pozemků ve vlastnictví města 362.285 Kč. Nedoplatky
po splatnosti činí 49.598 Kč.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů:
Postupováno dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a dle obecně závazných
vyhlášek č. 36, 37, 02/03, 3/2004 , 3/2005, 1/2006, 1/2007, 1/2008, 7/2009, 3/2010, 2/2011,
2/2012,1/2013, 1/2014, 5/2015 a 4/2016.
K 31. 12. 2017 bylo vybráno na tomto místním poplatku 2.637.434 Kč. Nedoplatky činí 1.539.856
Kč. Nedoplatky se vztahují k období 2002-2017.
Vydaná rozhodnutí do 31.12.2017
Platební výměry
Výzva a upomínky k zaplacení v náhradní lhůtě
Výzva k součinnosti třetích osob
Jiná rozhodnutí
(vratky, veřejné vyhlášky, vymožené plat. výměry, exekuční příkazy apod.)
Osvobození

295
322
75
257
154

V roce 2017 se ve vyšší míře i nadále odbor správy místních poplatků za komunální odpad
zaměřil na zasílání upomínek a na činnost zaměřenou na vymáhání nedoplatků od trvale žijících i
odstěhovaných občanů. Na vyšší nedoplatky se osvědčilo zasílání výzev jak na nedoplatky, tak
výzvu před zahájením exekučního řízení za dluhy za KO dlužníkům.
V roce 2017 byly odepisovány částky prekludované k 31. 12. 2016 s vydanými platebními výměry
a výzvami.
Nadále jsou uveřejňovány upozornění občanům, kteří mají nedoplatky za KO, v tisku a na
nástěnkách MěÚ. Touto činností se podařilo v roce 2017 vymoci více nedoplatků z dřívějších let
za komunální odpad. V roce 2017 bylo vydáno i více exekučních příkazů na starší nedoplatky a
většina exekučních příkazů byla úspěšně uhrazena.
Průběžně je během kalendářního měsíce prováděna kontrolní činnost a pořizování odpisů
odstěhovaných a přírůstků přistěhovaných obyvatel z centrální evidence ROB. I v roce 2017 je
prováděna kontrola přes katastr nemovitostí a jsou dohledáváni občané vlastnící byty, rekreační
objekty a domy, kde není nikdo trvale hlášen k pobytu, kteří nesplnili oznamovací povinnost
danou zákonem k přiznání poplatku za komunální odpady k těmto nemovitostem. Jsou postupně
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podle lokalit a čísel popisných vyzýváni k splnění této oznamovací povinnosti.
Vymáhání pokut uložených za přestupková řízení
Při vymáhání pokut za přestupky postupujeme podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve
znění pozdějších předpisů. K 31. 12. 2017 bylo vybráno za přestupky a pořádkové pokuty 4.950
Kč. Nedoplatky za období 2007 - 2017 činí 121.450 Kč.
Pokuty vydané do 31. 12. 2009 a nevymožené do 31. 12. 2016 následně v tomto roce byly
v prekluzi - promlčeny a byly do 31. 12. 2017 odepsány z předpisů pokut v DDP.
V DDP jsou následně kontrolovány platby. Správce poplatku je upravuje a na podnět odboru
vnitřních věcí odpisuje pokuty, které prošly odvolacími řízeními Krajským úřadem v Ostravě a kde
řízení jsou zastavena. Sestavy úhrad a nedoplatků odboru přestupků se předávájí odboru
vnitřních věcí.
Pokuty od 1. 1. 2010 jsou uložené pokuty za přestupky postupovány odborem vnitřních věcí MěÚ
Vrbno pod Pradědem – přestupkovou komisí k vymáhání Celnímu úřadu v Krnově, který udělené
pokuty vymáhá.
Finanční kontrola
V roce 2017 jsme provedli na základě ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
znění pozdějších předpisů, celkem 46 veřejnosprávních kontrol u některých příjemců finanční
podpory z rozpočtu města. Finanční kontrolou mělo být prověřeno, zda příspěvky byly čerpány
efektivně a hospodárně v souladu s daným účelem dle uzavřených smluv.
Čtyři kontroly byly provedeny na místě, a to u vlastních příspěvkových organizací: Základní škola
Vrbno pod Pradědem, Mateřská škola Ve Svahu, Středisko chytrých aktivit a v Domově pro
seniory Vrbno. Předmětem finančních kontrol bylo prověřit hospodaření s finančními prostředky
z rozpočtu města poskytnutými na jejich provoz, dále zda účtová osnova, postupy účtování a
uspořádání položek účetní uzávěrky je v souladu s ustanovením zákona. Dalších 42 kontrol bylo
provedeno formou kontroly vyúčtování poskytnutých dotací u různých příjemců.
Celkový objem zkontrolovaných finančních prostředků činil 11.198.000 Kč. Při kontrolách nebyly
zjištěny nedostatky.
Objem poskytnutých finančních prostředků v roce 2017 formou dotací na kulturu, sport a ostatní
aktivity činil 2.546.000 Kč a na sociální služby 546.000 Kč.
Vnitřní kontrolní systém pro všechny úseky a odbory je kontrolován a vyhodnocován průběžně
dle schváleného kontrolního řádu. Kontrolní systém je založen na kontrole vnitřních směrnic a
vyhlášek, kontrole plnění rozpočtu a rozpočtových opatření, hospodaření města včetně
příspěvkových organizací. Rovněž se kontroluje, zda se hospodářské operace provádějí na
základě platných právních předpisů, uzavřených smluv, na základě schválení radou či
zastupitelstvem města.
Státní správa na úseku rybářství
Od roku 2011 je Městský úřad ve Vrbně pod Pradědem pověřený vydáváním rybářských lístků
podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství. V roce 2017 jsme obdrželi 46 žádostí o vydání
rybářského lístku, všechny byly vyřízeny kladně.

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

1

evidence obyvatel, CzechPoint

1

propagace města, kultura, webové stránky

1

matrika, vidimace a legalizace, CzechPoint

1
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sekretariát, public relations

1

sekretariát, asistentka starostky

1

sociální pracovník

1

přestupky a evidence stížností, úřední deska

1

Celkem

8

Přehled činnosti – úsek matriky za rok 2017
Uzavřená manželství
celkem
•
Vrbno pod Pradědem
•
Karlova Studánka
•
Ludvíkov
•
Karlovice
•
Široka Niva

42
21
16
2
3
0

Vystavení úmrtních listů zemřelých v matričním obvodu
celkem
•
Vrbno pod Pradědem
•
Ludvíkov
•
Karlova Studánka
•
Karlovice
•
Široká Niva

33
24
0
0
7
2

Vystavení vysvědčení o právní způsobilosti pro sňatek v cizině
vydáno
5
prominuto
3
Opisy matričních dokladů
opisy matričních dokladů ČR
opisy matričních dokladů do ciziny

19
12
7

Doslovný výpis

9

Nahlížení do matričních knih

11

Osvojení

1

Počet ověřených listin (vidimace a legalizace)
ověřeno

750

Počet ověřených listin - celkem
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Počet žádosti o výpis CZECH point
celkem
výpis z rejstříků trestů – fyzických osob
výpis z rejstříku trestů – právnických osob
výpis z katastru nemovitostí
výpis z obchodního rejstříku
výpis z živnostenského rejstříku
bodové hodnocení řidičů
výpis ze spolkového rejstříku
zprostředkovaná identifikace

81
44
7
19
2
2
4
2
1

Konverze dokumentů

58

Počet žádosti o změnu jména a příjmení
celkem
•
příjmení
•
jména
•
volba druhého jména

8
8
0
0

Žádost o zápis příjmení do rodného listu dítěte

0

Počet žádosti o provedení zápisu pro zvláštní matriku v Brně
rodný list
1
oddací list
0
Prohlášení o uznání otcovství
Celkem
• k nenarozenému dítěti
• k narozenému dítěti

24
23
1

Svatební obřady na MěÚ ve Vrbně pod Pradědem od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Vrbno pod Pradědem
Karlova Studánka
Ludvíkov
Karlovice
Široka Niva
Celkem:

21
16
2
3
0
42

Pozn.: z celkového počtu byly 3 církevní sňatky
• pro církevní sňatek bylo vydáno matrikou 3x Osvědčení k církevnímu sňatku
Správní poplatek při svatebních obřadech byl vybrán za položku:
•
jiné vhodné místo + sňatek ve všední den
30 x 1.000 Kč
•
svatba s cizincem
2 x 3.000 Kč
Celkem:

30.000 Kč
6.000 Kč
36.000 Kč

Svatební obřady se konají v obřadní síni MěÚ ve Vrbně pod Pradědem, velký zájem je o obřady
v Karlově Studánce v kapli Sv. Huberta a Hudební hale. V okolí to jsou Horský Hotel Vidly, Hotel
Peras Ludvíkov, Schaumannův dvůr v Karlovicích.
Snoubencům vyhovujeme ve všech případech.
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Zlatá svatba
25. 3. 2017
30. 9. 2017

1x areál Střelnice Vrbno pod Pradědem
1x Restaurace Rybárna v Karlovicích
Uzavřená manželství - Vrbno p.P.

50
40
30

30

25

27
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42

38

38

37

35
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20
10
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2010

Vítání občánků
1. 4. 2017
14. 10. 2017

2x
1x

pozváno: 22 dětí
pozváno: 15 dětí

Obřady provedli včetně zlaté svatby
Květa Kubíčková, starostka města
Ing. Pavla Müllerová, místostarostka
Jana Soudková, zastupitelka
Jana Helekalová, starostka Karlovic
Hana Janků, zastupitelka města
Jaroslava Harazinová , matrikář MěÚ

2017

přišlo: 21 dětí
přišlo: 9 dětí
sňatky
4x
16x
19x
1x
1x
41x

vítání občánků
2x
1x

Správní poplatky – matrika + evidence obyvatel + Czech POINT
Správní poplatky – svatební obřady (pokladna + bankovní účet)
Celkem

41.995 Kč
36.000 Kč
77.995 Kč

3x

Dne 24.10. 2017 proběhla kontrola na úseku matriky. Kontrolu provedly matrikářky MěÚ Bruntál
p. Víchová a p. Vávrová. Zápis z kontroly založen k nahlédnutí na matrice.
Roční sbírky listin za rok 2017 odevzdány do stanoveného termínu, tj. 21. 2. 2017 na MěÚ
Bruntál – matrika. Protokol z předání je založen k nahlédnutí na matrice.
Přehled činnosti – úsek evidence obyvatel, ztrát a nálezů za rok 2017
Počet přihlášených občanů v rámci Vrbna p. P. k trvalému pobytu za rok 2017:
Počet přehlášených občanů v rámci Vrbna p. P. k trvalému pobytu za rok 2017:
Počet odhlášených občanů z Vrbna p. P. za rok 2017:
Počet osob s ukončeným pobytem v ČR za rok 2017:
Počet osob s nabytím státního občanství ČR za rok 2017:
Počet osob přihlášených na adresu ohlašovny po ukončení pobytu v zahraničí

70
162
106
6
0
0

Počet vydaných potvrzení o změně TP:
Počet narozených dětí za rok 2017:
Počet zemřelých za rok 2017:

160
32
66

Celková částka – výběr správních poplatků – změna TP, ukončení TP v ČR, přihlášení k TP po
ukončení pobytu v cizině, žádost o podání žádosti o zrušení TP, žádost o poskytnutí údajů z
ISEO – 8.510 Kč
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Správní řízení - rušení údaje o místě trvalého pobytu
Počet podaných žádostí:
Počet vyřešených spisů:
2 spisy.

10
10, z toho vyhověno žádosti - 8 spisů, usnesení o zastavení řízení -

Na adrese ohlašovny (Nádražní 389, Vrbno p. P., je ke dni 31. 12. 2017) přihlášeno 218 občanů.
Počet obyvatel k 31. 12. 2017 byl 5 224
Počet obyvatel
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Veřejné rejstříky pro občany:
Počet žádosti o výpis CzechPOINT
výpis z rejstříků trestů – fyzických osob
výpis z rejstříku trestů – právnických osob
výpis z katastru nemovitostí
výpis z obchodního rejstříku
výpis z živnostenského rejstříku
výpis bodové hodnocení řidičů
zprostředkovaná identifikace
žádost o zřízení a zneplatnění datových schránek
konverze dokumentů na žádost
Celkem pořízeno výpisů

22
7
32
8
1
6
1
1
9
87

Celková částka za pořízení výpisů z CzechPointu – 3.180 Kč
Neveřejné výpisy pro úřední potřebu ohlašovny:
CzechPoint@office.cz
Zápis údajů o adrese místa trvalého pobytu do AISEO:
Využívání údajů z AISEO ohlašovnou (k provedení změn TP do GINIS ROB):
Zápis údaje o doručovací adrese do AISEO:
Základní registry (poskytnutí údajů z informačního systému EO Vrbno p. P.
na žádost občanů):
Zápis údaje o ztrátě nebo odcizení OP do AISEO:
Konverze dokumentů z úřední činnosti pro zaměstnance MěÚ Vrbno p. P:
Na úseku matriky – ověřování listin a podpisů v zástupu
Počet ověřených listin (vidimace a legalizace):
Celková částka ověření listin
Správní poplatky – matrika + evidence obyvatel + Czech POINT:

227
215
1
18
5
170

137
3.870 Kč
15.560 Kč

Agenda Ztráty a nálezy:
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Počet přijatých ztrát a nálezů na území Vrbno pod Pradědem a jeho okolních částí Mnichov,
Železná, Vidly, Bílý Potok: 20
Přehled činnosti – na úseku přestupků a kontrola placení pokut v roce 2017
Úsek přestupkové agendy pro přestupky na úseku majetku, občanského soužití, veřejného
pořádku, proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě
spáchané ve správním obvodu města Vrbna pod Pradědem včetně jeho částí, tak také přestupky
spáchané ve správních obvodech obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv
k projednávání přestupků mezi městem Vrbnem pod Pradědem a obcemi Karlova Studánka,
Ludvíkov a Karlovice projednává Komise pro projednávání přestupků města Vrbna pod
Pradědem.
Přestupky na úseku zdraví před škodlivými účinky návykových látek ve správním obvodu města
Vrbna pod Pradědem včetně jeho částí, tak také přestupky spáchané ve správních obvodech
obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv k projednávání přestupků mezi městem
Vrbnem pod Pradědem a obcemi Karlova Studánka, Ludvíkov a Karlovice projednává odbor
vnitřních věcí.
Počet přestupků v roce 2017 činí 153 případů.
Komise pro projednávaní přestupků města Vrbna pod Pradědem projednává:
- přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě
dle § 46 přestupkového zákona č. 200/1990 Sb., účinného do 30. 6. 2017, dle § 4 zákona
o některých přestupcích č. 251/2016 Sb., účinného od 1. 7. 2017
- přestupky proti veřejnému pořádku dle ust. § 47 přestupkového zákona č. 200/1990 Sb.,
účinného do 30. 6. 2017, dle § 5 zákona o některých přestupcích č. 251/2016 Sb.,
účinného od 1. 7. 2017
- přestupky křivého vysvětlení dle ust. § 47a přestupkového zákona č. 200/1990 Sb.,
účinného do 30. 6. 2017, dle § 6 zákona o některých přestupcích č. 251/2016 Sb.,
účinného od 1. 7. 2017
- přestupky, které jsou stanoveny zvláštními právními předpisy dle ust. § 48 přestupkového
zákona č. 200/1990 Sb., účinného do 30. 6. 2017
- přestupky proti občanskému soužití dle ust. § 49 přestupkového zákona č. 200/1990 Sb.,
účinného do 30. 6. 2017, dle § 7 zákona o některých přestupcích č. 251/2016 Sb.,
účinného od 1. 7. 2017
- přestupky proti majetku dle ust. § 50 přestupkového zákona č. 200/1990 Sb., účinného do
30. 6. 2017, dle § 8 zákona o některých přestupcích č. 251/2016 Sb., účinného
od 1. 7. 2017
Odbor vnitřních věcí projednává přestupky na úseku:
- přestupky na úseku zdraví před škodlivými účinky návykových látek dle § 35 odst. 1, a §
36 odst. 1 písm. 1) až d), f) až n) a q) a § 36 odst. 2 ž 9 zákona č. 65/2017 účinného
k 1. 7. 2017
Počet došlých přestupků za rok 2017 celkem
Ve vyřizování z roku 2016
Celkem přestupků zpracovaných 2017
Postoupeno jinam
Vyřízeno v příkazním řízení
Odloženo
Vyřízeno blokovou pokutou
Projednáno bez uložení opatření (sankcí je projednání věci)
Napomenutím
Pokutou

153
14
143
3
23
72
6
1
3
11
21

Zákazem činnosti
Propadnutím věci
Zákazem pobytu
Zastavením řízení
Z toho smírem
Celkem ve správním řízení projednáno
Počet nezpracovaných přestupků, které přecházejí do dalšího období
Počet případů, kdy bylo rozhodováno o náhradě škody
V běžném roce uloženo na pokutách
Zaplaceno
Neuhrazeno na pokutách
V běžném roce uloženo na nákladech řízení
Zaplaceno
Neuhrazeny náklady řízení

0
0
0
8
0
26
24
1
81.500 Kč
40.500 Kč
41.000 Kč
13.000 Kč
7.000 Kč
6.000 Kč

Počty přestupků za obce, s nimiž byla uzavřena veřejnoprávní smlouva:
Počet projednaných
přestupků v roce 2017
3
2
16

Obec
Karlova Studánka
Ludvíkov
Karlovice

Částka vyúčtována obci v Kč
4.000 Kč
2.000 Kč
22.000 Kč

Při nezaplacení uplynutí stanovené lhůty pro zaplacení přistupujeme k zaslání sběrných poukazů
Celnímu úřadu Krnov k exekučnímu vymáhání dle ust. § 105 a § 106 zák.č. 500/2004 Sb.,
správního řádu.
Z výše uvedeného je patrné, že pokuty a náklady řízení nejsou obviněnými hrazeny, jde
převážně o občany sociálně slabé, občany, kteří se vrátili z výkonu trestu, jsou dlouhodobě
nezaměstnaní a tyto pokuty nehradí. Proto neuhrazené pokuty a náklady řízení předáváme
k vymáhání celnímu úřadu dle ust. § 105 a § 106 spr. řádu, kde je úspěšnost vymožení přece jen
vyšší.
Počet přestupků
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Zprávy na občany – posudky za rok 2017
Za rok 2017 bylo vydáno 291 posudků na občany. Jedná se především o posudky (zprávy na
občany) ve smyslu dle § 8 odst. 1 tr. ř. pro policii, dle § 50 odst. 2 z.č. 500/2004 Sb., (správní řád)
o sdělení skutečností jako podklad pro vydání rozhodnutí ve věci zbrojního průkazu, dále
posudky pro trestní či jiné řízení OSZ, probační a mediační službu, pro soudy, policii a jiné
správní orgány.
Agenda spojena s právem shromažďovacím
Odbor vnitřních věcí zajišťuje agendu spojenou s právem shromažďovacím. Právo pokojně se
shromažďovat je zakotveno v Listině základních práv a svobod a upraveno v zákoně č. 84/1990
Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů. Výkon práva pokojně se
shromažďovat slouží občanům k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod,
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k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společenských záležitostí
vyjádřením postojů a stanovisek. Za shromáždění ve smyslu zákona se považují též pouliční
průvody a manifestace. Shromáždění nesmí být podmíněno povolením orgánu veřejné správy.
Svolavatel musí konání shromáždění oznámit nejpozději do 5 dnů před jeho konáním, nejdříve 6
měsíců. Je-li oznámení o konání shromáždění v souladu se zákonem o právu shromažďovacím,
úřad shromáždění nepovoluje, jen je akceptuje. V případech, kdy se občané shromáždí pod
širým nebem za účelem hudební produkce, sportovních a kulturních akcí, zábavy, nejde o
shromáždění ve smyslu zákona o právu shromažďovacím.
V roce 2017 nebyly podány žádné oznámení o shromáždění.
Vyřizování stížností za rok 2017
Při vyřizování stížností jsme postupovali do 31. 10. 2017 podle Pravidel pro přijímání a vyřizování
petic, stížností a podání. Tato pravidla stanovila rada města usnesením číslo 1355/62/06 1) ze
dne 19. 1. 2006 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 19. 1. 2006.
Při vyřizování stížností ode dne 1. 11. 2017 jsme postupovali podle Pravidel pro přijímání a
vyřizování petic a stížností. Tato pravidla stanovila rada města usnesením číslo1607/60/2017 ze
dne 18. 10. 2017 v souladu s ustanovením § 102 odstavce 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění, kterými byly zrušeny Pravidla pro přijímání petic a stížností ze dne
19. 1. 2006.
Tato zpráva je zpracována dle požadavku Pravidel pro přijímání a vyřizování petic, stížností,
článek 8 Ustanovení společná, přechodná a závěrečná, informovat 1x ročně Radu města Vrbna
pod Pradědem o počtu a způsobu vyřízení přijatých petic a stížností.
Celkem za rok 2017 bylo přijato 17 stížností, které byly vyřizovány v termínu, tj. do 60 dnů.
Stížnosti směřovaly proti konkrétním občanům, proti konkrétním činnostem a na výkon svěřené
působnosti odborů MěÚ.
Celkem stížností …………........................... ………………………………… 17
Důvodných nebo částečně důvodných ………………………………………
9
Nedůvodných …………………………………………………………………… 8
Zastavených ……………………………………………………………………… 0
Postoupených …………………………………………………………………… 1
Stornovaných …………………………………………………………………… 1
Dosud nevyřízených …………………………………………………………… 0

stížností
stížnost
stížnost
stížnost
stížnost
stížnost

Počet stížností oproti loňskému vzrostl téměř o třetinu.
V roce 2017 nebyla podána žádná petice.

Dodržování doby vyvěšování dokumentů na úřední desce
V roce 2017 bylo na úřední desce včetně úřední desky elektronické vyvěšeno 186 písemností,
což představuje nárůst oproti roku 2016 (+ 62). Přibylo vlastních písemností, mírně od jiných
orgánů veřejné správy i dalších subjektů. Oznámení exekutorských úřadů dalších dražeb včetně
dobrovolných od správců konkurzní podstaty je stejné jako v předchozím roce.
Všechny písemnosti byly vyvěšeny v zákonných lhůtách, případně lhůtách delších (např. do dne
konání dražby). Cizí písemnosti k vyvěšení na úřední desce přicházejí datovou zprávou. Správa
ÚD je vedena přes modul programu GINIS, který zajišťuje evidenci písemností včetně příloh a
zabraňuje možným lidským chybám.
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Úřední deska
Rok
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Odbor vnitřních věcí zajišťoval organizačně technické zabezpečení voleb pro volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, které se konaly v říjnu 2017

Přehled činnosti – na úseku sekretariátu v roce 2017
Sekretariát zajišťuje tyto činnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aktuální denní úkoly sekretariátu dle potřeb starostky, místostarostky a tajemníka městského
úřadu
komunikace se zastupiteli, radními, členy výborů a komisí
organizační zajištění jednání ZM a RM (příprava návrhů usnesení, prezence, materiály na
stůl, občerstvení)
zápisy jednání ZM a RM, hlasování, evidence účasti zastupitelů na jednáních
zápisy z porad vedoucích odborů a ředitelů příspěvkových organizací města, z valných
hromad společnosti TEPLO VRBNO s.r.o.
dopravní obslužnost města (autobusová, železniční, licence k provozování dálkových linek
aj.)
spojovatelna
podatelna – převzetí pošty, osobně, z datové schránky, e-mailem a faxem
elektronická spisová služba – evidence příchozích poštovních zásilek včetně zpracování
elektronické podoby písemností, osobně podaných písemností na podatelně
datové zprávy – evidence v elektronické spisové službě, výpravna, doručenky
archivní služba, skartační řízení
odnos poštovních zásilek na poštu, evidence zásilek do vlastních rukou pro občany s místem
trvalého bydliště na adrese MěÚ Vrbno p.P., evidence poštovních archů
evidence provozu služebních vozidel
správa přístavby MěÚ pro zasedání výborů, komisí i subjektů občanské společnosti
evidence písemností – obecně závazných vyhlášek, směrnic, jednacích řádů Změ, Rmě,
zápisů výborů a komisí, evidence objednávek apod.
pomoc při organizaci akcí zajišťovaných odborem vnitřních věcí MěÚ
práce v komisi pro strategický rozvoj města (Regio)
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Public relations
• komunikace s médii, tiskové zprávy
• redakce webových stránek města
• komunikace s veřejností v rubrikách webových stránek (Napište nám, Otázky a odpovědi)
• komunikace přes facebookové stránky města
• tvorba textové a obrazové části měsíčníku - Zpravodaje Sdružení obcí Vrbenska, práce
v redakci, korektury, výprava povinných výtisků Zpravodaje
• koordinace informací z odborů MěÚ ve Zpravodaji Sdružení obcí Vrbenska a na webových
stránkách města
• tvorba textové a obrazové části občasníku Radniční listy města Vrbna pod Pradědem
• vytváření fotobanky města
• poskytování informací pro občany, turisty, návštěvníky města na jejich vyžádání – osobní
návštěvy, dotazy telefonické i přes e-mail
• hlášení městského rozhlasu, zavěšování hlášení na webové stránky města
• podpora rozvoji cestovního ruchu, popularizace turistických cílů, atraktivit
• jazykové korektury textů
Jednání zastupitelstva města se v roce 2017 uskutečnilo ve dnech:
30. ledna

21. června

29. března

10. července

29. května

20. září

18. prosince

Jednání rady města se uskutečnilo ve dnech:
11. ledna

16. května

27. září

18. ledna

6. června

9. října

6. února
22. února
15. března

28. června
4. července
19. července

8. listopadu
29. listopadu
20. prosince

5. dubna

16. srpen

26. dubna

6. září

Služební vozidla používaná městským úřadem
značka

registrační
značka

Rok výroby

rok pořízení stav tachometru km

1.

Ford Fusion

5T2 10 22

2008

2008

125.834

2.

Škoda Rapid

8T9 73 37

2013

2013

43.487

Vozidlo Ford najelo v roce 2017 celkem 13.036 km, vozidlo Škoda Rapid 9.769 km. Průměrná
spotřeba u vozu Ford byla 5,79 l/100 km, u Rapidu 6,46 l/100 km.
Přehled činnosti – na úseku propagace města, cestovní ruch, kulturní akce v roce 2017
Propagace města, cestovní ruch, kulturní akce 2017:
Zajištění:
- propagace Vrbenska na veletrhu v Brně, Ostravě, Praze, Bratislavě
- organizace 20. plesu města 17. 3. 2017
- akce Vrbenské slavnosti 9. - 11. 6. 2017
- organizace návštěvy na dnech města v Glogówku
- galerie na radnici
- rozloučení s žáky devátých tříd
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-

organizace příměstského tábora 10. 7. – 25. 8. 2017
vítání prvňáčků
chod půjčovny Všude blízko
výlepová služba
návrhy a výběr nových propagačních předmětů
zápůjčky
fotodokumentace akcí a foto do fotobanky a zpravodaje
akce Vrbenské Vánoce

Spolupráce při akcích:
- Vítání občánků – duben, říjen 2017
- Den učitelů 28. 3. 2017
- Den zdraví 7. 10. 2017
- Udělení Ocenění města
Spolupráce:
- s komisí cestovního ruchu
- s Euroregionem Praděd – webové stránky a propagační materiály, workshopy
- se Střediskem kultury a vzdělávání Střecha a IC Impuls
- při tvorbě propagačních materiálů, brožur
- s městskou kronikářkou
- s majetkoprávním odborem při péči o informační cedule
Propagace města:
- aktualizace propagačních materiálů – Zajímavosti v okolí; Zříceniny
- katalog Moravia Magazín
- prezentační systém v Olomouci - Daruma
- informace ve vývěskách
- aplikace Planujvylety.cz – zadání atraktivit, zadávání kulturních akcí
Přehled činnosti – na úseku sociálním v roce 2017
Sociální úsek zabezpečuje úkoly vyplývající ze samostatné působnosti obce a dále zabezpečuje
výkon státní správy v rámci pověřeného obecního úřadu. Správní obvod města Vrbna pod
Pradědem jako obce s pověřeným obecním úřadem je vymezen územím obcí Karlova Studánka,
Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem, Karlovice a Široká Niva.
Úsek sociální práce v samostatné/přenesené působnosti:
Podle § 64 a § 65 zákona o pomoci v hmotné nouzi jsou sociální pracovníci pověření výkonem
sociální práce povinni v souvislosti s jejím výkonem vést Standardizovaný záznam sociálního
pracovníka, uvedený v prováděcí vyhlášce k zákonu o úřadu práce č. 424/2011 Sb.,v příloze č. 4.
Součástí standardizovaného záznamu sociálního pracovníka je i popis životní situace klientů,
která se v něm eviduje a je kombinací sociálních událostí, které jsou předmětem objednávky
klienta, nebo jsou rozpoznány sociálním pracovníkem. Jedná se o identifikaci sociální události,
identifikaci dalších událostí souvisejících se sociálním problémem a porozumění vztahů mezi
nimi.
Cílové skupiny klientů dle vyhlášky 424/2011 Sb.,
1. Osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním
2. Péče o osobu závislou na péči jiné osoby
3. Osoby s různým stupněm omezení/způsobilosti k právním úkonům
4. Sociální vyloučení, senioři
5. Rizikový způsob života
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6. Sociální problémy, oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí
7. Ztráta přístřeší, nejisté či neadekvátní bydlení
8. Nezaměstnanost a materiální problémy
9. Imigrace
10. Sociální problémy spojené s péčí o děti a výchovou dětí
Počet klientů sociální práce za rok 2017 celkem:
Počet jednorázových intervencí u klientů za rok 2017:
Počet opakovaných intervencí u klientů za rok 2017:
Počet sociálních šetření v roce 2017 v rámci obecné soc. práce:
Jednání u různých institucí, např. školy, lékař :
Základní i odborné sociální poradenství: dle potřeb občanů

160
160
1391
326
145

Sociálně právní ochrana dětí:
Na tomto úseku poskytuje součinnost s oddělením sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu
Bruntál, soudy, policií ČR, školami a dalšími institucemi, se kterými velmi dobře spolupracuje.
V rámci preventivní a poradenské činnosti plní povinnosti vyplývající z ustanovení § 10 zákona č.
359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Sociálně právní ochrana dětí se zaměřuje zejména na vyhledávání dětí, jejichž rodiče si neplní
povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti.
Sociální pracovnice působí na rodiče, aby plnili povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti,
projednává s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dětí.
Poskytuje nebo zprostředkuje rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároku dítěte.
Provádí dle potřeby sociální šetření v rodinách, zejména tam, kde bylo stanoveno výchovné
opatření. Dále podává zprávy a podněty k dalšímu řešení zjištěné nedostatečné péče o děti.
Počet sociálních šetření v rámci obecné sociální práce pro OSPOD : 12
Sociální úsek také zajišťuje dostupnost informací občanům o možnostech a způsobech
poskytování terénních, pobytových nebo ambulantních služeb na svém území. Informuje o
možnostech poskytování pečovatelské služby ve Vrbně pod Pradědem a také o podmínkách
umístění v Domově pro seniory v Mnichově a v Domě s pečovatelskou službou ve Vrbně p. P.
Úsek sociální zajišťuje sociální pohřby dle § 5 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví.
Dále sociální úsek zajišťoval:
Výkon veřejného opatrovnictví k 31. 12. 2017:
- 2 opatrovanci v zařízení DPS Vrbno-Mnichov
- 1 opatrovanec v zařízení v Komunitním domě Ester v Zálesí
- 1 opatrovanec v Chráněném bydlení Moravice
- 10 opatrovanců v Domově pro osoby se zdravotním postižením SAGAPO
Činnost v sociální oblasti:
•
•
•
•
•

•

kontrolní činnost v Centru sociálních služeb – právní, psychologická a sociální poradna
administrativní úkony – odpovědi na dotazy soudům v ČR – 33 dotazů
činnost v komisi pro prevenci kriminality – komise jmenovaná RM Vrbna p. P.
vyřizování agendy spadající pod Domov pro seniory, podpora péče o seniory a ZP občany
v souladu s ustanovením § 10 a § 18 zákona č. 582/1991 Sb. vydávání rozhodnutí o
ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění – v r. 2017 vydána 4
rozhodnutí
vyřizování agendy spadající pod Domov pro seniory, podpora péče o seniory a ZP občany
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Činnost v oblasti komunitního plánování sociálních služeb:
•
•
•
•
•
•

aktualizovaná verze Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na rok 2017-2020
kontrola nových vyhlášených výzev a dotačních titulů z MSK, EU, ESF atp.
spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování v rámci KPSVL
naplňování cílů Strategického plánu sociálního začleňování
práce v pracovní skupině strategického rozvoje města – Akční plán
zpracování Plánu prevence kriminality na rok 2017-2019

Asistenti prevence kriminality
Odbor vnitřních věcí zajišťoval činnost Asistentů prevence kriminality na území města. Město
Vrbno pod Pradědem žádalo v únoru 2017 o poskytnutí dotace v rámci Programu prevence
kriminality na místní úrovni 2017. V květnu byla žádost o dotaci z Ministerstva vnitra podpořena a
v červenci 2017 se asistenti objevili v ulicích města. Hlavním cílem projektu bylo snížit kriminalitu
obecně, snížení počtu páchaných přestupků a trestných činů na území obce a garantovat větší
bezpečnost a veřejný pořádek, a tím zajistit pocit bezpečí občanů města. Zpočátku vykonávali
činnost 3 asistenti a od září nastoupil čtvrtý asistent. Asistenti podstoupili povinné školení od
odborných školitelů, navázali úzkou spolupráci s Obvodním oddělením Policie ČR ve Vrbně pod
Pradědem a dalšími institucemi (Základní škola Vrbno pod Pradědem, mateřské školy, Úřad
práce, s místními soukromými subjekty – obchodníky, provozními restaurací a pohostinství
apod.). Pracovní náplní asistentů byla kontrola dodržování obecně závazných vyhlášek vydaných
městem, kontrola problémových lokalit měst a snaha zmírnit negativní náhled majoritní skupiny
na osoby sociálně vyloučené.

3.4. ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Personální zajištění odboru
vedoucí odboru, stavební řízení

1

stavební řízení

2

životní prostředí, silniční správní úřad

1

celkem

4

Činnost odboru výstavby a životního prostředí
V činnosti odboru je stavební úřad, silniční správní úřad, ochrana životního prostředí (státní
správa) v rozsahu stanoveným zvláštními právními předpisy. Investiční výstavba města Vrbno
pod Pradědem – dopravní značení, přidělování č.p. a č.ev. (samospráva).
Stavební úřad
V roce 2017 bylo vydáno celkem 159 úkonů podle stavebního zákona, které jsou předmětem
dotazníku Ministerstva pro místní rozvoj za příslušný kalendářní rok (usnesení vlády č. 774 ze
dne 19. 10. 2011). Výčet jednotlivých úkonů je uveden v tabulce:
Počet poskytnutých územně plánovacích informací - § 21 odst. 1
Počet vydaných územních rozhodnutí - § 92
Počet vydaných rozhodnutí o změně nebo zrušení územního rozhodnutí - § 94
Počet vydaných společných rozhodnutí - § 94a
Počet vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na
výstavbu - § 169 odst. 3 až 6
Počet vydaných územních souhlasů - § 96 odst. 4 (samostatných)
Počet vydaných společných územních souhlasů a souhlasů s provedením
ohlášeného stavebního záměru - § 96a
Počet vydaných souhlasů s ohlášením - § 106

7
35
1
6
1
23
14
5
28

Počet vydaných stavebních povolení - § 115
Počet vydaných povolení změny stavby před jejím dokončením - § 118 odst. 3
Počet provedených úkonů podle § 120 odst. 5
Počet vydaných kolaudačních souhlasů - § 122
Počet ověřených dokumentací - § 125 odst. 4
Počet vydaných souhlasů se změnou v užívání stavby - § 127 odst. 2
Počet vydaných rozhodnutí o změně v užívání stavby - § 127 odst. 4
Počet vydaných souhlasů s odstraněním stavby - § 128 odst. 2
Počet vydaných rozhodnutí o povolení k odstranění stavby - § 128 odst. 4
Počet vydaných rozhodnutí o nařízení odstranění stavby - § 129 odst. 1
Počet pravomocných a vykonatelných rozhodnutí - § 129 odst. 1 písm. a)
Počet pravomocných a vykonatelných rozhodnutí - § 129 odst. 1 písm. b)
Počet vydaných rozhodnutí o dodatečném povolení stavby - § 129 odst. 3
Počet vydaných rozhodnutí o nařízení neodkladného odstranění stavby nebo
nutných zabezpečovacích prací - § 135
Počet pravomocných a vykonatelných rozhodnutí - § 137
Počet vydaných rozhodnutí o správním deliktu právnické osoby nebo fyzické
osoby podnikající - § 180
Počet výzev o přidělení čísla popisného nebo evidenčního, případně
orientačního - 121 odst. 2
Celkem

8
1
17
16
3
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
2
6
159

V roce 2017 bylo vydáno celkem 10 úkonů podle správního řádu, které jsou taktéž předmětem
dotazníku Ministerstva pro místní rozvoj za příslušný kalendářní rok a souvisí s činností
stavebního úřadu (usnesení vlády č. 774 ze dne 19. 10. 2011). Výčet jednotlivých úkonů je
uveden v tabulce:
Počet vydaných usnesení o postoupení podání pro nepříslušnost - § 12
Počet vydaných usnesení o zastavení řízení o žádosti - § 66 odst. 1
Počet odvolání předaných odvolacímu správnímu orgánu - § 88 odst. 1
Počet vyrozumění o vyřízení stížnosti - § 175 odst. 5
Celkem

2
5
1
2
10

V roce 2017 byl vydán 1 úkon podle správního řádu – úkony nadřízeného správního orgánu vůči
stavebnímu úřadu, které jsou taktéž předmětem dotazníku Ministerstva pro místní rozvoj za
příslušný kalendářní rok a souvisí s činností stavebního úřadu (usnesení vlády č. 774 ze dne
19. 10. 2011). Výčet jednotlivých úkonů je uveden v tabulce:
Počet obdržených rozhodnutí o odvolání - § 90 odst. 5

1

Úkony podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů,
které jsou taktéž předmětem dotazníku Ministerstva pro místní rozvoj za příslušný kalendářní rok
a souvisí s činností stavebního úřadu (usnesení vlády č. 774 ze dne 19. 10. 2011). Výčet
jednotlivých úkonů je uveden v tabulce:
Počet stavebních objektů, o nichž byly vloženy identifikační údaje do systému
územní identifikace (ISÚI)

69

Mimo činnost stavebního úřadu, která podléhá dotazníkovému šetření Ministerstva pro místní
rozvoj, bylo v souvislosti s agendou stavebního úřadu provedeno 161 úkonů, uvedených
v tabulce:
Souhlasy dle § 15 odst. 2 stavebního zákona
Změna stavby před dokončením dle § 118/6 - při kontrolní prohlídce
Souhlas s dělením nebo scelováním pozemků dle § 82 odst. 3 stavebního
zákona

14
1
25
29

Odeslání ověřených dokumentací nebo projektových dokumentací (z období
před 04/2016)
Zpracování výkazu ČSÚ
Ostatní (sdělení, vyjádření, osvědčení)
Kolaudace dle zákona č. 50/1976 Sb. („starý“ stavební zákon)
Přidělení č.p. a č.ev.
Celkem

64
18
13
19
7
161

Správní poplatky na úseku stavebního řádu a na úseku silničního správního řádu:
za rok 2017 bylo uloženo celkem 127 správních poplatků v celkové výši 364.450 Kč.
Byly uloženy 2 pokuty za přestupek proti stavebnímu řádu.
V květnu proběhla kontrola Krajského úřadu MSK pro činnosti stavebního úřadu.
Změna zákona (velká novela stavebního zákona) prosinec 2017, s účinností od 1. 1. 2018.
Silniční správní úřad
V roce 2017 bylo vydáno celkem 20 rozhodnutí, z toho:
Rozhodnutí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Dodatečné povolení ke ZUMK - § 36 odst. 3
Povolení připojení sousední nemovitosti na MK - § 10 odst. 4 písm. b)
Povolení ZUMK – umístění inž. sítí do MK - § 25 odst. 6 písm. d)
Povolení ZUMK – vyhrazené parkoviště
Povolení ZUMK – stavební práce - § 25 odst. 6 písm. c) bod 3.
Celkem

3
2
4
4
7
20

Ve spolupráci s MěÚ Bruntál, odborem dopravy a silničního hospodářství, byly řešeny dílčí
úpravy svislého a vodorovného dopravního značení ve městě na veřejných účelových
komunikacích a místních komunikacích.
Se střediskem SS MSK Bruntál byla úspěšně vyřešena 1 žádost o opravu silničního tělesa v k.ú.
Železná pod Pradědem, údržba státních komunikací II. a III. třídy v územním obvodu města
(opravy dopravního značení, údržba doprovodného zařízení apod.).
Ve spolupráci s firmou Značky Morava, a.s., IČ: 25865871 byla provedena celoplošná oprava
poškozeného dopravního značení (vodorovného i svislého). Ve spolupráci s firmou TECHNICKÉ
SLUŽBY VRBNO s.r.o., došlo operativně k 2 opravám svislého dopravního značení.
Ve spolupráci s firmou TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o., probíhalo čištění účelových a
místních komunikací dle uzavřených smluv a úklid v zimním období vč. jedné kalamitní situace.
Ve spolupráci s firmou MK Consult, v.o.s. , IČ: 25472593 byl zpracován pasport místních
komunikací a dopravního značení a byl zaveden program zavedení programu Kompas 3 pro
správu těchto pasportů.
Pracovníkem odboru VaŽP byl vyhotoven pasport stojanů na sáčky pro psí exkrementy.
Ve spolupráci s Ing. Jakubem Dokulilem , IČ: 03432459 byla vyhotovena evidence mostních
objektů vč. statického posouzením, které provedla autorizovaná osoba.
Životní prostředí
Ochrana přírody – pověřený správní orgán.
Rozhodnutí - povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
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•

nebyly řešeny žádné stížnosti ani přestupky na úseku ochrany zeleně

Péče o zvířectvo
• umístění odchycených psů do kotců na TS VRBNO (celkem 21 psů) a následně byli
předáni 4 psi do útulku ve Slezských Pavlovicích a předána jedna žádost o utracení
nemocného zvířete v útulku
• v průběhu roku byly pravidelně doplňovány plastové sáčky na psí exkrementy do
plechových schránek umístěných ve Vrbně pod Pradědem a podle potřeb chovatelů psů
při nedostatku byly vydávány přímo na odboru
• identifikaci toulavých psů prováděla paní Martina Matušková (v případě opuštěného a
toulavého psa je spolupráce s Policií ČR).
Odpadové hospodářství
• v termínu odeslání výkazu o odpadech za město Vrbno pod Pradědem bylo odesláno
hlášení do systému ISPOP ČSÚ prostřednictvím elektronického podání na „danteweb“ a
dále společnosti EKO-KOM
• řešeny 3 případy autovraků

3.5. POŽÁRNÍ OCHRANA
Personální zajištění požární ochrany
Profesionální hasič města

0,5

Celkem

0,5

Činnost jednotky SDH města Vrbna pod Pradědem za rok 2017
Výjezdová jednotka požární ochrany zařazená v kategorii JPO II/2 má celkově 29 členů. Od
prosince roku 2017 začalo pracovat v jednotce nových pět členů, kteří jsou zařazeni do plánu
služeb výkonu jednotky SDH.
V průběhu roku byla, tak jako v letech minulých, prováděna odborná příprava a školení dle plánu
na rok 2017. Mezi toto můžeme řadit školení dýchací techniky, radiového spojení, zdravotnické
přípravy, zásahů u dopravní nehody, chemické havárie a spousty jiných. Praktickému výcviku
věnujeme neméně hodin.
Pět nových členů absolvovalo kurz k získání osvědčení práce v dýchací technice. Pavel Jelínek
absolvoval nástupní odborný výcvik ve školicím středisku HZS ČR ve Frýdku-Místku a může dále
vykonávat hasičskou činnost jako své zaměstnání na 50 % plné pracovní doby, kdy zbylých 50 %
vykonává různorodou činnost pro město. Petr Halamík jako další člen naší jednotky navštívil
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instruktážně metodické zaměstnání v Mladé Boleslavi, kde se seznámil s konstrukcí a
bezpečnostními prvky vozidel Škoda auto.
Díky faktu, že je naše jednotka předurčena pro práce při dopravních nehodách, se členové
zúčastnili instruktážně metodického zaměstnání v Bruntále. Jednalo se o problematiku
vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Školení se odvíjelo v praktické rovině, a sice
samotnými vyprošťovacími pracemi na nachystaných vracích, kde jsme procvičili práci
s hydraulickým vyprošťovacím zařízením a první pomoc při dopravní nehodě, dále jsme prováděli
mnoho ukázek techniky a činnosti, např. hašení pěnou na dětském dni aj.
Dne 22. března proběhlo prověřovací cvičení jednotky po předchozím schválení ředitele HZS ÚO
Bruntál Ing. Jiřího Patrovského. Už z názvu vyplývá, že o prověřovacím cvičení členové nevědí.
Toto cvičení bylo nachystáno na záchranu osob z demolic a závalů, kdy bylo simulováno, že
osoba, která prováděla rozebírání střechy při demolici RD, byla zavalena střešní konstrukcí a je
vážně zraněna. V rámci cvičení si hasiči procvičili možné způsoby vyproštění zavalené osoby,
předlékařskou první pomoc a eliminaci rizik při transportu z velmi strmého a částečně
poškozeného schodiště. Všechna tato cvičení a školení mají pouze jeden důvod, a to být co
nejlépe připraven na reálné zásahy, což je prvořadou činností jednotky SDH.
V roce 2017 jednotka vyjížděla k celkem 131 událostem. Celkem 97 zásahů bylo na tzv.
technické pomoci, kdy jednotka prováděla odstranění popadaných či jinak ohrožujících stromů,
likvidaci bodavého hmyzu, vyprošťování vozidel ve sněhové kalamitě, snášení pacientů, akutní
otevření bytů, aj. Dále jsme řešili celkem 13 dopravních nehod. Jednalo se o různé druhy havárií
na pozemních komunikacích či mimo ně. Prováděli jsme ošetřování zraněných či zaklíněných
účastníků nehod. V 1 případě hasiči vyprošťovali osobu z havarovaného vozidla pomocí
hydraulického vyprošťovacího zařízení.
Patřičně nízké číslo si drží počet zásahů při požárech, těch bylo osm. Jednalo se o požáry
travnatých porostů, odpadů, aj. Ke konci roku zasahovala jednotka v Krnově, kde došlo k požáru
bývalé textilky Karnola na ul. Říční okruh. Za tento zásah jednotka obdržela poděkování ředitele
HZS MSK pana brig. gen. Ing. Vladimíra Vlčka, PhD.
Zbylé zásahy se týkaly ostatní pomoci, jako záchrany osoby z lesa, která se zranila při sběru hub.
V tomto případě hasiči osobu snesli k vozidlu ZZS, které bylo vzdáleno asi 1,5 km.
Jednotka zasahuje ve většině případů na území města či v nejbližší blízkosti. Jedná se o Vrbno
pod Pradědem, MČ Mnichov, Železná, Bílý Potok, Vidly a také obec Ludvíkov, která si
zabezpečuje požární ochranu u nás ve Vrbně. Na žádost Krajského operačního a informačního
střediska HZS MSK v Ostravě jsme vyjížděli i mimo Vrbno pod Pradědem – do obcí
Heřmanovice, Kunov, Široká Niva, Karlova Studánka, Malá Morávka, Holčovice, Město
Albrechtice, Krnov či Andělská Hora. V těchto případech byla využita předurčenost jednotky k
dopravním nehodám, nebo požadavek na velkokapacitní cisternu pro dovoz vody na požářiště, či
využití jednotek při vícenásobných událostech, např. větrné smrši či sněhové kalamitě.
Jednotka disponuje šesti požárními automobily. Jedná se o CAS 24 Tatra 815, CAS 32 Tatra
815, CAS 16 Praga V3S, dopravní automobil VW Crafter a OA Š Fabia a požární plošinou o
dostupné pracovní výšce 27 m. Zejména poslední jmenované vozidlo je novinkou našeho
vozového parku. V letošním roce totiž došlo k obměně staré PP-20 Š706, která byla prodána do
soukromých rukou, a nákupu ojetého vozidla Tatra 815 s pracovní výškou 27 m. Na tomto vozidle
bude probíhat celková rekonstrukce ve firmě Sieme Polička za zhruba 4,5 milionu korun a
nejpozději v polovině roku 2018 již bude sloužit občanům a širokému okolí. Dotaci na generální
rekonstrukci vozidla jsme získali od MSK, přičemž město Vrbno se podílelo samotným nákupem
staršího vozidla, které stálo téměř 400 tis Kč.
Všechna vozidla dle zákona procházejí každoročně technickou prohlídkou, tu zvládají bez větších
problémů. Ovšem je třeba konstatovat, že se během roku provádí na všech zmiňovaných
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automobilech pravidelná údržba či opravy všeho druhu tak, aby nedošlo k omezení
akceschopnosti jednotky.
Jednotka disponuje velkou řadou technických prostředků. Většinu prostředků zajišťuje pro
potřeby hasičů zřizovatel, jímž je město. Pravidelným dalším přispěvatelem na činnost je i
Moravskoslezský kraj. Tato finanční podpora je mnohdy účelově vázaná jako dotace na různé
typy věcných prostředků, dále kraj přispívá na zajištění akceschopnosti jednotky. Dalším
významným přispěvatelem je firma Husqvarna Manufacturing, se kterou máme smlouvu o
zajištění jejich areálu, a obec Ludvíkov, které hasiči z Vrbna zajišťují požární ochranu v obci.
V roce 2017 jsme oslovili místní podnikatele a firmy, kteří přispěli hasičům na zakoupení
termokamery. Termokamera je velmi užitečným nástrojem při boji proti požárům. Termokamery
namísto viditelného světla zaznamenávají tepelné záření a jsou tak schopné rozlišit a stanovit
teplotu předmětů v okolí. Navíc vidí skrze i poměrně hustý kouř a mlhu, a to i za absolutní tmy.
Své uplatnění tak nenacházejí jen při zásazích proti požárům, ale také při záchranných operacích
(autonehody, havárie), pátrání po ztracených osobách apod. Na toto vybavení přispěly firmy: IPG
Ing. Petr Gross, Lesní společnost MADER, firma Klíč, ATQ s.r.o., Zemní práce Darmovzal,
Pradědský lesní závod, Stolařství Vosáhlo a Město Vrbno p. P.
V průběhu roku 2017 byla dostavěna nová hasičská zbrojnice na ulici Nádražní vedle benzinky.
Tento fakt je pro hasiče historickým okamžikem, oceněním za práci a důvodem k velké radosti.
Je to budova, která naplňuje potřeby hasičů v dnešní moderní době. Hasiči budou mít k dispozici
kvalitní zázemí pro ustavení veškeré techniky pro zásahovou činnost, výcviky, údržbu, školení,
uložení prostředků, činnost sportovních družstev atd. Zajisté to zase posune práci hasičů o krok
dopředu. Celková cena za výstavbu nové hasičské zbrojnice se pohybuje okolo 22 miliónů Kč,
přičemž městu byla poskytnuta dotace téměř 90 % z Integrovaného regionálního operačního
programu. Dále probíhá vybavování budovy, na které město poskytlo v letech 2017 a 2018
částku 750 tis. Kč. Další podporu jsme našli u ředitele plk. Ing. Jiřího Patrovského, který nám
bezplatně převedl vybavení posilovny z již nepotřebného majetku HZS MSK.
V únoru 2018 dojde k oficiálnímu předání budovy k užívání.
Stav techniky požární ochrany
Technika typ

Počet

Rok výroby

Stav

CAS 24 T815-2

1

2004

dobrý

CAS 32 T815

1

1989

dobrý

CAS 16 Praga V 3 S

1

1960

dobrý

PP 20 Š 706 RTH

1

1974

uspokojivý

DA VW Crafter

1

2010

výborný

OA Š Fabia

1

2006

výborný

Jiné

Poznámka

typ.

přívěsný vozík

1

2007

výborný

PS 8 – 12

3

1955,1967, 1997

dobrý

2002, 2007, 2015

dobrý

motorová pila Husqvarna
plov. čerpadlo Niagara

1

2010

výborný

kalové čerpadlo

2

2003, 2006

dobrý

hydr. vypr. zařízení

2

2014

výborný

majetek SDH
H 372 XP, H 365, H
353
WT 40 Honda
Holmatro
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elektrocentrála

2

1997, 2010

dobrý

EC 6000, KIPOR

přetlakový ventilátor PAPIN

1

2003

dobrý

500/99

raft GUMOTEX
dýchací přístroje Draeger

1
10

2005
2004,2006,2010

dobrý
dobrý

BYBOAT 300M
Draeger PA 90+

Členové jednotky SDH Vrbno pod Pradědem 2017
Název jednotky

JSDHO Vrbno pod Pradědem

Evidenční číslo jednotky

811144

Kategorie jednotky

JPO II/2
Funkce

Příjmení, jméno, titul

velitel jednotky

Chalupa Ondřej, Bc.

velitel družstva

Soporský Igor

velitel družstva

Fňukal Zdeněk

velitel družstva

Kováčik Lubomír

velitel družstva

Jelínek Ladislav

velitel družstva

Jelínek Pavel

velitel družstva

Novotný Jan ml.

velitel družstva

Jelínek Lad. ml.

strojník

Klaus František

strojník

Zabloudil Martin

strojník

Zbořil Květoslav

strojník

Lazur Josef

strojník

Zabloudil Martin ml.

strojník

Halamík Petr

strojník

Holý Pavel

hasič

Albrecht Luděk

hasič

Mikula František

hasič
hasič

Holko Martin

hasič
hasič
hasič

Beránek Martin
Kubis Jiří
Řezníček Lukáš
Petrov Michael

hasič

Petruš Zdeněk

hasič

Urban Jan

hasič

Klaus Tomáš

hasič

Soporský Igor ml.

hasič

Beránek Miroslav

Zásahy v roce 2017
V tomto roce zasahovala jednotka SDH Vrbno pod Pradědem u 131 mimořádných událostí.

34

Porovnání zásahů
140
120
100
80
60
40
20
0

129
106

93

2009

96

93

78

2010

2011

2012

131

130

119

2013

2014

2015

2016

2017

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

1

Celkem

1

Činnost IT oddělení a správy sítě
Na úseku IT mimo zajištění běžného provozu došlo v uplynulém roce k výměně dodavatele IT
služeb z pohledu správy sítě a serverů. Společnost ASI informační technologie s.r.o. byla
nahrazena novým dodavatelem, o kterém rozhodla Rada města Vrbno pod Pradědem a následně
byla uzavřena servisní smlouva se společností HCV group a.s. Společnost HCV group a.s. byla
úřadu známá již z předešlých let při dodávce služeb IT a při implementaci projektu pod názvem
„Bezpečný elektronický úřad blíže k občanovi“.
Dále bylo rozhodnuto o rozšíření právního systému CODEXIS a byla pořízena licence pro užití
doplňku Monitor Obecní samospráva. V rámci této změny byla uzavřena smlouva na dobu určitou
do 31. října 2021. Byla pořízena licence pro potřeby stavebního úřadu – program Vita. Stavební
úřad ve své režii řešil dodání pasportu místních komunikací včetně software a následně byl
zvolen program GIS Kompas 3.2. Dodavatelem byla firma MK Consult v.o.s. z Ústí nad Labem.
V rámci zajištění chodu úřadu z pohledu IT a modernizace došlo k nákupu 6 kusů nových PC
včetně monitorů a kancelářského balíku MS Office. Vítězným dodavatelem byla firma Ing. Petr
Obrusník z Vrbna pod Pradědem, který podal cenově výhodnou nabídku. Město řešilo nákup
licence modulu SHM – Správa hrobových míst pro potřebu vedení databáze hrobů na městském
hřbitově. Tento modul je od dodavatele Gordic a je napojen na IS Ginis, který je na úřadu užíván
jako hlavní informační systém. Byla prodloužena licence antivirového programu od společnosti
ESET na dvě léta.
V roce 2017 nedošlo k rozšíření městského kamerového systému. Jednalo se pouze o údržbu a
výměnu starších kamer, které již nebyly schopné zajistit bezproblémový provoz.

3.7. POHŘEBNICTVÍ
Personální zajištění správy v pohřebnictví
Pohřebnictví + 2x VPP

1

Celkem

1
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Činnost v pohřebnictví (obřadní síň, hřbitov)
Hřbitov:
Od 1. 1. 2017 přebralo veškerou agendu správy hřbitova Město Vrbno pod Pradědem. Výhodu
vidíme hlavně v komplexním servisu služeb pro občany ve městě.
Na místním hřbitově ve Vrbně pod Pradědem se za uplynulé období roku 2017 udělala řada
změn a opatření. V suterénu smuteční síně se nachází kancelář. Správa pohřebiště mimo jiné
také pomáhá občanům při zakládání hrobových míst, sepsání nájemních smluv, výběru
kamenických firem, likvidací hrobových míst, exhumací, atd.
Údržbou prošly komunikace, čistily se odpadní jímky - vstup do kanalizace, vysazovaly se
okrasné květiny, prováděla se údržba zeleně a stromů, zakrácení živého plotu. Provedla se
sonda druhého odběrného místa (vydatnost vody). V roce 2018 se na hřbitově vybudují dvě
kašny-dvě odběrná místa z původního jednoho, což zvýší komfort pro veřejnost pečující o
hrobová místa. U těchto kašen budou i stojany na konve
Přemístili jsme informační skříňky a provedli jejich nátěry. Informační tabule u obřadní síně při
vstupu na hřbitov je opatřena čárovým kódem s informací k významným hrobům. Veřejnost může
s použitím tzv. chytrého telefonu, jeho přiložením k tomuto kódu načíst informace o významných
hrobech na hřbitově. V příštím roce bychom tuto informaci chtěli rozšířit o praktické rady z oboru
pohřebnictví a o historii smuteční síně. Ve skříňce na hřbitově (místo obvyklé) jsou všeobecné
informace o hřbitově - Řád pohřebiště, blížícím se konci nájmu konkrétních hrobových zařízení, o
službách kameníků atd.
Za rok 2017 jsme pokročili v údržbě zeleně, na místním hřbitově ve Vrbně pod Pradědem jsme
provedli šest sečí trávy a další tři seče na hřbitově v Mnichově. Obnovili jsme nátěr všech laviček
na hřbitově a uklidili kapli. Kaple se nachází ve spodní části hřbitova a našli jsme spoustu
podkladů, které jsme dále zaevidovali.
Tvoříme novou databázi hrobových míst s fotodokumentací. Přeměřujeme jednotlivá hrobová
místa a tvoříme novou mapu. Do budoucna se chceme usilovně věnovat významným hrobům,
válečným hrobům a likvidaci opuštěných hrobů (rozpadlých, nevzhledných hrobů, atd.). Navázali
jsme také kontakt s kameníky a dohodli si podmínky a řád prací na hřbitově (opravy náhrobků,
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sekání písma, vybudování nových náhrobků, hlášení správci pohřebiště o pohybu kam. firmy,
atd.). V současné době hřbitov monitorujeme kamerou a dále spolupracujeme s policií při
namátkových kontrolách smuteční síně a hřbitova.
Připravuje se také vybudování kolumbária pod smuteční obřadní síni, připravena je studie. Tato
informace byla již dvakrát prezentována ve Zpravodaji a podle reakcí bude o kolumbárium velký
zájem. V měsíci srpnu byl proveden první rozptyl ostatků na hřbitově ve Vrbně pod Pradědem.
Dále jsme provedli rekonstrukci významného hrobu a brány, která se nachází ve spodní části
hřbitova. V období jednoho roku správa pohřebiště provedla evidenci a zapsání všech dat do SW
(Ginis) u cca 400 karet, kde musela provést měření hrobu, fotodokumentaci, zakreslení do nové
mapy atd.
Na místním hřbitově se nachází cca 820 hrobových míst (evidence-karty) a cca 150 míst, které
jsou neevidovány. U těchto hrobových míst (opuštěných, atd.) musíme postupovat obdobně jako
u hrobů s evidencí a provést zaevidování (focení, měření, pátrání po majiteli náhrobku, atd.).
Příjmy hlavní činnost
Pronájem hrobových míst 1-12/2017
Počet nájemních smluv cca
Celkem

Částka/počet
167.571,00
70
167.571,00

Dne 17. 8. 2016 Rada města na svém zasedání schválila připravované podklady, které jsou
nutné pro řádný provoz veřejného pohřebiště, a to od 1.1.2017:
•
•
•
•
•

Řád pohřebiště (další schválení - zastupitelstvo města 14. 12. 2016)
Smlouva o nájmu hrobových míst
Ceník na rok 2017 (cena zůstává stejná a nenavyšuje se)
Kalkulace na rok 2016 (dle cenového věstníku – Ministerstvo financí/ výměr MF č. 01/2016)
Pověření k uzavírání nájemních smluv (koordinátor pohřebních činností – Petr Čuj

V připravených podkladech (smlouva, řád, atd.) je řada významných změn, které jsou důležité
pro činnost a správu pohřebiště. Velkou změnou a jednou z novinek je například:
• vsyp ostatků (možnost provedení vsypu na vsypové loučce),
• rozptylová loučka (možnost provedení rozptylu na rozptylové loučce),
• výstavba kolumbária - 2018
Obřadní síň:
Slavnostní otevření obřadní síně proběhlo dne 17. prosince 2016. Provoz se zahájil v pondělí dne
19. prosince 2016. Pohřebnictví jako služba ve Vrbně pod Pradědem nikdy nebyla a občané tuto
službu vnímají stále jako novou. V roce 2017 jsme provedli řadu smutečních rozloučení ve Vrbně
pod Pradědem, ale i širokém okolí. V případě úmrtí nabízíme komplexní servis a zařízení všeho
potřebného (převoz zesnulého, smuteční rozloučení – dle přání objednavatele, parte, úmrtní list,
hudbu, řeč, květiny, atd.). Je důležité, pokud taková situace nastane, zavolat na příslušný tel.
731 658 558 (koordinátor pohřebních činností). Koordinátor pomůže najít možnosti řešení a
nabídne časový harmonogram – postup a řešení.
Na internetových stránkách (www.vrbnopp.cz/pohřebnictvi) najdete potřebné kontakty, informace
z oboru pohřebnictví apod.. V případě požadavku objednavatele zde umisťujeme i smuteční parte
(v roce 2017 cca 15 případů). Parte se nachází v sekci smuteční oznámení a je umístěno na
webu v den objednávky. Výhodou je možnost okamžitého stáhnutí parte ve formátu jpg a pdf
(rodina z ČR a ze zahraničí má parte okamžitě k náhledu).
Zakoupili jsme také dvě nové skříňky na smuteční oznámení, které jsme umístili na místě
obvyklém ve Vrbně pod Pradědem. Spolupracujeme také se SPvČR, kde jsme se přímo podíleli
na organizaci veletrhu v pohřebnictví v Lysé nad Labem. Pohřebnictví, které provozuje Město
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Vrbno pod Pradědem, chce jít směrem nejnovějších trendů, maximální komplexnosti služeb,
profesionalitě, etice a v neposlední řadě i kvalitně provedených služeb.
Výnosy hospodářská činnost
Prodej služeb - obřady, parte, úprava hr.místa, atd.
Prodej doplňkového zboží
Počet objednávek smutečního rozloučení za rok 2017
Celkem

Částka/počet
133.492,00
603,27
48
134.095,27

4. Přílohy
4.1. Příloha č. 1

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, za rok 2017
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Město Vrbno pod Pradědem
Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Výroční zpráva za rok 2017
O poskytování informací dle § 18 zákona č.106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

a) počet podaných žádostí o informace / odmítnutí žádosti:

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

14 / 3

3

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu:

žádný rozsudek nebyl vynesen

d) výčet poskytnutých výhradních licencí:

0

e) počet stížností podaných dle § 16a:
počet stížností/důvod podání/popis vyřízení

0

f) další informace vztahující se k uplatňování zákona:

0

Zpracoval: 23.1.2018

Ing. Miroslav Adámek
tajemník MěÚ

Ve Vrbně pod Pradědem 23. 4. 2018
Ing. Miroslav Adámek, tajemník MÚ
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