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1. Úvod 

1.0.  Naše m�sto 2004 
V únoru se za�ali st�hovat první senio�i do dvou nov� postavených Dom�

s pe�ovatelskou službou na ulici Husov� �.p. 626 a 627.  Zajiš�ování každodenní pé�e bylo 
sv��eno obecn� prosp�šné spole�ností HELP-IN se sídlem v Bruntále. Tato spole�nost 
zabezpe�uje v našem m�st� pe�ovatelskou službu, která umož�uje dlouhodobý pobyt senior�
a zdravotn� postižených v domácím prost�edí. Služby jsou poskytovány v rozsahu dle pot�eby 
jednotlivých klient�. Domy s pe�ovatelskou službou se staly v letošním roce v našem m�st�
novým prvkem a velkým p�ínosem v pé�i o seniory. 
LEDEN 
První ob�ánek v roce 2004
Daniela Michálková je jméno prvního ob�ánka našeho m�sta v roce 2004, ale sou�asn�
i jméno prvního novorozence v Moravskoslezském kraji.  
ÚNOR 
Plesová sezóna
6. února byli slavnostn� dekorováni letošní maturanti na prvním samostatném Maturitním 
plese Gymnázia a Sportovního gymnázia, který se konal v restauraci Mír pod záštitou 
Prad�dského lesního závodu a.s.  
14. února pozval své p�íznivce Klub �eských turist� Vrbno pod Prad�dem na 2. papu�ový bál, 
který se konal v místní Sokolovn�. 
20. února po�ádalo M�sto Vrbno 7. ples m�sta a m�stských organizací v restauraci Mír. 
K tanci a poslechu hrála hudební skupina Melodik z Olomouce. 
20. b�ezna ukon�il letošní plesovou sezonu, op�t v restauraci Mír, Ples republikán�. 
B�EZEN 
Koncert V�ry Špinarové
P�vecká stálice naší rockové i populární hudby, která zahájila svou profesionální dráhu 
v patnácti letech v Ostrav�, vystoupila 18. b�ezna se skupinou Adama Pavlíka v sále 
restaurace Mír. Poslucha�e oslovila svým nezam�nitelným hlasem i známými hity. 
Jarní koncert
spojený s k�tem nového CD. Akce po�ádaná D�tským p�veckým sborem Sedmihlásek 
27. b�ezna v restauraci Mír za ú�asti hostujících sbor� Hviezdi�ka ze Senice a Rosni�ka 
z Bruntálu. 
DUBEN 
Oslavy �ty�icátého výro�í
Letošní výro�í si Mate�ská škola Jesenická p�ipomn�la celou �adou akcí. Od setkání 
s bývalými pracovníky, p�es slavnost d�tí až po výstavu výtvarných prací v m�síci dubnu. 
První d�ti do tehdy MŠ SeMDZ, D�evokombinát Vrbno, nastoupily 3. února 1964. 
KV�TEN, �ERVEN 
Volby do Evropského parlamentu
T�chto prvních voleb se ve dnech 11. a 12. �ervna v  našem m�st� zú�astnilo 22,10% voli��. 
Nejvíce hlas� obdržela ve Vrbn� KS�M, a to  27,68%, následovaná s nepatrnou ztrátou ODS 
s 25,83% platných hlas�. T�etí �SSD získala 12,22% a �tvrtí skon�ili Nezávislí s 10,46% 
hlas�. Ostatní strany získaly mén� než 10% hlas�. 
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Dny Euroregionu Prad�d - Vrbenské letní slavnosti
V tomto roce, spolufinancované z Evropské unie, se konaly ve dnech 12. a 13. �ervna. 
Z hudebních vystoupení zaujal zejména „Maxim Turbulenc“ a soubor písní a tanc� „Valašský 
vojvoda“ z Kozlovic. Jízda parním vlakem s hudebním doprovodem a výstava Historie 
a sou�asnost m�st Vrbna p.P. a Glogówku po�ádaná Spolkem P�átelé Vrbenska byly sou�ástí 
k doprovodného programu. 
�ERVENEC, SRPEN 
Letní kino
Op�t zpest�ilo kulturní život v našem m�st� v období od 19. �ervence do 1. srpna a od 16. 
do 30. srpna. Promítnuto bylo 29 r�zných film�. 
ZÁ�Í 
Jmenována nová kroniká�ka m�sta
K 31. srpnu odvolalo Zastupitelstvo m�sta kroniká�ku Mgr. Janu �ihalíkovou a od 1.zá�í 
jmenovalo novou kroniká�kou m�sta sle�nu Miroslavu Prudkou 
Dálkový pochod Vrbenská padesátka
Ú�astníci 34. ro�níku této tradi�ní akce si mohli op�t zvolit 18. zá�í jednu ze t�í r�zn�
dlouhých p�ších tras (50, 22 a 12 km) a letos op�t i 45 km dlouhou cyklotrasu. Startovalo 
se tradi�n� u vlakového nádražní a cíl byl na Sokolce. Za krásného po�así ji absolvovalo 213 
ú�astník�.  
�ÍJEN 
Festival p�veckých sbor�
Letos 10. ro�ník se konal 9. �íjna v sále restaurace Mír za ú�asti Komorního sboru DPS 
Sedmihlásek, studentského PS Glubczyce a 4 dosp�lých sbor� v�etn� vrbenského.  
LISTOPAD 
M�sto vyhlásilo granty pro rok 2005
Jsou ur�eny pro p�ísp�vkové organizace a ob�anská sdružení na projekty oživující 
kulturní a spole�enský život ve m�st�, na podporu celom�stských sportovních aktivit, 
na kulturní a sportovní �innost v dob� letních prázdnin a na podporu p�eshrani�ní 
spolupráce s Polskem v rámci Euroregionu Prad�d.  
PROSINEC 
Váno�ní koncert
Rybovu �eskou mši váno�ní, tentokrát za doprovodu orchestru, p�edvedl P�vecký sbor m�sta 
Vrbna p.P. 28. prosince ve zcela zapln�ném farním kostele sv. Michala. 
Silvestrovský sjezd na peká�i 2004
Uspo�ádal spolek P�átelé Vrbenska a oddíl sjezdového lyžování SK p�i Gymnáziu 
31. prosince na sjezdovce Pod Vysokou horou. Maškarní sjezd nebo seb�h byl ur�en pro d�ti 
do 100 let. 

1.1.  Sv�t 2004 
Tento rok se zapíše do historie dv�ma politickými událostmi, a to p�ijetím nových 

�lenských stát� do Evropské unie a dalším rozší�ením NATO, a jednou d�sivou p�írodní 
katastrofou v samém záv�ru roku. Dne 26. prosince vyvolalo podmo�ské zem�t�esení 
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nedaleko indonéského ostrova Borneo obrovské vlny tsunami, které zasáhly p�ímo�ské kraje 
jižní a jihovýchodní Asie. D�sldkem této živelné pohromy byly obrovské ztráty na lidských 
životech i na majetku.  
LEDEN, ÚNOR 
První dva m�síce probíhaly poklidn�, jen zprávy z Iráku �ím dál tím více vzbuzovaly obavy, 
že USA a jeho spojenci p�ecenili své síly a vnit�ní válka že zde tak rychle neskon�í. 
P�es urputnou snahu nalézt d�kazy, že Irák p�ipravoval ni�ivou válku zbran�mi hromadného 
ni�ení, se to nepoda�ilo a koncem letošního roku bylo už tém�� jisté, že se to ani nepoda�í. 
B�EZEN, DUBEN 
Po 11. zá�í v USA má Evropa sv�j 11. b�ezen. Teroristé v Madridu odpálili výbušniny 
ve vlaku a usmrtili 190 lidí a zp�sobili zran�ní dalším stovkám. Evropa z�stala v šoku. 
14. b�ezen byl poznamenán prezidentskou volbou v Rusku. Málokdo v��il, že by mohl vyhrát 
n�kdo jiný, než dosavadní prezident Vladimír Putin. V prosinci potom Putinovi spojenci 
ovládli parlament, avšak ukazuje se, že cesta zem� k prosperit� a stabilit� bude dlouhodobá. 
Ve stejný den, kdy probíhaly volby v Rusku, se stal papež Jan Pavel II., který již v �íjnu 2003 
oslavil 25 let svého pontifikátu, druhým nejdéle sloužícím papežem v historii �ímsko-
katolické církve. 
KV�TEN 
Dne 1. kv�tna se Evropská unie rozší�ila o další státy, tentokrát z bývalého sov�tského bloku, 
mezi kterými bylo i �esko. Zdá se, že mnohým lidem dosah této expanze zemí východu ješt�
nedochází, že si neuv�domují význam aktu, po n�mž již nic nebude jako d�ív. 5. - 6. kv�tna 
plenární zasedání Evropského parlamentu hlasovalo o komisa�ích z deseti nových �lenských 
zemí EU.  
20. kv�tna za�al v Istanbulu dvoudenní summit NATO, který p�ijal do svých �ad jak 
Bulharsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko, tak dokonce bývalé zem� SSSR, Lotyšsko, 
Estonsko a Litvu. 
�ERVEN 
10. �ervna za�al �ty�denní volební maratón do Evropského parlamentu ve všech zemích EU. 
Tak se završuje prom�na nové sjednocené Evropy. 
Dne 21. �ervna poprvé dosáhl kosmické výšky 100 km soukromý stroj. Kombinovaný 
raketoplán-letadlo Space Ship One s pilotem vypustila americká spole�nost. Doposud 
do kosmu létaly pouze stroje státních kosmických agentur. 
�ERVENEC, SRPEN 
Následující m�síce probíhaly zdánliv� klidn� a pat�i�né vzrušení se o�ekávalo až v listopadu, 
kdy m�lo dojít k volb� nového prezidenta USA. 
ZÁ�Í 
Za�átkem zá�í obsadili �e�enští teroristé v severoosetijském m�st� Beslan školu a následná 
akce ruské armády skon�ila tragedií. Zahynulo p�i ní asi 300 lidí, z toho 150 d�tí. Sv�t byl 
op�t v šoku. D�ti jako rukojmí! 
�ÍJEN 
Dne 31. �íjna došlo k ne�ekané události. Prezidentské volby na Ukrajin�, jejichž výsledky 
m�ly nazna�it sm�r vývoje této zem�, skon�ily skandálním odhalením volebních podvod�. 
P�edevším v oblasti sousedící t�sn� s Ruskem, kde bylo jasné, že je pod silným vlivem svého 
souseda. Bylo prokázáno, že se voli�i pokusili o podvod a volby musely být opakovány 
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koncem prosince. Tehdy vít�z prvních voleb Viktor Janukovi�, dosavadní premiér Ukrajiny, 
skon�il druhý a svou porážku neunesl. Soustavnými výhradami proti �istot� voleb 
znemož�oval až do konce roku 2004 oficiální jmenování vít�ze prosincových voleb Viktora 
Juš�enka do funkce. 
LISTOPAD 
Listopadové volby prezidenta USA byly provázeny rozsáhlou a drahou kampaní až do konce 
volebního dne, který p�ipadl na 2. listopad. Nebylo jasné, zda zvít�zí dosavadní prezident, 
nebo jeho protivník. Významnou roli sehrál i vztah obyvatel USA k válce v Iráku a nakonec 
dosavadní prezident George Bush zopakoval sv�j minulý úsp�ch a pro další období se stal 
op�t prezidentem USA. 
PROSINEC 
V dob�, kdy se katolický sv�t chystal k oslavám Vánoc a všichni obyvatelé planety pak 
o�ekávali s nad�jí p�íchod nového roku, ohromila sv�t nezm�rná tragedie, kterou zp�sobil 
následek p�írodního jevu poblíž Indonéského souostroví. Dne 26. prosince vyvolalo 
podmo�ské zem�t�esení nedaleko indonéského ostrova Borneo obrovské vlny tsunami, které 
zasáhly p�ímo�ské kraje jižní a jihovýchodní Asie. Následky této živelné pohromy byly 
d�sivé. Ješt� n�kolik minut p�ed p�íchodem roku 2005 se sv�t domníval, že ob�tí bude n�kolik 
desítek tisíc, avšak následující dny m�ly ukázat, že to bude víc než �tvrt milionu d�tí 
i dosp�lých a to doslova z celého sv�ta. Zahynuli zde totiž �etní turisté, mezi nimiž byli 
i �eši. 

1.2.  �R 2004 
Vstup do nového roku byl p�ijímán s rozdílnými pocity. Zatímco mnoho lidí p�ijalo rok 2004 
s nad�jí, euroskeptikové ho vítali s ned�v�rou. Lidé vstupovali do nového roku s obavami, 
co vše bude dražší. Do vyšší sazby dan� z p�idané hodnoty byly za�azeny n�které služby 
a noviny stále zd�raz�ovaly, co vše kv�li tomu zdraží. Nakonec se nic dramatického nestalo. 
Za�átkem ledna narukovali k výkonu základní vojenské služby poslední branci, kte�í sloužili 
v armád� ješt� celý rok a 30. b�ezna nastoupili ti, kte�í si užili vojny už jen dev�t m�síc�. Byli 
to úpln� poslední „zákla�áci“. Od ledna 2005 bude naše armáda pln� profesionální, branná 
povinnost však tím zrušena nebyla. Ta byla pro muže ve v�ku 20 až 22 let (tedy t�íletá) 
v našich zemích zavedena �íšským branným zákonem v prosinci 1868 pro celé tehdejší 
Rakousko-Uhersko. 
LEDEN 
Starší pam�tníci �eské historie p�ijali rozdíln� hned první zajímavou událost, která je oslovila. 
Bývalý komunistický funkcioná� Karel Hoffmann m�l nastoupit 5. ledna do pankráckého 
v�zení k �ty�letému trestu, ke n�muž byl odsouzen v souvislosti s invazí vojsk Varšavské 
smlouvy v srpnu 1968 do tehdejší �SSR. Stal se prvním �eským politikem, který byl za invazi 
do v�zení poslán, avšak ze zdravotních d�vod� zde pobyl jen n�kolik týdn�. 
O �ty�i dny pozd�ji nastoupil na americké velvyslanectví v Praze W. Coboniss, nový 
americký velvyslanec, od kterého zajisté i �eský prezident Klaus o�ekával vylepšení vlastních 
vzájemných vztah� s americkou administrativou. 
V lednu byl také p�ekonán dosavadní republikový rekord v nezam�stnanosti, bez práce se 
ocitlo 10,8% práceschopných lidí. 
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ÚNOR 
To up�ímn� �e�eno zajímalo v�tšinu ob�an� �eska mén�, než bohaté oslavy 10. výro�í vzniku 
první soukromé televizní stanice Nova, které probíhaly 4. února. Zakladatel Novy Vladimír 
Železný se oslav již nezú�astnil vzhledem k napjatým vztah�m uvnit� Novy. 
B�EZEN 
Také jsme dohnali „sv�t“ v n�kterých jeho projevech brutality. Prvního b�ezna zavraždil 
ve Svitavách u�e� svého u�itele. Je to první p�ípad vraždy u�itele ve škole.  
DUBEN 
1. dubna došlo k historické události: posledních pár tisíc branc� nastoupilo na povinnou 
základní službu, která jim m�la skon�it na sklonku roku a od 1. ledna 2005 bude armáda 
složena pouze z profesionál�. 
KV�TEN 
Dne 1. kv�tna vstoupilo �esko do spole�nosti Evropské unie. Politici i odborníci mluvili 
o historické události, o definitivní te�ce za povále�ným rozd�lením Evropy. Pro náš stát 
to znamená p�edevším plné za�azení do rozhodování o budoucnosti Evropy uvnit� Unie. 
Již v podve�er tohoto dne se v Praze, a nejenom tam, konala r�zná slavnostní zasedání, akce 
a no�ní veselice. Prezident Václav Klaus ve�er vystoupil na bájný vrch Blaník, aby tak op�tn�
vyjád�il sv�j euroskepticismus. U nás slavili p�edevším mladí, starší ob�ané se spíše báli 
zdražování anebo ztráty n�kterých tradi�ních výrobk�. Ostatn� v posledních m�sících 
jim media poskytla dostatek nám�t� k obavám – bude konec olomouckých syre�k�, utopenc�
apod.? Vládní vysv�tlovací kampa� byla p�íliš „oficiální“, zam��ená p�edevším na fungování 
EU, což pochopiteln� mnoho lidí p�íliš nezaujalo. V evropských strukturách za�ali pracovat 
i zástupci �R a jedním z komisa�� v Evropské komisi se stal Pavel Teli�ka. 
Ve stínu této události, která sm��ovala k �ervnovým volbám, došlo 15. kv�tna k volebnímu 
sjezdu KS�M. Poprvé po deseti letech musel dosavadní p�edseda Miroslav Grebení�ek sv�j 
post obhajovat a proti skupin� radikáln�jšího k�ídla, které sm��ovalo k vým�n� vedení, 
nakonec s výraznou p�evahou vyhrál.  
�ERVEN 
Ve dnech 11. a 12. �ervna se u nás konaly první volby do Evropského parlamentu. �eská 
republika má p�id�leny 24 mandáty. Ucházelo se o n� 31 volebních stran. Ú�ast byla podle 
o�ekávání slabá – celostátn� p�išlo k urnám jen 28% všech oprávn�ných voli��. Vyhrály 
strany vládní opozice. Vládní strany krut� propadly, ale tak se až na dv� výjimky vedlo všem 
vládním stranám celé EU. Do evropských voleb se tak p�edevším promítly domácí problémy 
a voli�i si prost� vy�ídili ú�ty s vládou. Mezi zvolenými poslanci byl i Vladimír Špidla, který 
t�sn� p�edtím nejen prohrál boj o vedení v �SSD.  
27. �ervna prob�hl poprvé oficiální formou Den památky ob�tí komunismu, který byl ur�en 
na den, kdy v roce 1950 byla popravena po vylhaném procesu Milada Horáková. 
�ERVENEC, SRPEN 
Dne 1. srpna podal p�edseda vlády Vladimír Špidla demisi a tím padla i vláda. Stalo se tak 
v d�sledku vážné krize v �SSD po prohraných evropských volbách. Novým p�edsedou vlády 
jmenoval dne 4. srpna prezident republiky Stanislava Grosse. V 34 letech se tak stal 
nejmladším premiérem v historii naší republiky. 
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ZÁ�Í 
Záv�r prázdnin byl jen mírn� narušen oznámením Ministerstva školství, že d�ti vstupující 
1. zá�í do školy, prožijí školní rok v p�ípravách na reformu základního a st�edního školství.  
�ÍJEN 
Dny následující pak vzrušil jen M�síc, který 28. �íjna vstoupil do úplného zatm�ní. 
LISTOPAD  
Politicky zajímav�jším m�sícem byl listopad, ve kterém se o�ekávaly volby do krajských 
ú�ad�. Tyto volby p�inesly ohromný úsp�ch kandidát�m ODS, která s drtivou p�evahou 
zvít�zila ve v�tšin� kraj�, a na druhé stran� potvrdily tragický ústup �SSD ze slávy. V p�ti 
krajích se stal hejtmanem zástupce lidovc�. Sou�asn� prob�hly i volby do jedné t�etiny senátu 
v n�kterých senátních obvodech.  
V listopadu dosáhla na trati B�eclav – Hrušovany u Brna nová vlaková souprava �D 
Pendolino rekordní rychlosti 237 km/hod. Tak rychle ješt� žádný stroj na �eských železnicích 
nikdy nejel.  
PROSINEC 
Kauza privátní televize NOVA dosp�la v prosinci k ne�ekanému záv�ru. V�tšinový podíl akcií 
koupila americká spole�nost CME Ronalda Laudera, která ji již jednou vlastnila a p�išla o ni. 
Protože však �R neochránila její investici, byla mezinárodní arbitráží odsouzena k zaplacení 
Lauderovi 10 miliard K�. P�ípad se jednou dostane do u�ebnic.. 
Dne 15. prosince byl zvolen novým p�edsedou Senátu Parlamentu �eské republiky P�emysl 
Sobotka (ODS). 
Dne 22. prosince opustili kasárna (35 posádek) poslední vojáci základní vojenské služby. Tím 
ovšem skon�ila i náhradní civilní služba, kterou vykonávali ti, kte�í odmítali službu se zbraní. 
Konali velmi pot�ebnou a žádanou službu v nemocnicích, sociálních ústavech a na mnoha 
jiných místech. To bude chyb�t a organizacím vzrostou mzdové náklady za další zam�stnance. 
V oblasti Indonésie, stižené 26. prosince vlnou tsunami, zahynuli i �eští turisté. Ti co p�ežili, 
vrátili se s hrozivými zážitky. Katastrofa vyvolala vlnu solidarity, která u nás dosáhla 
nebývalého rozmachu. Jako �eská novinka se coby prost�edek posílání pen�z na humanitární 
ú�ely osv�d�ily tzv. dárcovské SMS zprávy. 
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2. Obecní záležitosti 

2.1. Struktura orgán� státní správy a �innost volené samosprávy  

V souladu se zákonem o obcích je nejvyšším orgánem volené zastupitelstvo. V práci 
i v roce 2004 pokra�ovalo všech 17 zastupitel�, zvolených za subjekty, které kandidovaly 
ve volbách 1.-2.11. 2002. 

Zastupitelstvo: 
Risto Gamovský (KS�M) 
PaedDr. Michaela Hradilová (ODS) 
Hana Jank� (Sdružení nezávislých kandidát�) 
Irena Jedináková (Sdružení nezávislých kandidát�) 
Ing.Zden�k Jarmar (Sdružení nezávislých kandidát�) 
Stanislav Koruna (KS�M) 
Ing.Helena Kudelová (�SSD) 
Petr Lindner (Sdružení nezávislých kandidát�) 
Cyril Malec (SPR – RS�) 
Karel Michalus (�SSD) 
Ing. Petr Obrusník (KDU – �SL) 
Miloslav Pa�ák (ODS) 
Miloslav Raš�ák (�SSD) 
MUDr. Petr Svoboda (US – DEU) 
Bohumil Sýkora (KS�M) 
Ivo Urbánek (ODS) 
Dana Magdálková (�SSD) 

Rada: 
V uvoln�ných funkcích pracovali tito zastupitelé: 

starostka m�sta:                          Ing. Helena Kudelová 
místostarosta m�sta:                      Ing. Zden�k Jarmar 

V neuvoln�ných funkcích pracovali tito zastupitelé:
�lenové rady:                             Petr Lindner, Miloslav Raš�ák, Bohumil Sýkora 

Výbory zastupitelstva: 
Kontrolními orgány zastupitelstva jsou výbor finan�ní a výbor kontrolní. Jejich 
p�edsedové, stejn� jako jejich �lenové, pracují jako neuvoln�ní.  

Finan�ní: 
P�edseda výboru:      PaedDr. Michaela Hradilová 
�lenové:                  Dana Magdálková, Ivana Novotná, Miloslav Pa�ák, MUDr. Petr Svoboda  



11 

Kontrolní: 
P�edseda výboru:      Bohumil Sýkora 
�lenové:                  Ing. Jan Kvapil, Vlastimil Dušek, Eva Greé, Ivana Hol�apková 
                                I. Hol�apková po dohod� nahrazena o 1.10.2003 Ristou Gamovským     

Zastupitelstvo m�sta:

V roce 2004 se sešlo celkem 5x, z toho 1x na mimo�ádném zasedání, a v kroniká�ském zápise 
p�ináším z jednotlivých jednání plné zn�ní usnesení v originálním zn�ní.  

USNESENÍ: 

ze 7. zasedání Zastupitelstva m�sta Vrbna pod Prad�dem, konaného  
dne 25. b�ezna 2004 v 16:00 hodin v p�ístavb� M�Ú ve Vrbn� pod Prad�dem 

Zastupitelstvo m�sta 
95/7/04 
b e r e  n a  v � d o m í : 
kontrolu pln�ní usnesení: 
79/6/03 prov��it možnost ud�lení výjimky z OZV pro po�ádání oh�ostroj�  

se stanovením podmínek pro jejich povolení      
                                                                                                        spln�no 

94/6/03          zpracování zám�ru na vybudování cyklostezky od okružní  
k�ižovatky sm�rem k pošt�              spln�no   

Zastupitelstvo m�sta 
96/7/04 
r o z h o d l o : 
o vyhlášení zám�ru na prodej nemovitostí: 
1/ Pozemek p.�. 1185/1 v k.ú. Vrbno p/P – �ást o vým��e cca 20 m2  
za ú�elem rozší�ení stavby stávající garáže na pozemku p. �. 1191 z d�vodu obtížného vjezdu, 
který je ovlivn�n blízkostí objektu bydlení �. p. 432 na pozemku p. �. 1173 
manž. Veli�ka František a Božena 
2/ Pozemek p.�. 236 v k.ú. Vrbno p/P – �ást o vým��e cca 30 m2

za ú�elem manipula�ní plochy k rodinnému domu �.p. 387 na pozemku p.�. 234 
p. Šulkovský Petr 
3/ Pozemek p.�. 30/2 v k.ú. Vrbno p/P o vým��e 271 m2

    pozemek p.�. 31/2 v k.ú. Vrbno p/P o vým��e 46 m2

za ú�elem majetkoprávního vypo�ádání pronajatých pozemk� a vytvo�ení funk�ního celku 
s objektem bydlení �.p. 2 na pozemku p.�. 30/1 
pí Nováková Ivana 
4/ Pozemek p.�. 266 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 39 m2

za ú�elem vytvo�ení funk�ního celku s definitivn� vy�ešeným oplocením s pozemkem p.�. 
244 
manž. Komárek Miloslav Ing. a Venuše Ing. 
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5/ Pozemek p.�. 1004/2 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 82 m2

za ú�elem majetkoprávního vypo�ádání pozemku pod stávající zem�d�l. hospodá�skou 
budovou 
p. Dyba Ivan Ing. 
6/ Pozemek p.�. 1012/1 v k.ú. Mnichov p/P – �ást o vým��e cca 600 m2

za ú�elem majetkoprávního vypo�ádání pronajatého pozemku a vytvo�ení funk�ního celku  
s objektem bydlení �.p. 134 na pozemku p.�. 1009 
p. Grecman Petr 
7/ Pozemek p.�. 1213/1 v k.ú. Mnichov p/P – �ást o vým��e cca 150 m2

    pozemek p.�. 1216    v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 411 m2

za ú�elem majetkoprávního vypo�ádání pronajatých pozemk� a vytvo�ení funk�ního celku 
s objektem bydlení �.p. 59 na pozemku p.�. 1214 
p. Urban Libor 
8/ Pozemek p.�. 725, 726, 728, 729, 730, 517, 523, 524 v k.ú. Vrbno p/P 
za ú�elem výstavby obchodního st�ediska – diskontní prodejny s parkovišt�m a  
doprovodnými stavbami, rozší�ení komunikace II. t�. pro zajišt�ní normového odbo�ení 
k plánované výstavb� prodejny potravin.  
AGILE, s. r. o., Mírové nám. 133, 562 01 Ústí nad Orlicí 
Zastupitelstvo m�sta 
97/7/04 
r o z h o d l o : 

o prodeji nebytových prostor jednotek �. 560/102 a 560/103 
z objektu technické vybavenosti – kotelny a nám�stí Sv. Michala �.p. 560 na pozemku �.p. 9        
a pozemek p.�. 9 o vým��e 429 m2 v k.ú. Vrbno p/P, rozd�lené na 3 nebytové jednotky           
�. 560/101 až 103, takto: 
1. Jednotka �íslo 560/102 – jiný nebytový prostor – 3639/10000 
v 1. NP o celkové vým��e podlahové plochy 285,30 m2

k jednotce pat�í spoluvlastnický podíl ke spole�ným �ástem domu, k p�íslušenství domu a 
k pozemku o velikosti 3639/10000 
2. Jednotka �íslo 560/103 – jiný nebytový prostor – 702/10000 
v 1. NP o celkové vým��e podlahové plochy 55,00 m2

k jednotce pat�í spoluvlastnický podíl ke spole�ným �ástem domu, k p�íslušenství domu a 
k pozemku o velikosti 702/10000. 
p. Demel Miloš – za smluvní cenu      464.680,-K�
    (cena j.�. 560/102 a 560/103 dle znaleckého posudku   438.680,-K�
    (náklady spojené s prodejem           25.000,-K�  
    vyhlášení zám�ru Zm�-71/5/03-23.09.2003    
    vyv�šeno od 26.09.03 do 10.10.03 
    nabídka prodeje nebytových prostor na ú�ední desce od 23.01.04 do 23.02.04 
Podnikatelský zám�r: skladování drobných spot�ebních výrobk� p�evážn� z plastických hmot, 
vytvo�ení 4 pracovních míst, s dopravou nákladních aut do 3,5 t. 
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Podmínka pro kupujícího:
a – zachování stávajícího kotvení v podlaze nebytové jednotky �. 560/102, které slouží pro  
nebytovou jednotku �. 506/101 
b – podpis kupní smlouvy a úhrada smluvní ceny 463.680,- K� nejpozd�ji do 31.05.2004, 
v p�ípad� nezaplacení ve stanoveném termínu se rozhodnutí o prodeji ruší 
c – zp�tná koup� M�stem Vrbno p/P p�i nedodržení podnikatelského zám�ru vytvo�ení 
pracovních míst dle žádosti o prodej ze dne 23.01.2004 
Zastupitelstvo m�sta 
98/7/04 
s o u h l a s í : 
s úplatným p�evodem pozemku za cenu dle znaleckého posudku z �R – Agentura ochrany 
p�írody a krajiny �eské republiky Praha na M�sto Vrbno pod  Prad�dem 
Pozemek p.�. 92/2 v k.ú. Vrbno p/Po vým��e 91 m2 

z LV �.4 na LV �. 554 
druh pozemku – 13/zastav�ná plocha, využití – 400 obj. bydlení 
za ú�elem majetkoprávního vypo�ádání pozemku pod objektem �.p. 535 – LV �. 554 M�sto 
Vrbno p/P. Zastav�ná plocha objektem bydlení �.p. 535 – pozemek p.�. 92 o vým��e 239 m2

byla v d�sledku digitalizace rozd�lena na pozemek p.�. 92/1 o vým��e 148 m2 – LV �. 554 
M�sto Vrbno p/P a pozemek p.�. 92/2 o vým��e 91 m2 – LV �. 2 – �R Okresní ú�ad Bruntál. 
Pozemky jsou v bezprost�edním sousedství pozemku p.�. 2 – LV �. 554 – M�sto Vrbno p/P. 
P�edm�tné pozemky vykupoval �s. stát, ONV v Bruntále, který byl zastoupen Krajským 
investorským útvarem Ostrava. 

Zastupitelstvo m�sta 
99/7/04
s o u h l a s í : 
s bezúplatným p�evodem pozemk� z �R – Agentura ochrany p�írody a krajiny �eské 
republiky Praha na M�sto Vrbno pod Prad�dem: 
1. pozemek p.�. 1215 v k.ú. Vrbno p/P o vým��e 329 m2  
z LV �. 4 na LV �. 554 
druh pozemku – 14/ostatní plocha, využití – 40/zele� v zástavb�
za ú�elem majetkoprávního vypo�ádání pozemku dot�eného investi�ní akcí „Okružní 
k�ižovatka II/451 a II/445 – Vrbno pod Prad�dem“, která je v souladu s územním plánem 
M�sta Vrbno p/P, schváleném M�stským zastupitelstvem Vrbno p/P dne 26.03.1998 pod �. 
usnesení 185/21/98. Územní rozhodnutí – rozhodnutí �.354/2003 ze dne 17.12.2003, �.j. 
Výst./6615/1295-330/7-03/V na tuto investi�ní akci nabylo právní moci dne 09.01.2004. 
Jedná se prokazateln� o ve�ejný zájem. Na Okresní ú�ad v Bruntále-LV �. 2 p�ešel pozemek 
p.�. 1215 z �.301 – �R Drobné zboží Olomouc/ v likvidaci. 
2. pozemek p.�. 731 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 236 m2

z LV �. 435 na LV �. 290 
druh pozemku - 14/ostatní plocha, využití – 33/ostatní komunikace 
za ú�elem majetkoprávního vypo�ádání p�íjezdové komunikace ke stávajícímu objektu 
bydlení �.p. 138 na pozemku p.�. 725 manžel� Franek Jaroslav a Ji�ina. Jedná se prokazateln�
o ve�ejný zájem. 
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3. pozemek p.�. 1043 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 481 m2 

z LV �. 435 na LV �. 290 
druh pozemku – 14/ostatní plocha, využití – 33/ostatní komunikace 
za ú�elem majetkoprávního vypo�ádání p�íjezdové komunikace ke stávajícímu objektu 
bydlení �.p. 204 na pozemku p.�. 1045 manžel� Javorník Ji�í a Marta. Jedná se prokazateln� o 
ve�ejný zájem. 

Zastupitelstvo m�sta  
100/7/04
1.  r o z h o d l o : 
o prodeji nemovitostí – pozemk�: 
1. Pozemek p.�. 912/1 v k.ú. Vrbno p/P o vým��e 249 m2

    pozemek p.�. 912/2 v k.ú. Vrbno p/P o vým��e 266 m2

    pozemek p.�. 913    v k.ú. Vrbno p/P o vým��e 179 m2

za ú�elem majetkoprávního vypo�ádání pronajatých pozemk� a vytvo�ení funk�ního celku 
objektu bydlení �.p. 140 na pozemku p.�. 911 
manž. Schuska Jaroslav a Anna, Kope�ná 140, Vrbno p/P 
za smluvní cenu         73.300,-K�
(smluvní cena pozemku p.�. 912/1 – 100,-K�/m2     24.900,-K�) 
(smluvní cena pozemku p.�. 912/2 – 100,-K�/m2    26.600,-K�) 
(smluvní cena pozemku p.�. 913    -  100,-K�/m2    17.900,-K�) 
(náklady spojené s prodejem         3.900,-K�) 
vyhlášení zám�ru Zm� – 88/6/03 – 11.12.03 
vyv�šeno od 16.12.03 do 31.12.03 
2. Pozemek p.�. 1422/3 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 102 m2 – z pozemku p.�. 452 
    pozemek p.�. 1422/7 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 297 m2 – z pozemku p.�. 460 
    pozemek p.�. 1422/14 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 32 m2 – z pozemku p.�. 482 
    pozemek p.�.   603/3 v k.ú. Železná p/P o vým��e 472 m2 – z pozemku p.�. 197 
za ú�elem majetkoprávního vypo�ádání pozemk� pro stavbu vodohospodá�. díla „Úprava 
koryta �eky St�ední Opava v km 0,000-0,900 Vrbno pod Prad�dem“ do vlastnictví �eské 
republiky s právem hospoda�it s majetkem státu pro Povodí Odry, s.p., Varenská 49, Ostrava 
za cenu dle znaleckého posudku �. 2004/054 ze dne 19.02.2004     19.610,-K�
vyhlášení zám�ru Zm� – 88/6/03 – 11.12.03 
vyv�šeno od 16.12.03 do 31.12.03 
3.  Pozemek p.�. 1204/3 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 94 m2

dle geometrického plánu �. 433-138-222-736/2003 ze dne 27.11.2003 
za ú�elem manipula�ní a parkovací plochy k objektu bydlení �.p. 55 na pozemku p.�. 1203  
manž. Dostál Josef a Danuše, Nové Doby  433, Vrbno p/P 
za smluvní cenu          13.517,-K�
(smluvní cena pozemku p.�. 1204/3 – 100,-K�/m2         9.400,-K�) 
(náklady spojené s prodejem                      4.117,-K�) 
vyhlášení zám�ru Zm� – 62/5/03 – 23.09.03 
vyv�šeno od 26.09.03 do 10.10.03 
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4.  Pozemek p.�. 1204/4 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 90 m2

za ú�elem manipula�ní a parkovací plochy k objektu bydlení �.p. 54 na pozemku p.�. 891 
p. Ko�ená Kamila, Zelená 3062/30, Moravská Ostrava, Ostrava 
za smluvní cenu                                                                                                13.117,- K�
(smluvní cena pozemku p.�. 1204/4 – 100,-K�/m2                                           9.000,- K�) 
(náklady spojené s prodejem                                                                             4.117,- K�) 
vyhlášení zám�ru Zm� – 62/5/03 – 23.09.03 
vyv�šeno od 26.09.03 do 10.10.03 
5.  Pozemek p.�. 1204/5 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 100 m2

za ú�elem manipula�ní a parkovací plochy k objektu bydlení �.p. 253 na pozemku p.�. 893  
manž. Gesierich Kurt a Anastázie, Mnichov 253, Vrbno p/P 
za smluvní cenu                                                                                      14.117,- K�   
(smluvní cena pozemku p.�. 1204/5 – 100,- K�/m2                               10.000,- K�)  
(náklady spojené s prodejem                                                                               4.117,- K�) 
vyhlášení zám�ru Zm� – 62/5/03 – 23.09.0 
vyv�šeno od 26.09.03 do 10.10.03 
6.  Pozemek p.�. 108/5 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 1085 m2

dle geometrického plánu �. 443-21-18/2004 ze dne 21.02.2004 
za ú�elem skladovacích prostor nové prodejny stavebnin a z�ízení 2 pracovních míst 
p. Klí� Ji�í Ing., Mnichov 214, Vrbno p/P  –  v podílu ½   
p. Klí� Ivo, Mnichov 311, Vrbno p/P  –  v podílu ½  
za smluvní cenu                                                                                                   18.275,- K�
(smluvní cena pozemku p.�. 108/5 – 10,-K�/m2                                                 10.850,- K�) 
(náklady spojené s prodejem                                                                                 7.425,-  K�) 
vyhlášení zám�ru Zm� – 12/2/02 – 12.12.02 
vyv�šeno od 17.12.02 do 17.01.03 
s podmínkou zp�tné koup� M�stem Vrbno p/P p�i nedodržení podnikatelského zám�ru 
7.  Pozemek p.�. 39/2 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 581 m2

     v�etn� staveb na pozemku existujících (vedlejší stavba a kopaná studna) 
     pozemek p.�. 41 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 797 m2 

     pozemek p.�. 42 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 270 m2

za ú�elem manipula�ní plochy a zahrady k objektu bydlení �.p. 310 na pozemku p.�. 39/1 a 
vytvo�ení funk�ního celku 
p. Klí� Ji�í Ing., Mnichov 214, Vrbno p/P – v podílu ½  
p. Klí� Ivo, Mnichov 311, Vrbno p/P – v podílu ½   
za smluvní cenu                                                                                                        91.918,- K�
(smluvní cena pozemku p.�. 39/2 – 50,-K�/m2                                                        29.050,- K�) 
(vedlejší stavba-devastovaná.zd�ná šopa –cena dle ZP �.2003/1905/138                 3.260,- K�)                                
(kopaná studna-nesloužící svému ú�elu –cena dle ZP �.2003/1905/138                      740,- K�)                                                        
(smluvní cena pozemku p.�. 41 – 50,-K�/m2                                                           39.850,- K�) 
(smluvní cena pozemku p.�. 42 – 50,-K�/m2                                                           13.500,- K�) 
(náklady spojené s prodejem                                                                                      5.518,- K�) 
vyhlášení zám�ru Zm� – 88/6/03 – 11.12.03 
vyv�šeno od 16.12.03 do 31.12.03 
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8.  Pozemek p.�. 615/5 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 139 m2

dle geometrického plánu �. 414-9359-198-528/2003 ze dne 27.08.2003 
za ú�elem majetkoprávního vypo�ádání pozemku pod �ástí stávající panelové p�íjezdové 
komunikace k objektu na pozemku p.�. 406/1 
p. Kamenský Pavel, Palackého 355, Vrbno p/P 
za cenu dle znaleckého posudku �.2003/1900/133 ze dne 04.11.2003                     6.120,- K�                                
vyhlášení zám�ru Zm� – 88/6/03 – 11.12.03 
vyv�šeno od 16.12.03 do 31.12.03
9. Pozemek p.�. 1466/2 v k.ú. Vrbno p/P o vým��e 1037 m2

dle geometrického plánu �. 518-29/2004 ze dne 11.03.2004 
za ú�elem výstavby rodinného domu 
manž. Palyza Jan a a Eva, Husova 554, Vrbno p/P 
za smluvní cenu         113.680,-K�
(smluvní cena pozemku p.�. 1466/2 – 100,-K�/m2     103.700,-K�
(náklady spojené s prodejem                       9.980,-K�
vyhlášení zám�ru Zm� – 112/14/00 – 14.12.00 
vyv�šeno od  20.12.00 – 20.01.01 
2.  n e s c h v á l i l o    p r o d e j: 
Pozemek p.�. 108/4 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 1048 m2                                                     
za ú�elem majetkoprávního vypo�ádání pronajat. pozemku – manipula�ní a skladovací plochy   
Technické služby Vrbno, s.r.o., Jesenická 205, Vrbno p/P 
Zastupitelstvo m�sta  
101/7/04
1.  s c h v a l u j e : 
a) p�edložený materiál týkající se možnosti výstavby rodinných dom� na pozemcích m�sta 

Vrbno pod Prad�dem 
b) prodejní cenu pozemk� v lokalit� II. Husova jih ve výši 260,-K�/m2

2.  u k l á d á : 
rad� m�sta zajistit projek�ní p�ípravu lokality II. Husova jih nejpozd�ji do 10/2004 
Zastupitelstvo m�sta 
102/7/04 
r o z h o d l o : 
o vyhlášení zám�ru sm�ny: 
1. Pozemku p.�. 95/2 k.ú. Mnichov p/P o vým��e 6018 m2 

dle geometrického plánu �íslo 441-11-19/2004 ze dne 23.02.2004 
za ú�elem výstavby rodinného domu 
z LV �. 290 – M�sto Vrbno p/P na LU �. 346 – manž. Komárek Miloslav Ing. a Venuše Ing. 
2. Pozemku p.�. 63/1 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 13469 m2

za ú�elem majetkoprávního vypo�ádání pozemku pro v sou�asné dob� funk�ní areál 
p�ekladišt� tuhých komunálních odpad� a získání manipula�ní plochy pro technickou i 
následnou biologickou rekultivaci zrušené skládky tuhých komunálních odpad� a 
pozemku p.�. 94 v k.ú. Mnichov p/P – dílu “b” o vým��e 150 m2 slou�eného s poz. p �. 95/1 
z LV �. 346 – manž. Komárek Miloslav Ing. a Venuše Ing. na LV �. 290 – M�sto Vrbno p/P 
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Zastupitelstvo m�sta  
103/7/04 
r o z h o d l o : 
o koupi nemovitostí – pozemk�: 
Pozemek p.�. 490/2 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 52 m2 

dle geometrického plánu �. 424-108-164-559/2003 ze dne 10.09.2003 
pro investi�ní akci „Obnova p�ístupových cest a chodník� k cyklostezce v lokalit� Vrbno p/P-
Mnichov p/P-Železná p/P 
od manž. Kamenský Pavel a Milena, Palackého 355, Vrbno p/P 
za cenu dle znaleckého posudku �. 2004/1938/029 ze dne 04.03.2004                 1.290,- K�
Zastupitelstvo m�sta  
104/7/04 
b e r e   n a   v � d o m í : 
stanovisko Moravskoslezského kraje – Krajského ú�adu Ostrava, �.j. MAJ/119/04/Jo- 
14.01.2004 k vlastnictví uvedených nemovitostí, ze kterého vyplývá, že následující 
nemovitosti z�stávají ve vlastnictví Moravskoslezského kraje: 
k.ú. Železná pod Prad�dem 
- pozemek p.�. 131 a budova �.p. 97 na pozemku p.�. 131 
k.ú. Vrbno pod Prad�dem 
- �ást pozemku p.�. 12 a budova �.p. 17 na pozemku p.�. 12 
- pozemky p.�. 1495, 1497, �ásti pozemk� p.�. 1496, 1498, 1499 a budova �.p. 134 
  na pozemku p.�. 1495 
Zastupitelstvo m�sta  
105/7/04 
1.  r u š í : 
usnesení �. 86/06/03 ze dne 11.12.2003 
2.  s o u h l a s í : 
na základ� žádosti manžel� Dostál Vlastimil a Hana, Krej�ího 237, Vrbno pod Prad�dem, 
ze dne 26.02.2004 
a) s p�eklenovací n�kolikadenní zástavou 4 objekt� bydlení ve prosp�ch �eské spo�itelny, a.s. 
Praha, než dojde k úhrad� a p�evodu nemovitostí: 
1/ Objekt bydlení �.p. 320 o 2 bytových jednotkách na pozemku p.�. 515 Školní ulice v k.ú. 
    Vrbno p/P v�etn� pozemk� p.�. 515 o vým��e 118 m2 a p.�. 516 o vým��e 835 m2

2/ Objekt bydlení �.p. 227 o 3 bytových jednotkách na pozemku p.�. 589 Jesenická ulice 
    v k.ú. Vrbno p/P v�etn� pozemk� p.�. 589 o vým��e 813 m2 a p.�. 590 o vým��e 173 m2

3/ Objekt bydlení �.p. 287 o 3 bytových jednotkách na pozemku p.�. 287/2 Palackého ulice 
    v k.ú. Vrbno p/P v�etn� pozemk� p.�. 287/2 o vým��e 108 m2, p.�. 287/1 o vým��e 
   135 m2 a p.�. 289 o vým��e 260 m2 

4/ Objekt bydlení �.p. 288 o 4 bytových jednotkách na pozemku p.�. 288/2 Palackého ulice 
    v k.ú. Vrbno p/P v�etn� pozemk� p.�. 288/2 o vým��e 108 m2, p.�. 288/1 o vým��e 
    293 m2 a p.�. 290 o vým��e 224m2

b) s posunem termínu úhrady z�statku kupní ceny 888.510,-K� z celkové smluvní ceny 
2,278.510,-K� za 5 obytných dom� �.p. 210, 227, 287, 288, 320 do 30.04.2004  
3.  z p l n o m o c � u j e : starostku m�sta podpisem smlouvy 
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Zastupitelstvo m�sta 
106/7/04 
s c h v a l u j e : 
poskytnutí dotace obecn� prosp�šné spole�nosti HELP-IN ve výši 150.000,- K� z rozpo�tu 
m�sta na spolufinancování výdaj� za pe�ovatelskou službu na období II. – IV. �tvrtletí 2004 
Zastupitelstvo m�sta 
107/7/04 
1.  b e r e  n a  v � d o m í : 
návrh zám�ru Sportovního a rekrea�ního využití Vysoké Hory 
2.  u k l á d á : 
rad� m�sta zabývat se p�ípravou zám�ru s cílem jeho realizace dle p�edloženého návrhu 
Termín: 30. 6. 2004 
3.  u k l á d á : 
rad� m�sta v�novat zvýšenou pozornost pozemk�m dot�eným zám�rem 
Termín: 30. 6. 2004 
                                                                                               Zapsala: K. Výskalová  

USNESENÍ: 
z 8. mimo�ádného zasedání Zastupitelstva m�sta Vrbna pod Prad�dem  
konaného dne 27.5.2004 v 16:00 hod v p�ístavb� M�Ú ve Vrbn� pod Prad�dem 

Zastupitelstvo m�sta 
108/8/04 
s c h v a l u j e : 
platnost zápisu ze 7. jednání zastupitelstva m�sta ze dne 25.3.2004 
Zastupitelstvo m�sta 
109/8/04 
1. s o u h l a s í : 
s celoro�ním hospoda�ením m�sta Vrbno pod Prad�dem za rok 2003 
2. b e r e   n a    v � d o m í : 
zprávu nezávislého auditora o výsledcích p�ezkoumání hospoda�ení za rok 2003 m�sta Vrbno 
pod Prad�dem 
3. u k l á d á : 
Rad� m�sta zpracovat opat�ení pot�ebná k náprav� zjišt�ného nedostatku T: 24.6. 2004  
4. s c h v a l u j e : 
záv�re�ný ú�et m�sta Vrbno pod Prad�dem za rok 2003 
Zastupitelstvo m�sta 
110/8/04 
1. p r o j e d n a l o : 
návrh rozpo�tových zm�n ve výši 17.685 tis. K�. Uvedený návrh byl zastupitel�m p�edložen. 
2. o d s o u h l a s i l o: 
zahrnout do návrhu další úpravy 
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položka  název   p�íjmy   výdaje 
2212   silnice, opravy     + 750    
5331   MŠ Jesenická     -    51 
3319   kultura   +  60              +   60 
3319   Vrbenské let.slav. +100   + 100 
3429   koupališt�                + 100 
5512   PO investice                -  800 
2460                           SK Gymnázium           -200 
8115                           zm�na stavu ú�tu         +199                                                        .
                                  SOU�ET                      +159                            +159 
3. s ch v a l u j e: 
rozpo�tové zm�ny v celkové výši 17.844 tis. K�, z toho státní dotace 6 603 600,00 K� a 
vlastní zdroje 11 240 400,00 K�. Upravený rozpo�et �iní 102 382 tis. K�. 
Zastupitelstvo m�sta 
111/8/04 
r o z h o d l o : 
o vyhlášení zám�ru na prodej nemovitosti: 
- pozemek p.�. 720/1 v k.ú. Vrbno p/P – �ást o vým��e 130 m2 

- pozemek p.�. 720/2 v k.ú. Vrbno p/P – �ást o vým��e   15 m2 

dle geometrického plánu �. 522-284/2004 ze dne 28.4.2004 slou�ené do pozemku p.�. 720/4 o 
vým��e 145 m2 za ú�elem z�ízení sjezdu na komunikaci-silnici pozemek p.�. 1836 pro 
zajišt�ní obslužnosti k plánované výstavb� prodejny potravin Plus Discount 
Zastupitelstvo m�sta 
112/8/04 
1. s c h v a l u j e : 
po�ízení 2. zm�ny územn� plánovací dokumentace m�sta Vrbno pod Prad�dem pro akci:  
„Sportovní a rekrea�ní využití Vysoké Hory“ 
2. u k l á d á : 
odboru výstavby a ŽP M�Ú Vrbno pod Prad�dem zpracovat zadání pro po�ízení 2. zm�ny 
ÚPD a p�edložit zastupitelstvu ke schválení. 
Termín: 24.6.2004                                                                         
                                                                                                                     Zapsal: Ing. I. Ka�ur 

USNESENÍ: 
z 9. zasedání Zastupitelstva m�sta Vrbna pod Prad�dem 
konaného dne 24.6.2004 v 16:00 v p�ístavb� M�Ú Vrbno pod Prad�dem 

Zastupitelstvo m�sta 
113/9/04 
b e r e    n a   v � d o m í : 
zprávu o �innosti Rady m�sta 



20 

Zastupitelstvo m�sta 
114/9/04 
b e r e    n a    v � d o m í : 
kontrolu pln�ní usnesení 
Zastupitelstvo m�sta 
115/9/04 
1. p r o j e d n a l o : 
návrh rozpo�tových zm�n ve výši 9.347 tis. K�  
2. u k l á d á : 
p�edkládat finan�nímu výboru návrhy rozpo�tových zm�n s v�tším p�edstihem, podrobn�jším 
komentá�em a z�eteln�ji vyzna�it nov� provád�né zm�ny v rozpo�tu 
T: trvale                                   Zodp.: Rada m�sta 
Zastupitelstvo m�sta 
116/9/04 
r o z h o d l o : 
o vyhlášení zám�ru na prodej nemovitostí – pozemk�: 
1/   Pozemek p.�. 737 v k.ú. Vrbno p/P o vým��e 643 m2 
za ú�elem zahrady a vlastního p�ístupu k objektu bydlení �.p. 253 na pozemku p.�. 736 a 
vytvo�ení funk�ního celku 
pí. Solanská Eva, pí. N�m�íková Hana, p. N�m�ík Miroslav, Vrbno p/P 
2/   Pozemek p.�. 522 v k.ú. Vrbno p/P o vým��e 480 m2 
za ú�elem výstavby objektu ob�anské vybavenosti – provozovny pro prodej a servis 
výpo�etní techniky a bytovou jednotku pro rodinu 
manž. Koblása Lud�k a Miloslava, Vrbno p/P 
3/   Pozemek p.�. 753/7 v k.ú. Vrbno p/P – �ást o vým��e cca 100 m2 
za ú�elem manipula�ní plochy a p�ístupu k vlastnímu pozemku p.�. 753/1 
p. Kapitán Tomáš, p. Kapitán Tomáš, Železná p/P 
4/   Pozemek p.�. 753/7 v k.ú. Vrbno p/P – �ást o vým��e cca 100 m2 
za ú�elem manipula�ní plochy a p�ístupu k vlastnímu pozemku p.�. 753/2 
manž. Urbánek Ivo a Ludmila, Vrbno p/P 
5/   Pozemek p.�. 484/2 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 87 m2 
za ú�elem manipula�ní a skladové plochy k objektu �.p. 174 na pozemku p.�. 483 a vytvo�ení 
funk�ního celku 
p. Menšík Radek, manž. Georgiadis Dimitris a Lenka, Vrbno p/P 
6/   Pozemek p.�. 841 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e   274 m2 
      pozemek p.�. 842 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 1350 m2 
      pozemek p.�. 843 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e   290 m2 
za ú�elem manipula�ní plochy a zahrady k rodinnému domu �.p. 78 na pozemku p.�. 840  
a vytvo�ení funk�ního celku 
p. Krištoforiová Marie, Mnichov p/P 
7/   Pozemek p.�. 890 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 869 m2 
za ú�elem výstavby rodinného domu 
manž. Janyška Petr a Helena 
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8/   Pozemek p.�. 1170/3 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 69 m2 
za ú�elem majetkoprávního vypo�ádání  již léty užívaného a oploceného pozemku, který tvo�í 
funk�ní celek s objektem bydlení �.p. 281 na pozemku p.�. 1169 
manž. Beneš Tomáš a Jarmila, Vrbno p/P 
9/   Pozemek p.�. 164    v k.ú. Železná p/P o vým��e  15 m2 
      pozemek p.�. 167/2 v k.ú. Železná p/P o vým��e 109 m2 
za ú�elem majetkoprávního vypo�ádání již léty užívaného a oploceného pozemku, který tvo�í 
funk�ní celek s objektem bydlení �.p. 31 na pozemku p.�. 168 
p. Chudá Markéta, Železná p/P 
Zastupitelstvo m�sta 
117/9/04 
n e s o u h l a s í : 
s vyhlášením zám�ru na prodej nemovitosti – pozemku: 
Pozemek p.�. 439  v k.ú. Vrbno p/P o vým��e 1047 m2 
za ú�elem zahrady a manipula�ní plochy k objektu bydlení �.p. 74 na pozemku p.�. 431  
k vytvo�ení funk�ního celku 
manž. �udovský Eduard a Marie, Sadová �.p. 498, Vrbno p/P 
Zastupitelstvo m�sta 
118/9/04 
1. r o z h o d l o : 
o vyhlášení zám�ru na prodej nemovitosti – objektu  
Kiosková trafostanice v�etn� technologie, bez �ísla popisného, využití - technická 
vybavenost, na pozemku p.�. 904/4  a pozemek p.�. 904/4 o vým��e 104 m2 v k.ú. Vrbno p/P, 
z�ízení v�cného b�emene práva p�íchodu, odchodu, p�íjezdu a odjezdu p�es pozemek p.�. 
904/3 v majetku m�sta Vrbno p/P, pro budoucího vlastníka objektu trafostanice a pozemku 
p.�. 904/4 v k.ú. Vrbno p/P,:  
spole�nost RIDEX s.r.o., �.p. 134, 793 23 Karlovice, I�O 60778571 
2. u k l á d á : 
dát na v�domí toto rozhodnutí všem odb�ratel�m (Záme�ek, TJ Sokol) 
T:30.6.2004                                     Zodp.: Rada m�sta 
Zastupitelstvo m�sta 
119/9/04 
1. r o z h o d l o : 
o sm�n� pozemk�: 
Pozemek p.�. 95/2 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 6018 m2 
dle geometrického plánu �íslo  441-11-19/2004 ze dne 23.02.2004  
za ú�elem výstavby rodinného domu 
z LV �. 290 - M�sto Vrbno p/P na LV �. 346 v k.ú. Mnichov p/P 
manž. Komárek Miloslav Ing. a Venuše Ing., Mnichov 363, Vrbno p/P 
za 
Pozemek p.�. 63/1 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 13469 m2 
za ú�elem majetkoprávního vypo�ádání pozemku pro v sou�asné dob� funk�ní areál 
p�ekladišt� tuhých komunálních odpad� a získání manipula�ní plochy pro technickou i 
následnou biologickou rekultivaci zrušené skládky tuhých komunálních odpad�  
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a 
pozemek p.�. 94 v k.ú. Mnichov p/P – dílu „b“ o vým��e 150 m2 slou�eného s  poz. p.�. 95/1  
dle geometrického plánu �íslo  441-11-19/2004 ze dne 23.02.2004  
z LV �. 346 – manž. Komárek Miloslav Ing. a Venuše Ing., Mnichov 363, Vrbno p/P 
na LV �. 290 – M�sto Vrbno p/P 
-vyhlášení zám�ru Zm� – 102/7/04 – 25.03.04 
-vyv�šeno od 01.04.04 do 16.04.04 

2. r o z h o d l o : 
o z�ízení do�asné komise k prošet�ení všech podn�t� k p�evod�m a prodeji pozemk�, kde byl 
vydán souhlas m�sta, komise p�ipraví a p�edloží zastupitel�m všechny zjišt�né skute�nosti 
k p�ijetí opat�ení k zamezení poškozování m�sta p�i výkupu pozemk� na jeho území 
Zastupitelstvo m�sta 
120/9/04 
r o z h o d l o : 
o prodeji nemovitostí – pozemk�: 
1.   Pozemek p.�. 452/1 v k.ú. Železná p/P o vým��e 1829 m2 
      pozemek p.�. 452/2 v k.ú. Železná p/P o vým��e     69 m2 
za ú�elem majetkoprávního vypo�ádání pronajatého pozemku pro zahradu a pod stávajícím 
objektem “Hospodá�ské budovy a garáže pro osobní automobil o jednom stání“ 
manž. Trli�ík František a Antonie, Železná �.p. 23, Vrbno pod Prad�dem 
za  cenu dle znaleckého posudku �. 2004/1932/023 ze dne 03.03.2004                   70.750,- K�
vyhlášení zám�ru Zm� – 88/6/03 – 11.12.03     
vyv�šeno od 16.12.03 do 31.12.03 
2.   Pozemek p.�. 266 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 39 m2 
za ú�elem vytvo�ení funk�ního celku  
p. MUDr. Corradiniová Alena, Zahradní p.�. 21, 787 01 Šumperk 
za smluvní cenu                                                                                                          6.850,- K�
( smluvní cena pozemku p.�. 266 – 100,-K�/m2                                                        3.900,- K�) 
( náklady spojené s prodejem                                                                                     2.950,- K�) 
 vyhlášení zám�ru Zm� – 96/7/04 – 25.03.04 
 vyv�šeno od 01.04.04 do 16.04.04   
3.    Pozemek p.�. 1004/2 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 82 m2 
dle geometrického plánu �. 434-139-230-771/2003 ze dne 09.02.2004 
za ú�elem majetkoprávního vypo�ádání pozemku pod stávajícím zem�d�l. hospodá�. budovou 
p. Dyba Ivan Ing., Sadová �.p. 573, 664 42 Mod�ice – za smluv. cenu    16.000,-K�
(smluvní cena pozemku p.�. 1004/2 – 100,- K�/m2           8.200,-K�) 
(náklady spojené s prodejem           7.800,-K�) 
vyhlášení zám�ru Zm� – 96/7/04 – 25.03.2004 
vyv�šeno od 01.04.04 do 16.04.04 
4.   Pozemek p.�. 108/4 v k.ú . Mnichov p/P o vým��e 1048 m2 
za ú�elem majetkoprávního vypo�ádání pronajat. pozemku – manipula�ní a skladovací plochy 
Technické služby Vrbno, s.r.o., Jesenická �.p. 205, Vrbno pod Prad�dem 
za smluvní cenu            17.905,-K�
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(smluvní cena pozemku p.�. 108/4 – 10 K�/m2       10.480,-K�) 
(náklady spojené s prodejem             7.425,-K�) 
vyhlášení zám�ru Zm� – 12/2/02 – 12.12.02 
vyv�šeno od 17.12.02 do 17.01.03 
s podmínkou zp�tné koup� M�stem p/P p�i nedodržení podnikatelského zám�ru 

5.   Pozemek p.�. 214/7 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 1322 m2 
dle geometrického plánu �. 388-421/2002-3-10/02003 ze dne 27.01.2003 
Pozemek p.�. 214/8 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 1357 m2 
Dle geometrického plánu �. 394-27-46-113/2003 ze dne 27.02.2003 
Za ú�elem výstavby rodinného domu 
p. Dohnal Tomáš, �.p. 80, 751 23 Dolní Újezd – za smluv. cenu                  94.060,-K�
(smluvní cena pozemku p.�. 214/7 – 30,-K�/m2        39.660,-K�) 
(smluvní cena pozemku p.�. 214/8 – 30,-K�/m2        40.710,-K�) 
(náklady spojené s prodejem                     13.690,-K�) 
vyhlášení zám�ru M�z – 126/18/97 – 30.09.97 
vyv�šeno od 07.10.97 – 07.11.97 
Zastupitelstvo m�sta 
121/9/04 
r o z h o d l o : 
o budoucím prodeji nemovitostí: 
1.  Pozemek p.�. 523/2, 725/2, 728/2, 729/2, 730/2  v k.ú. Vrbno p/P 
  vyhlášení zám�ru -  Zm� 96/7/04 – 25.03.04 
  vyv�šeno od 01.04.04 do 16.04.04 
2.  Pozemek p.�. 720/4 v k.ú. Vrbno p/P 
  vyhlášení zám�ru - Zm� 111/8/04 – 27.05.04 
  vyv�šeno od 04.06.04 do 18.06.04  
za t�chto podmínek: 
Kupní smlouva bude uzav�ena nejpozd�ji do l m�síce p�ed stanovením termínu kolaudace, 
s p�esnými vým�rami pozemk� dle vyhotoveného geometrického plánu pro zam��ení 
skute�ného provedení stavby.  
Nabízená smluvní cena 550,-K�/m2,tj.v p�epo�tu cena celkem po zaokrouhlení 1,100.000,-K�  
AGILE, spol. s r.o., Mírové nám�stí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí 
a ukládá Rad� m�sta uzav�ít smlouvu u budoucí kupní smlouv� v termínu do 23.09.2004. 
Zastupitelstvo m�sta 
122/9/04 
r o z h o d l o : 
o zastavení 5 objekt� bydlení pro zajišt�ní p�j�ky ve výši 5.497 200,-K� ze Státního fondu 
životního prost�edí �R dle rozhodnutí ministra životního prost�edí �R �. 22970311 o 
poskytnutí finan�ních prost�edk� ze SFŽP �R na akci „ Rekonstrukce �OV Vrbno pod 
Prad�dem“. 
1/ objekt bydlení �.p. 417 o 12 bytových jednotkách na pozemku p.�. 1244 ulice Nové Doby 
v k.ú. Vrbno pod Prad�dem a pozemek p.�. 1244 o vým��e 394 m2 
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2/ objektu bydlení �.p. 418 o 12 bytových jednotkách na pozemku p.�. 1226 ulice Bezru�ova 
v k.ú. Vrbno pod Prad�dem a pozemek p.�. 1226 o vým��e 393 m2 

3/ objekt bydlení �.p. 419 o 12 bytových jednotkách na pozemku p.�. 1227 ulice Bezru�ova 
v k.ú. Vrbno pod Prad�dem a pozemek p.�. 1227 o vým��e 396 m2  pozemku 
4/ objekt bydlení �.p. 205 – Technické služby Vrbno s.r.o. – na pozemku p.�. 706 ulice 
Jesenická v k.ú. Vrbno pod Prad�dem a pozemek p.�. 706 o vým��e 1675 m2 

5/ objekty bydlení �.p. 509 až 515 nám. Sv. Michala v k.ú. Vrbno pod Prad�dem 
a pro pot�eby dozajišt�ní zástavy stavební objekty �OV ve Vrbn� pod Prad�dem na pozemku 
p.�. 899/1, 899/4 v k.ú. Vrbno pod Prad�dem a pozemk� p.�. 899/1 o vým��e 13 101 m2  a  
p.�. 899/4 o vým��e 303 m2 

Zastupitelstvo m�sta 
123/9/04 
r o z h o d l o : 
o koupi nemovitostí – pozemk�: 
1.  Pozemek p.�. 457/1 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 3507 m2 
od p. Trli�ík František, Železná 23, Vrbno pod Prad�dem 
za cenu dle znaleckého posudku �. 2004/1933/024 ze dne 03.03.2004                 
M�sto Vrbno pod Prad�dem                                                                                   89.270,- K�
2.  Pozemek p.�.   43/2 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 2000 m2  
od manž. Trli�ík František a Antonie, Železná 23, Vrbno pod Prad�dem 
M�sto Vrbno pod Prad�dem -  za smluvní cenu                                                     17.000,- K�             
Zastupitelstvo m�sta 
124/9/04 
r o z h o d l o : 
o vyhlášení zám�ru na prodej nemovitostí – pozemk�: 
1/ 
Pozemek p.�. 783/3 v k.ú. Vrbno p/P - o vým��e  533m2 
Pozemek p.�. 783/4 v k.ú. Vrbno p/P - o vým��e    18m2 
Pozemek p.�. 783/3 v k.ú. Vrbno p/P - o vým��e    51m2 
Za ú�elem majetkoprávního vypo�ádání pozemk� pro stavbu vodního díla „ Opava Vrbno pod 
Prad�dem – jez �km 107,78-107,95“, �. st. 4517, do vlastnictví �eské republiky s právem 
hospoda�it s majetkem státu pro Povodí Odry, s.p., Ostrava 
2/ 
Pozemek p.�. 1381/7 v k.ú. Mnichov p/P - o vým��e    97m2 
Pozemek p.�. 1381/10 v k.ú. Mnichov p/P - o vým��e    17m2 
Pozemek p.�. 1381/11 v k.ú. Mnichov p/P - o vým��e    27m2 
Pozemek p.�. 1381/13 v k.ú. Mnichov p/P - o vým��e    35m2 
Pozemek p.�. 1381/15 v k.ú. Mnichov p/P - o vým��e  274m2 
Pozemek p.�. 1381/22 v k.ú. Mnichov p/P - o vým��e  369m2 
Pozemek p.�. 1381/26 v k.ú. Mnichov p/P - o vým��e  789m2 
Pozemek p.�. 1381/24 v k.ú. Mnichov p/P - o vým��e      9m2 
Pozemek p.�. 1381/29 v k.ú. Mnichov p/P - o vým��e  387m2 
Pozemek p.�. 1381/34 v k.ú. Mnichov p/P - o vým��e  107m2 
Pozemek p.�. 1381/38 v k.ú. Mnichov p/P - o vým��e 1069m2 
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Pozemek p.�. 1381/41 v k.ú. Mnichov p/P - o vým��e    54m2, 
za ú�elem majetkoprávního vypo�ádání pozemk� pro stavbu vodního díla „�erná Opava – 
Vrbno pod Prad�dem �km 0,00-2,130“, �. st. 5115,do vlastnictví �eské republiky s právem 
hospoda�it s majetkem státu pro Povodí, s.p., Ostrava 

Zastupitelstvo m�sta  
125/9/04 
1. r u š í    u s n e s e n í : 
�. 105/7/04- 2b) ze dne 25.3.2004 
2. s o u h l a s í : 
na základ� žádosti manžel� Dostál Vlastimil a Hana, Krej�ího 237, Vrbno pod Prad�dem, ze 
dne 27. kv�tna 2004 
s posunem termínu úhrady z�statku z kupní ceny ve výši 885 510,- K� za 3 obytné domy  
- Palackého 287, Palackého 288, Husova 210 – do 31.srpna 2004 
Zastupitelstvo m�sta 
126/9/04 
1. s o u h l a s í : 
s p�ijetím úv�ru až do výše 4.000.000,- K� k financování investi�ní akce „Okružní 
k�ižovatka“, 
2. s c h v a l u j e : 
v souladu s § 85 písm. j/ Zákona o obcích uzav�ít smlouvu o p�ijetí úv�ru až do výše 
4.000.000,-K� s KB Bruntál na období 5 let 
3. z p l n o m o c � u j e : 
starostku m�sta podpisem úv�rové smlouvy a biankosm�nky  
Zastupitelstvo m�sta 
127/9/04 
1. s o u h l a s í : 
s p�ijetím p�j�ky ve výši 5.497.200,- K� k financování investi�ní akce „Rekonstrukce 
�OV“, 
2. s c h v a l u j e : 
v souladu s § 85 písm.j/ Zákona o obcích uzav�ít smlouvu o p�ijetí p�j�ky ve výši 5.497.200,-
K�, 
3. z p l n o m o c � u j e : 
starostku m�sta podpisem smlouvy 
Zastupitelstvo m�sta 
128/9/04 
b e r e   n a    v � d o m í : 
zadání pro zpracování 2. zm�ny územního plánu sídelního útvaru Vrbno pod Prad�dem 
Zastupitelstvo m�sta 
129/9/04 
r o z h o d l o : 
o pokra�ování p�ípravných prací na zprovozn�ní koupališt� v roce 2004 
Zastupitelstvo m�sta  
130/9/04 
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r o z h o d l o : 
o za�azení projednání ustavení Výboru mládeže, kultury a sportu do programu jednání p�íštího 
zastupitelstva 
                                                                                                                     Zapsal: Ing. I. Ka�ur 

USNESENÍ: 
z 10. zasedání zastupitelstva m�sta Vrbna pod Prad�dem  
konaného dne 30. zá�í 2004  v 16:00 hodin v p�ístavb� M�Ú Vrbno pod Prad�dem 

Zastupitelstvo m�sta 
131/10/04
b e r e  n a  v � d o m í : 
zprávu o �innosti Rady m�sta Vrbna p/P. 
Zastupitelstvo m�sta 
132/10/04
b e r e  n a  v � d o m í : 
kontrolu pln�ní usnesení. 
Zastupitelstvo m�sta 
133/10/04
n e u s t a n o v i l o : 
výbor mládeže, kultury a sportu. 
Zastupitelstvo m�sta 
134/10/04 
s c h v a l  u j  e :  
návrh rozpo�tových zm�n k 30. 9. 2004 ve výši - 409.000,- K� se zm�nou – p�esunem 4.000,- 
K� z položky Dny hudby na hudební festival. Upravený rozpo�et �iní 137.180.000,- K�. 
Zastupitelstvo m�sta 
135/10/04 
s c h v a l  u j  e :  
obecn� závaznou vyhlášku „O rozsahu, zp�sobu a lh�tách odstra�ování závad ve sch�dnosti 
a sjízdností místních komunikací“. 
Zastupitelstvo m�sta 
136/10/04 
s c h v a l  u j  e :  
obecn� závaznou vyhlášku „O zabezpe�ení ve�ejného po�ádku p�i chovu a držení ps�
a p�im��en� se vztahuje na další zví�ata v zájmovém chovu“ 
Zastupitelstvo m�sta 
137/10/04 
1.  r o z h o d l  o : 
o vyhlášení zám�ru na prodej nemovitostí – pozemk�: 
1/  Pozemek p.�. 214 v k.ú. Vrbno p/P – �ást 
     pozemek p.�. 160 v k.ú. Vrbno p/P – �ást 
za ú�elem výstavby rodinného domu 
manž. Stolarik Petr Ing. a Jana, Nad stadionem 474, Vrbno pod Prad�dem 



27 

2/   Pozemek p.�. 1419 v k.ú. Vrbno p/P o vým��e 91 m2 

za ú�elem zahrady k rodinnému domu �.p. 545 na pozemku p.�. 1417 
manž. �ervenka Rudolf a Anna, Husova 545, Vrbno pod Prad�dem 
3/   Pozemek p.�. 1422 v k.ú. Vrbno p/P o vým��e 83 m2 

za ú�elem zahrady k rodinnému domu �.p. 546 na pozemku p.�. 1420 
manž. Hrá�ek Josef a Eva, Husova 546, Vrbno pod Prad�dem 
4/   Pozemek p.�. 63/16 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 16 m2 

pod stávajícím objektem zahrádká�ské chaty 
manž. Kubí�ek Vojt�ch Ing. a Kv�ta, Mnichov 193, Vrbno pod Prad�dem 
5/   Pozemek p.�. 251 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 506 m2 

za ú�elem manipula�ní plochy a zahrady k  rod. domu �.p. 360 na pozemku p.�. 249  
pí Vá�ová Lucie, Sadová 498, Vrbno pod Prad�dem 
6/  Pozemek p.�. 977/1 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 293 m2 

     pozemek p.�. 978/1 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 329 m2 

za ú�elem vytvo�ení funk�ního celku s pozemkem p.�. 976 
p. Richter Jan, Palackého 479, Vrbno pod Prad�dem 
7/   Pozemek p.�. 650/1  v k.ú. Mnichov p/P – �ást 
      pozemek p.�. 645/7  v k.ú. Mnichov p/P – �ást 
      pozemek p.�. 1390   v k.ú. Mnichov p/P – �ást 
      pozemek p.�. 1391   v k.ú. Mnichov p/P – �ást 
za ú�elem výstavby skleníku a z�ízení zahrádky u rod. domu �.p. 97 na pozemku p.�. 647/2  
p. Ková�ik Miroslav, Mnichov 97, Vrbno pod Prad�dem 
8/   Pozemek p.�. 650/1 v k.ú. Mnichov p/P – �ást 
      pozemek p.�. 645/7  v k.ú. Mnichov p/P – �ást 
      pozemek p.�. 1391   v k.ú. Mnichov p/P – �ást 
za ú�elem manipula�ní plochy a zahrady k rod. domu �.p. 98 na pozemku p.�. 645/5 
manž. Sadílek Miroslav a Milena, Mnichov 98, Vrbno pod Prad�dem 
2.  o d l o ž i l o  u s n e s e n í : 
vyhlášení zám�ru na prodej nemovitosti – pozemku: 
Pozemek p.�. 98/1 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 765 m2

a – za ú�elem rozší�ení manipula�ní plochy stávajícího recykla�ního dvora a sb�rny 
druhotných surovin 
Technické služby Vrbno s.r.o. 
b -  za ú�elem p�ístupu  pozemk�m p.�. 99 a 98/2 
manž. Pa�ák Vilém, Karlovice 128 a Jana, Mrázkova 1098/9, Praha 

Zastupitelstvo m�sta 
138/10/04 
r o z h o d l o : 
o prodeji  nemovitostí – pozemk�: 
1/   Pozemek p.�. 236 v k.ú. Vrbno p/P – díl „a“ o vým��e 33 m2  v�etn� rozší�ení v�cného 
b�emene bytu pro osobu pí Šulkovská Kv�toslava, M. Alše 387, Vrbno pod Prad�dem, 
sceleného s pozemkem p.�. 234 zatíženým již tímto b�emenem, 
dle geometrického plánu �. 526-63/2004 ze dne 30.06.2004 
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za ú�elem manipula�ní plochy k rodinnému domu �.p. 387 na pozemku p.�. 234 
p. Šulkovský Petr, M. Alše 387, Vrbno pod Prad�dem 
za smluvní cenu         10.900,- K�
(smluvní cena pozemku p.�. 236-dílu „a“ – 100,-K�/m2      3.300,- K�) 
(náklady spojené s prodejem          7.600,- K�) 
vyhlášení zám�ru Zm� – 96/7/04 – 25.03.04 
vyv�šeno od 01.04.04 do 16.04.04 
2/   Pozemek p.�. 1012/3 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 676 m2 

dle geometrického plánu �. 447-63/2004 ze dne 09.06.2004 
za ú�elem zahrady a manipula�ní plochy k rodinnému domu �.p. 134 na pozemku p.�. 1009 
a vytvo�ení funk�ního celku 
p. Grecman Petr, Mnichov 134, Vrbno pod Prad�dem 
za smluvní cenu         71.550,- K�
(smluvní cena pozemku p.�. 1012/3 – 100,-K�/m2      67.600,- K�) 
(náklady spojené s prodejem            3.950,- K�) 
vyhlášení zám�ru Zm� – 96/7/04 – 25.03.04 
vyv�šeno od 01.04.04 do 16.04.04 
3/   Pozemek p.�. 1216 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e  411 m2 v�etn� rozší�ení v�cného 
b�emene užívání pro osobu pí Urbanová Marie, Mnichov 59, Vrbno pod Prad�dem 
       Pozemek p.�. 1213/1 v k.ú. Mnichov p/P – díl „a“ o vým��e 77 m2 v�etn� rozší�ení 
v�cného b�emene  užívání pro osobu pí Urbanová Marie, Mnichov 59, Vrbno pod Prad�dem, 
sceleného s pozemkem p.�. 1214 zatíženým již tímto b�emenem  
       Pozemek p.�. 1213/1 v k.ú. Mnichov p/P – díl „b“ o vým��e 27 m2 v�etn� rozší�ení 
v�cného b�emene  užívání pro osobu pí Urbanová Marie, Mnichov 59, Vrbno pod Prad�dem, 
sceleného s pozemkem p.�. 1215 zatíženým již tímto b�emenem 
       Pozemek p.�. 1213/1 v k.ú. Mnichov p/P – díl „c“ o vým��e 61 m2 v�etn� rozší�ení 
v�cného b�emene  užívání pro osobu pí Urbanová Marie, Mnichov 59, Vrbno pod Prad�dem, 
sceleného s pozemkem p.�. 1217 zatíženým již tímto b�emenem 
       Pozemek p.�. 1213/1 v k.ú. Mnichov p/P – díl „d“ o vým��e 75 m2 v�etn� rozší�ení 
v�cného b�emene  užívání pro osobu pí Urbanová Marie, Mnichov 59, Vrbno pod Prad�dem, 
sceleného s pozemkem p.�. 1218 zatíženým již tímto b�emenem 
dle geometrického plánu �. 448-62/2004 ze dne 08.07.2004 
za ú�elem majetkoprávního vypo�ádání pronajatých pozemk� a vytvo�ení funk�ního celku 
s objektem bydlení �.p. 59 na pozemku p.�. 1214   
p. Urban Libor, Mnichov 59, Vrbno pod Prad�dem 
za smluvní cenu         76.240,- K�
(smluvní cena pozemku p.�. 1216, 1213/1-díl� – 100,-K�/m2                                 65.100,- K�) 
(náklady spojené s prodejem        11.140,- K�) 
vyhlášení zám�ru Zm� – 96/7/04 – 25.03.04 
vyv�šeno od 01.04.04 do 16.04.04 
4/   Pozemek p.�. 484/2 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 87 m2 

za ú�elem manipula�ní a skladové plochy k objektu �.p. 174 na pozemku p.�. 483  
p. Menšík Radek, Nad stadionem 473, Vrbno pod Prad�dem                             v podílu ½ 
manž. Georgiadis Dimitris a Lenka, Nádražní 439, Vrbno pod Prad�dem         v podílu ½ 
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za smluvní cenu         11.100,- K�
(smluvní cena pozemku p.�. 484/2 – 100,-K�/m2       8.700,- K�) 
(náklady spojené s prodejem          2.400,- K�) 
vyhlášení zám�ru Zm� – 116/9/04 – 24.06.04 
vyv�šeno od 30.06.04 do 15.07.04  

5/   Pozemek p.�. 1170/3 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 69 m2   
za ú�elem majetkoprávního vypo�ádání již léty užívaného a oploceného pozemku, který tvo�í 
funk�ní celek s objektem bydlení �.p. 281 na pozemku p.�. 1169 
manž. Beneš Tomáš a Jarmila, Nové doby 417, Vrbno pod Prad�dem  
za smluvní cenu          9.300,- K�                                                  
(smluvní cena pozemku p.�. 1170/3 – 100,-K�/m2                                                   6.900,- K�) 
(náklady spojené s prodejem         2.400,- K�) 
vyhlášení zám�ru Zm� – 116/9/04 – 24.06.04 
vyv�šeno od 30.06.04 do 15.07.04 
6/   Pozemek p.�. 164 v k.ú. Železná p/P o vým��e      15 m2 

      pozemek p.�. 167/2 v k.ú. Železná p/P o vým��e 109 m2 

za ú�elem zahrady k rodinnému domu �.p. 31 na pozemku p.�. 168 
pí Chudá Markéta, Železná 31, Vrbno pod Prad�dem 
za smluvní cenu         15.800,- K�                    
(smluvní cena pozemku p.�. 164 – 100,-K�/m2       1.500,- K�) 
(smluvní cena pozemku p.�. 167/2 – 100,-K�/m2     10.900,- K�) 
(náklady spojené s prodejem          3.400,- K�) 
vyhlášení zám�ru Zm� – 116/9/04 – 24.06.04 
vyv�šeno od 30.06.04 do 15.07.04 

Zastupitelstvo m�sta 
139/10/04 
r o z h o d l o : 
o prodeji nemovitostí – pozemk�: 
1/   Pozemek p.�. 783/3 v k.ú. Vrbno p/P o vým��e 533 m2 

      pozemek p.�. 783/4 v k.ú. Vrbno p/P o vým��e   18 m2  
      pozemek p.�. 783/5 v k.ú. Vrbno p/P o vým��e   51 m2 

za ú�elem vypo�ádání majetkoprávních vztah� k pozemk�m v souvislosti s realizovanou 
stavbou „Opava Vrbno pod Prad�dem-jez �km 107,78-107,95“, �. st.  4517 
do vlastnictví �eské republiky s právem hospoda�it s majetkem státu pro Povodí Odry, s.p., 
Ostrava, 
za cenu dle znaleckého posudku �. 2004/241 ze dne 30.07.2004  13.080,- K�
2/   Pozemek p.�. 1381/7   v k.ú. Mnichov p/P o vým��e     97 m2 

      pozemek p.�. 1381/10 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e     17 m2 

      pozemek p.�. 1381/11 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e     27 m2 

      pozemek p.�. 1381/13 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e     35 m2 

      pozemek p.�. 1381/15 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e   274 m2   
      pozemek p.�. 1381/22 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e   369 m2 
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      pozemek p.�. 1381/24 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e       9 m2 

      pozemek p.�. 1381/26 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e   789 m2 

      pozemek p.�. 1381/29 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e   387 m2 

      pozemek p.�. 1381/34 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e   107 m2 

      pozemek p.�. 1381/38 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 1069 m2 

      pozemek p.�. 1381/41 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e     54 m2  
za ú�elem vypo�ádání majetkoprávních vztah� k pozemk�m v souvislosti s realizovanou 
stavbou „�erná Opava-Vrbno pod Prad�dem �km 0,00-2,130“, �. st. 5115 
do vlastnictví �eské republiky s právem hospoda�it s majetkem státu pro Povodí Odry, s.p., 
Ostrava 
za cenu dle znaleckého posudku �. 2004/247 ze dne 11.08.2004  62.630,- K�

ZZaastupitelstvo m�sta 
140/10/04 
n e r  o z h o d l o : 
1/ o prodeji nemovitostí:  
objektu kioskové trafostanice v�etn� technologie, bez �ísla popisného, využití – technická 
vybavenost, na pozemku p.�. 904/4  a pozemku p.�. 904/4 o vým��e 104 m2 v k.ú. Vrbno p/P  
za smluvní cenu  100,-K�/m2 a l,- K� za objekt                    10.401,- K�
spole�nosti RIDEX s.r.o., 793 23 Karlovice �.p. 134, I�O 60778571 
s podmínkou dodržení zám�ru, že spole�nost RIDEX s.r.o. kioskovou trafostanici po 
odstran�ní naléhavých stavebních a technologických závad, na které upozornili pracovníci 
SME Opava, bude nadále provozovat k ú�elu, ke kterému byla kolaudována  
a  
2/ o z�ízení v�cného b�emene: 
sou�ástí  smlouvy o p�evodu kioskové trafostanice na pozemku p.�. 904/4 a pozemku p.�. 
904/4 v k.ú. Vrbno pod Prad�dem na spole�nost RIDEX s.r.o., bude ustanovení o omezení 
vlastnického práva s tímto obsahem : 
Typ vztahu a obsah: v�cné b�emeno – s povinností strp�t : 
    a) ob�asný p�echod nebo pr�jezd p�es pozemek p.�. 904/3 
    b) liniové podzemní stavby na pozemku p.�. 904/3 a 904/2 - elektrické p�ípojky NN a   
        p�ípojky deš�ové kanalizace          
    c) právo p�ístupu na pozemek p.�. 904/3 a 904/2  pro nutné opravy a údržbu liniových    
        podzemních staveb a kioskové trafostanice 
Oprávn�ní pro : vlastníka nemovitosti-stavby �.p. 151 na pozemku p.�. 904/1 a pozemk� p.�.    
    904/1 a  p.�. 903 
Povinnost  k : vlastníku nemovitostí – pozemku p.�. 904/3 a p.�. 904/2 
Vyhlášení zám�ru Zm� – 118/9/04 – 24.6.04 
Vyv�šeno od 30.6.04 do 15.7.04 
Zastupitelstvo m�sta 
141/10/04  
r o z h o d l o : 
o prodeji pozemku p.�. 522 v k.ú. Vrbno p/P o vým��e 480 m2 formou dražby 
za ú�elem výstavby objektu ob�anské vybavenosti s bytovou jednotkou 
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Zájemci : 
l/  manž. Koblása Lud�k a Miloslava, Nádražní �.p. 298, Vrbno pod Prad�dem 
podnikatelský zám�r – prodej a servis výpo�etní techniky, žádost evidována dne 06.05.2004 
2/  manž. Chre�o Petr a Zde�ka, Husova �.p. 495, Vrbno pod Prad�dem 
podnikatelský zám�r – prodej a servis jízdních kol,             žádost evidována dne 08.07.2004 
3/  manž. Mar�án Jaroslav a Jaroslava, M. Alše �.p. 362, Vrbno pod Prad�dem 
podnikatelský zám�r – obor voda-topení,                             žádost evidována dne 12.07.2004 
4/  manž. Obrusník Petr Ing. a Hana, Chel�ického �.p. 465, Vrbno pod Prad�dem 
podníkatelský zám�r – poskytování kvalitních služeb místním obyvatel�m a sou�asn�
vzhledem k výhodné poloze pozemku na podporu turistického ruchu, žád.ev. dne 14.07.2004                                                       
5/   manž. Simon René a Marcela,  Karlovice �.p. 167 
Dražba bude provedena v souladu se zákonem mezi zájemci, p�i�emž vyvolávací cena bude 
200 tis.K�. V tomto p�ípad� složí každý ze zájemc� zálohu ve výši 50.000,- K� na ú�et m�sta 
Vrbno pod Prad�dem nejpozd�ji do 3 dn� po vyzvání s tím, že pro vít�ze se tato záloha stává 
sou�ástí prodejní ceny a u ostatních bude vrácena do 10 dn� po dražb� ( nesložení zálohy je 
projevem nezájmu o ú�ast v dražb� ).  
vyhlášení zám�ru prodeje pozemku Zm� – 116/9/04 – 24.06.04 
vyv�šeno od 30.06.04 do 15.07.04 
Zastupitelstvo m�sta 
142/10/04 
s o u h l a s í :  
na základ� žádosti manžel� Dudy Ján a Zlata, Myslivecká 192, Vrbno pod Prad�dem 
s posunem termínu z 30.11.2004 na 30.11.2006 s podmínkou stanovení splátkového kalendá�e 
Zastupitelstvo m�sta 
143/10/04 
r o z h o d l o : 
o koupi nemovitostí – pozemk� od D�evokombinátu, a.s., Jesenická 152, Vrbno pod 
Prad�dem za cenu  20,- K�/m2, celkem 4208 m2 za cenu 84.160,- K�.  

(„Obnova p�ístupových cest a chodník� k cyklostezce v lokalit� Vrbno-Mnichov-
Železná)  
v k.ú. Železná pod Prad�dem 
pozemek p.�. 201/1 o vým��e   1469 m2   29.380,- K�                
v k.ú. Mnichov pod Prad�dem 
pozemek p.�. 516 o vým��e     922 m2                 18.440,- K�             
pozemek p.�. 494/1 o vým��e     736 m2   14.720,- K�
pozemek p.�. 494/2     o vým��e        9 m2                   180,- K�  
pozemek p.�. 1423/2   o vým��e   1072 m2   21.440,- K�  
Zastupitelstvo m�sta 
144/10/04 
r o z h o d l o : 
o vyhlášení zám�ru na prodej nemovitostí – pozemk�, objekt�
„pro výstavbu za�ízení k podpo�e a rozvoji cestovního ruchu v mikroregionu Vrbensko“ 
1/   Pozemek p.�. 427 v k.ú. Vrbno p/P o vým��e 887 m2 

      za smluvní cenu  l0,- K�/m2  
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2/   Pozemek p.�. 430 v k.ú. Vrbno p/P o vým��e 626 m2 

      pozemek p.�. 436 v k.ú. Vrbno p/P o vým��e 820 m2 

      za smluvní cenu 10,-K�/m2 

3/   Pozemek p.�. 1399 v k.ú. Vrbno p/P o vým��e 137 m2 

      v�etn� objektu �.p. 123 -  za smluvní cenu 1,- K�  
      pozemek p.�. 1400  v k.ú. Vrbno p/P o vým��e 964 m2 

      v�etn� objektu �.p. 124 -  za smluvní cenu 1,- K�
      za smluvní cenu pozemk� l0,-K�/m2 

PODMÍNKY PRODEJE PRO KUPUJÍCÍHO:  
1/   Žádost bude obsahovat podrobný podnikatelský zám�r. 
2/   Uvažovaná výstavba za�ízení bude zahájena nejpozd�ji do konce roku 2005. 
3/  Nedodržení podmínek podnikatelského zám�ru a zahájení stavby do konce roku 2005, 
bude d�vodem k jednostrannému odstoupení prodávajícího od uzav�ené kupní smlouvy a 
následn� budou uplatn�ny sankce uvedené v kupní smlouv� ve prosp�ch prodávajícího.  
Zastupitelstvo m�sta 
145/10/04 
1.  o d v o l á v á : 
m�stskou kroniká�ku Mgr. Janu �ihalíkovou k 31. 8. 2004 
2.  j m e n u j e : 
m�stskou kroniká�kou sl. Miroslavu Prudkou od 1. 9. 2004 
Zastupitelstvo m�sta 
146/10/04 
1.  b e r e  n a  v � d o m í : 
informaci o p�íprav� akcí do opat�ení SROP: 

- Opat�ení 3.1. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdroj� v regionech 
Název  akce: „Informovaností k prosperit�“ 

- Opat�ení 4.2.2. Podpora regionální a místní infrastruktury pro �R 
Název akce:    Mobilní kluzišt�
                     Letní bobová dráha 
                     Cyklostezky m�stem a vybudování zázemí pro cykloturisty -3 etapy 
                     1. etapa – Cyklostezka Vrbno – Železná 
                     2. etapa – Cyklostezka centrem m�sta 
                     3. etapa – Vybudování zázemí pro cykloturisty 

2.  s o u h l a s í : 
s podáním žádostí o dotaci na realizaci výše uvedených akcí z evropských fond�
3.  u k l á d á : 
rad� m�sta informovat zastupitelstvo na b�eznovém zasedání o výsledcích 
Zodpovídá: rada m�sta 
Termín: b�eznové zasedání 2005 
Zastupitelstvo m�sta 
147/10/04 
1. b e r e  n a  v � d o m í : 
zásady pro poskytování dotací na kofinancování získaných finan�ních podpor projekt�
k rozvoji m�sta a mikroregionu.
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2. p o v � � u j e : 
radu m�sta rozhodovat o poskytnutí dotací na projekty do celkové výše 200.000,- K�.  
3.  u k l á d á : 
informovat o �erpání na nejbližším zasedání zastupitelstva m�sta 
Zodpovídá: rada m�sta 
Termín: 16. 12. 2004  

Zastupitelstvo m�sta 
148/10/04 
n e s c h v a l u j e :  
zm�nu zakladatelské listiny spole�nosti TEPLO VRBNO s.r.o. spo�ívající ve vypušt�ní 
povinnosti zpracování auditu ú�etní záv�rky spole�nosti. 
Zastupitelstvo m�sta 
149/10/04
1.  s c h v á l i l o : 
volební komisi ve složení: Ing. Ka�ur, Ing. Pešatová, pí Vilímková. 
2.  z v o l i l o : 
do�asnou komisi k prošet�ení podn�tu ve složení: PaedDr. Hradilová, pí Magdálková a               
p. Lindner.  
3.  u k l á d á : 
komisi pracovat ve smyslu podn�tu. 
Zastupitelstvo m�sta 
150/10/04
1.  u k l á d á : 
narovnat majetkové problémy odkládacích kotc� a oplocení 
Zodpovídá : rada m�sta 
Termín: 31. 10. 2004  
2.  u k l á d á : 
informovat o výsledku na nejbližším zasedání zastupitelstva 
Zodpovídá: rada m�sta 
Termín: 16. 12. 2004  
Zastupitelstvo m�sta 
151/10/04
u k l á d á : 
za�adit do návrhu rozpo�tu na rok 2005 výdaje na provedení personálního auditu 
na M�Ú  Vrbno p/P. 
Zodpovídá: rada m�sta 
Termín: b�ezen 2005 
Zastupitelstvo m�sta
o d l o ž i l o    u s n e s e n í : 
odm�ny neuvoln�ným �len�m zastupitelstva dle p�ílohy. 
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Zastupitelstvo m�sta
o d l o ž i l o   u s n e s e n í : 
vyhlášení zám�ru na prodej nemovitosti – pozemku: 
Pozemek p.�. 839/2 v k.ú. Vrbno p/P o vým��e 217 m2

za ú�elem manipula�ní plochy pro malou vodní elektrárnu 
pozemek p.�. 839/3 v k.ú. Vrbno p/P o vým��e 1 m2

pod �ástí stávajícího zd�ného objektu malé vodní elektrárny 
dle geometrického plánu �. 462-98-113/2002 ze dne 06.09.2002 
p. Malin�ík Bohuslav, �.p. 100, 790 83  Široký Brod 
                                                                                                         Zapsal: Ing. I. Ka�ur 
USNESENÍ: 
z 11. zasedání zastupitelstva m�sta Vrbna pod Prad�dem 
konaného dne 16. prosince 2004 v 16:00 hodin v restauraci „Mír“ ve Vrbn� p. P. 

Zastupitelstvo m�sta 
152/11/04 
b e r  e  n a  v �  d o m í :  
zprávu o �innosti Rady m�sta Vrbna p/P 
Zastupitelstvo m�sta 
153/11/04
b e r  e  n a  v �  d o m í :  
kontrolu pln�ní usnesení v�etn� výsledku šet�ení komise k pozemku p.�. 63/1 v k.ú. Mnichov  
Zastupitelstvo m�sta 
154/11/04 
s c h v a l  u j  e :  
návrh rozpo�tových zm�n ve výši 9.985.338 K�. Upravený rozpo�et �iní 147.165.338 K�. 
Zastupitelstvo m�sta 
155/11/04 
1.  s c h v a l u j e :  
návrh rozpo�tu na rok 2005 v p�íjmové i výdajové �ásti ve výši 90.349.000 K�
2.  u k l á d á :  
rozpracovat rozpo�et na rok 2005 do podrobného �len�ní 
Zodpovídá : rada m�sta 
Termín : 3. 3. 2005 
3.  u k l á d á :  
takto rozpracovaný rozpo�et p�edložit k informaci zastupitelstvu 
Zodpovídá : rada m�sta 
Termín : 31. 3. 2005 
4.  u k l á d á : 
p�edložit plán investi�ních akcí na rok 2005 
Zodpovídá : rada m�sta 
Termín : 31. 3. 2005 
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Zastupitelstvo m�sta 
156/11/04 
1.  r u š  í  :  
obecn� závaznou vyhlášku m�sta Vrbno pod Prad�dem �. 2/2003 o místním poplatku 
za provoz systému shromaž�ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání a odstra�ování 
komunálních odpad� za dne 11.12. 2003 k 31.12. 2004  
2.  s c h v a l u j e :  
obecn� závaznou vyhlášku �. 3/2004 o místním poplatku za provoz systému shromaž�ování, 
sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání a odstra�ování komunálních odpad� s ú�in. od 1.1.2005.  

Zastupitelstvo m�sta 
157/11/04 
s c h v a l  u j  e :  
návrh odm�n neuvoln�ným �len�m zastupitelstva 
Zastupitelstvo m�sta 
158/11/04 
r o z h o d l o : 
o vyhlášení zám�ru na prodej nemovitostí – pozemk�: 
1.  Pozemek p.�. 839/3 v k.ú. Vrbno p/P o vým��e 1 m2 

dle geometrického plánu �. 462-98/2002 ze dne 06.09.2002  
pod �ástí objektu malé vodní elektrárny u �eky Opavy 
p. Malin�ík Bohuslav, �.p. 100,  790 83 Široký Brod 
2.  Pozemek p.�. 1466/1 v k.ú. Vrbno p/P 
a/  - �ást o vým��e cca 1000 m2 za ú�elem výstavby rodinného domu 
       manž. Ing. Stroka Radim, Ve svahu �.p. 431, Vrbno pod Prad�dem 
b/  - �ást o vým��e cca 2000 m2 za ú�elem výstavby rodinných dom�
       manž. Adamík Radek a Marta, Nad stadionem �.p. 474, Vrbno pod Prad�dem a 
       p. Kortiš René, Bo�ní �.p. 19, 771 00 Olomouc 
3.  Pozemek p.�. 211/4 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 29 m2 

dle geometrického plánu �. 460-99/2004 ze dne 16.10.2004 
pod �ástí stávajícího objektu hospodá�ské budovy 
p. Hirie Ji�í, Nádražní �.p. 599, Vrbno pod Prad�dem 
4.  Pozemek p.�. 1256 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 639 m2 

za ú�elem zahrady k objektu bydlení �.p. 69 na pozemku p.�. 1254/1 
p. Rechová Hana, �.p. 192, 664 34 Rozdrojovice  
5.  Pozemek p.�. 816 v k.ú. Mnichov p/P – �ásti o vým��e cca 1500 m2 

za ú�elem obsluhy a údržby náhonu–pozemku p.�. 773 zabezpe�ující p�ítok vody na níže 
položenou pstruha�skou farmu 
manž. Žalák Jaroslav a Marie, Mnichov �.p. 103, Vrbno pod Prad�dem 
6.  Pozemek p.�. 1151/4 v k.ú. Vrbno p/P o vým��e 191 m2 

dle geometrického plánu �. 549-248/2004 ze dne 19.10.2004 
za ú�elem manipula�ní plochy a zahrady   
manž. Blasbalg Eduard a Ji�ina, Husova �.p. 216, Vrbno pod Prad�dem      
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Zastupitelstvo m�sta 
159/11/04 
1.  r o z h o d l  o : 
o prodeji nemovitostí – pozemk�: 
1.  Pozemek p.�. 251 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 506 m2 

za ú�elem manipula�ní plochy a zahrady  k rodinnému domu �.p. 360 na pozemku p.�. 249     
pí Vá�ová Lucie, Sadová �.p. 479, Vrbno pod Prad�dem 
za smluvní cenu         54.450,- K�
(smluvní cena pozemku p.�. 251 – 100,-K�/m2     50.600,- K�) 
(náklady spojené s prodejem          3.850,- K�) 
vyhlášení zám�ru Zm� – 137/10/04 – 30.09.2004,  vyv�šeno od 11.10.04 do 26.10.04 
2.  Pozemek p.�. 63/16 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 16 m2 

pod stávajícím objektem zahrádká�ské chaty ve vlastnictví manž. Kubí�kových 
manž. Kubí�ek Vojt�ch Ing. a Kv�ta, Mnichov �.p. 193, Vrbno pod Prad�dem 
za smluvní cenu          4.000,- K�
(smluvní cena  pozemku p.�. 63/16 – 100,-K�/m2      1.600,- K�) 
(náklady spojené s prodejem         2.400,- K�) 
vyhlášení zám�ru Zm� – 137/10/4 – 30.09.2004,  vyv�šeno od 11.10.04 do 26.10.04 
3.  Pozemek p.�. 977/1 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 293 m2 

     pozemek p.�. 978/1 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 329 m2 

za ú�elem vytvo�ení funk�ního celku s pozemkem p.�. 976 ve vlastnictví J.Richtera 
p. Richter Jan, Palackého �.p. 479, Vrbno pod Prad�dem 
za smluvní cenu         66.200,- K�
(smluvní cena pozemku p.�. 977/1 – 100,- K�/m2     29.300,- K�) 
(smluvní cena pozemku p.�. 978/1 – 100,- K�/m2     32.900,- K�) 
(náklady spojené s prodejem          4.000,- K�) 
vyhlášení zám�ru Zm� – 137/10/04 – 30.09.2004,  vyv�šeno od 11.10.04 do 26.10.04 
4.  Pozemek p.�. 1419 v k.ú. Vrbno p/P o vým��e 91 m2 

za ú�elem zahrady k rodinnému domu �.p. 545 na pozemku p.�. 1417 
manž. �ervenka Rudolf  a Anna, Husova �.p. 545, Vrbno pod Prad�dem 
za smluvní cenu         12.100,- K�
(smluvní cena pozemku p.�. 1419 – 100,- K�/m2       9.100,- K�) 
(náklady spojené s prodejem          3.000,- K�) 
vyhlášení zám�ru Zm� – 137/10/04 – 30.09.2004,  vyv�šeno od 11.10.04 do 26.10.04 
5.  Pozemek p.�. 1422 v k.ú. Vrbno p/P o vým��e 83 m2 

za ú�elem zahrady k rodinnému domu �.p. 546 na pozemku p.�. 1420 
manž. Hrá�ek Josef a Eva, Husova �.p. 546, Vrbno pod Prad�dem 
za smluvní cenu         11.300,- K�
(smluvní cena pozemku p.�. 1422 – 100,- K�/m2       8.300,- K�) 
(náklady spojené s prodejem          3.000,- K�) 
vyhlášení zám�ru Zm� – 137/10/04 – 30.09.2004,  vyv�šeno od 11.10.04 do 26.10.04 
6.  Pozemek p.�. 30/2 v k.ú. Vrbno p/P o vým��e 271 m2 

     pozemek p.�. 31/2 v k.ú. Vrbno p/P o vým��e   46 m2 

za ú�elem manipula�ní plochy a zahrady k rodinnému domu �.p. 2 na pozemku p.�. 30/1, 
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v�etn� rozší�ení v�cného b�emene bezplatného užívání pro rodi�e-manž. Havlásek Old�ich a 
Šarlota, Žižkova �.p. 2, Vrbno pod Prad�dem, 
pí Nováková Ivana, Žižkova �.p. 2, Vrbno pod Prad�dem 
za smluvní cenu         35.100,- K�
(smluvní cena pozemku p.�. 30/2 – 100,- K�/m2     27.100,- K�) 
(smluvní cena pozemku p.�. 31/2 – 100,- K�/m2       4.600,- K�) 
(náklady spojené s prodejem          3.400,- K�) 
vyhlášení zám�ru Zm� – 96/7/04 – 25.03.2004,  vyv�šeno od 01.04.04 do 16.04.04 
7.  Pozemek p.�. 1151/2 v k.ú. Vrbno p/P o vým��e   10 m2 

     pozemek p.�. 1151/3 v k.ú. Vrbno p/P o vým��e   31 m2 

dle geometrického plánu �. 549-248/2004 ze dne 19.10.2004 
pod stávajícími p�ístavbami k objektu bydlení �.p.216 na pozemku p.�. 1151/1 
manž. Blasbalg  Eduard a Ji�ina, Husova �.p. 216, Vrbno pod Prad�dem      
za smluvní cenu            4.100,- K�
(smluvní cena pozemku p.�. 1151/2 – 100,- K�/m2      1.000,- K�) 
(smluvní cena pozemku p.�. 1151/3 –  l00,- K�/m2      3.100,- K�) 
vyhlášení zám�ru – Zm� – 43/5/99 – 01.06.1999,  vyv�šeno od 04.06.99 do 04.07.99 
2.  z p l n o m o c � u j e : 
starostku m�sta podpisem kupních smluv 
Zastupitelstvo m�sta 
160/11/04 
1.  r o z h o d l  o : 
1/ o prodeji nemovitostí:  
objektu kioskové trafostanice v�etn� technologie, bez �ísla popisného, využití – technická 
vybavenost, na pozemku p.�. 904/4  a pozemku p.�. 904/4 o vým��e 104 m2 v k.ú. Vrbno p/P  
za smluvní cenu  100,-K�/m2 a l,- K� za objekt                    10.401,- K�
spole�nosti RIDEX s.r.o., 793 23 Karlovice �.p. 134, I�O 60778571 
s podmínkou dodržení zám�ru, že spole�nost RIDEX s.r.o. kioskovou trafostanici po 
odstran�ní naléhavých stavebních a technologických závad, na které upozornili pracovníci 
SME Opava, bude nadále provozovat k ú�elu, ke kterému byla kolaudována  
a  
2/ o z�ízení v�cného b�emene: 
sou�ástí  smlouvy o p�evodu kioskové trafostanice na pozemku p.�. 904/4 a pozemku p.�. 
904/4 v k.ú. Vrbno pod Prad�dem na spole�nost RIDEX s.r.o., bude ustanovení o omezení 
vlastnického práva s tímto obsahem : 
Typ vztahu a obsah: v�cné b�emeno – s povinností strp�t : 
    a) ob�asný p�echod nebo pr�jezd p�es pozemek p.�. 904/3 
    b) liniové podzemní stavby na pozemku p.�. 904/3 a 904/2 - elektrické p�ípojky NN a   
        p�ípojky deš�ové kanalizace          
    c) právo p�ístupu na pozemek p.�. 904/3 a 904/2  pro nutné opravy a údržbu liniových    
        podzemních staveb a kioskové trafostanice 
Oprávn�ní pro : vlastníka nemovitosti-stavby �.p. 151 na pozemku p.�. 904/1 a pozemk� p.�.    
    904/1 a  p.�. 903 
Povinnost  k : vlastníku nemovitostí – pozemku p.�. 904/3 a p.�. 904/2 
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vyhlášení zám�ru Zm� – 118/9/04 – 24.06.04 
vyv�šeno od 30.06.04 do 15.07.04 
PODMÍNKA  PRODEJE  PRO KUPUJÍCÍHO 
V p�ípad� nedodržení zám�ru, tj., že dojde k napojení stávajících odb�ratel� el.energie jiným 
zp�sobem, bude d�vodem k jednostrannému odstoupení prodávajícího od uzav�ené kupní 
smlouvy. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší.  
2.  z p l n o m o c � u j e : 
starostku m�sta podpisem kupní smlouvy 

Zastupitelstvo m�sta 
161/11/04 
1.  r o z h o d l  o : 
o prodeji movitého majetku: 
Stožárová p�íhradová trafostanice do 400kVA  provozní �íslo DTS2518  
v�etn� transformátoru výrobní �íslo 173876 o výkonu 400kVA,  rok po�ízení 1977, umíst�na 
v areálu úpravny vody na pozemku p.�. 676/2 v k.ú. Vrbno p/P v lokalit� RZ Opava, dle 
znaleckého posudku RZ Opava-vypracovaného Prof. Ing. Karlem Sokanským, CSc. v Ostrav�
dne 17.10.2004 
za celkovou z�statkovou cenu      18.460,- K�
Severomoravská energetika, a.s., 28.�íjna 3123/152, 709 02  Ostrava-Moravská Ostrava   
2.  z p l n o m o c � u j e : 
starostku m�sta podpisem kupní smlouvy 
Zastupitelstvo m�sta 
162/11/04 
r o z h o d l o : 
o vyhlášení zám�ru sm�ny pozemk�: 
pozemek p.�. 1243/2 o vým��e  227 m2 a  �ásti pozemk� p.�. 1243/1, 1243/3, 1244 o vým��e 
cca 600 m2  k.ú. Mnichov p/P  
z   LV �. 290 v k.ú. Mnichov p/P – M�sto Vrbno p/P  
na LV �. 235 v k.ú. Mnichov p/P – paní  Kr�ma�ová Milada, Polní �.p. 242, Vrbno  p/P 
za 
pozemek p.�. 1246  o vým��e 828 m2 v k.ú. Mnichov p/P 
za ú�elem majetkoprávního vypo�ádání pozemku pro realizaci p�íjezdové komunikace 
k objektu bydlení �.p. 41 na pozemku p.�. 1237 
z   LV �. 235 v k.ú. Mnichov p/P – paní  Kr�má�ová Milada, Polní �.p. 242, Vrbno  p/P 
na LV �. 290 v k.ú. Mnichov p/P – M�sto Vrbno p/P  
Zastupitelstvo m�sta 
163/11/04 
r o z h o d l o :
o vyhlášení zám�ru na bezúplatný p�evod �ástí pozemk� – darování:  
pozemku p.�. 475/1  v k.ú. Vrbno p/P – �ásti o p�edpokládané vým��e  182,0 m2 

pozemku p.�. 720/1  v k.ú. Vrbno p/P – �ásti o p�edpokládané vým��e  113,5 m2 

pozemku p.�. 725     v k.ú. Vrbno p/P – �ásti o p�edpokládané vým��e  245,0 m2 

pozemku p.�. 726     v k.ú. Vrbno p/P – �ásti o p�edpokládané vým��e    58,6 m2 
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pozemku p.�. 731     v k.ú. Vrbno p/P – �ásti o p�edpokládané vým��e      0,2 m2 

pozemku p.�. 1200   v k.ú. Vrbno p/P – �ásti o p�edpokládané vým��e    63,3 m2 

pozemku p.�. 1837   v k.ú. Vrbno p/P – �ásti o p�edpokládané vým��e    91,4 m2  
za ú�elem majetkoprávního vypo�ádání stavby „Okružní k�ižovatka II/451 a II/445 – Vrbno 
pod Prad�dem“ 
Moravskoslezský kraj, se sídlem ul. 28.�íjna 117, 702 18 Ostrava-p�ísp�vková organizace  
Správa silnic Moravskoslezského kraje se sídlem Úprkova l, 702 23 Ostrava 

Zastupitelstvo m�sta 
164/11/04 
1.  s o u h l a s í : 
s uzav�ením „Smlouvy o uzav�ení budoucí smlouvy darovací“ �. BR/1/i/2004/Ha –                
�. 213/2004-MP pro stavbu  „Okružní k�ižovatka II/451 a II/445 – Vrbno pod Prad�dem“  
2.  s o u h l a s í : 
s trvalým záborem  pozemku p.�. 475/1 o p�edpokládané vým��e 182 m2, s trvalým záborem  
pozemku p.�. 720/1 o p�edpokládané vým��e 113,5 m2, s trvalým záborem  pozemku p.�. 725 
o p�edpokládané vým��e 245 m2, s trvalým záborem  pozemku p.�. 726 o p�edpokládané 
vým��e 58,6 m2, s trvalým záborem  pozemku p.�. 731 o p�edpokládané vým��e 0,2 m2, s 
trvalým záborem  pozemku p.�. 1200 o p�edpokládané vým��e 63,3 m2, s trvalým záborem  
pozemku p.�. 1837 o p�edpokládané vým��e 91,4 m2 v k.ú. Vrbno pod Prad�dem pro 
citovanou stavbu, které jsou ve vlastnictví m�sta Vrbno pod Prad�dem. 
3.  s o u h l a s í : 
s podmínkou pro budoucího dárce, že smlouva z jeho strany bude podepsána po uplynutí 
zákonné doby vyv�šení zám�ru bezúplatného p�evodu pozemk� na ú�ední desce.  
Budoucí obdarovaný získal doložku platnosti právního úkonu dle ustanovení § 23 zákona      
�. 129/2000 Sb., o krajích (krajské z�ízení), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. P�edm�t smlouvy 
byl schválen usnesením  zastupitelstva kraje �. 24/942/1 ze dne 10.06.2004. 
Budoucí obdarovaný – Moravskoslezský kraj, se sídlem ul. 28. �íjna 117, 702 18 Ostrava 
Budoucí dárce – M�sto Vrbno pod Prad�dem, se sídlem ul. Nádražní 389, Vrbno p/P 
4.  z p l n o m o c � u j e : 
starostku m�sta podpisem kupní smlouvy  

Zastupitelstvo m�sta 
165/11/04 
n e s o u h l  a s í  :  
s vyhlášením zám�ru na prodej nemovitostí - pozemk�: 
1.  Pozemek p.�. 1224/1 v k.ú. Mnichov p/P – �ást o vým��e cca 600 m2 

za ú�elem zahrady k objektu bydlení �.p. 69 na pozemku p.�. 1254/1 
p. Rechová Hana, �.p. 192, 664 34 Rozdrojovice 
2.  Pozemek p.�. 198 v k.ú. Železná p/P – �ást o vým��e cca 400 m2 

za ú�elem zahrady 
p. Roš�anská Alena, Družstevní �.p. 596, Vrbno pod Prad�dem 
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Zastupitelstvo m�sta 
166/11/04
n e s o u h l  a s í  :  
s odkoupením pozemku : 
Pozemek p.�. 666 v k.ú. Vrbno p/P o vým��e 1995 m2 

od spol. s r.o  VRSAN, Jesenická �.p. 196, 793 26 Vrbno pod Prad�dem 
za navrhovanou cenu 50,- K�/m2 – 99.750,- K�
Zastupitelstvo m�sta 
167/11/04 
1.  r o z h o d l  o : 
o koupi nemovitosti – pozemku: 
„Obnova p�ístupových cest a chodník� k cyklostezce v lokalit� Vrbno p/P-Mnichov p/P-
Železná p/P“ 
Pozemek p.�. 511/4 v k.ú. Mnichov p/P o vým��e 273 m2 

dle geometrického plánu �. 435-143/2003 ze dne 28.11.2003 
od manžel� Kocián Zden�k Ing. a Nad�žda, Kpt. Vajdy 1523/3, 700 30 Ostrava 
za smluvní cenu  100,- K�/m2  -  tj. 27.300,- K�  
2.  z p l n o m o c � u j e : 
starostku m�sta podpisem kupní smlouvy 

Zastupitelstvo m�sta 
168/11/04 
1.  r o z h o d l  o : 
neprodat nemovitosti: 
Pozemek p.�. 430 v k.ú. Vrbno p/P o vým��e 625 m2 

pozemek p.�. 436 v k.ú. Vrbno p/P o vým��e 820 m2 

za ú�elem „Výstavba hromadných garáží na parcelách �. 430 a 436 v k.ú. Vrbno p/P“ – dle 
podnikatelského  zám�ru  z 11/04 
p. Ing. Ondra David, Nové doby �.p. 417, Vrbno pod Prad�dem 
p. Michálek Petr, Sadová �.p. 497, Vrbno pod Prad�dem 
za smluvní cenu        18.360,- K�
(smluvní cena pozemku p.�. 430 – 10,- K�/m2      6.260,- K�) 
(smluvní cena pozemku p.�. 436 – 10,- K�/m2      8.200,- K�) 
(náklady spojené s prodejem         3.900,- K�) 
vyhlášení zám�ru – Zm� -144/10/04, bod 2 – 30.09.2004,  vyv�šeno od 11.10.04 do 26.10.04 
2.  r o z h o d l o :  
o prodeji nemovitosti: 
Pozemek p.�. 1399 v k.ú. Vrbno p/P o vým��e 137 m2 

objekt ob�anské vybavenosti  �.p. 123 na pozemku p.�. 1399 v k.ú. Vrbno p/P 
pozemek p.�. 1400 v k.ú. Vrbno p/P o vým��e 964 m2 

objekt bydlení �.p. 124 na pozemku p.�. 964 v k.ú. Vrbno p/P 
za ú�elem p�ebudování objekt� z �ásti na penzion a z �ásti na bytové jednotky, p�ilehlého 
pozemku na odpo�inkový kout a parkovišt� pro penzion – dle podnikatelského zám�ru 
uvedeného v žádosti o prodej ze dne 30.11.2004 
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p. Kamenský Pavel, Palackého �.p. 355, Vrbno pod Prad�dem 
za smluvní cenu        23.296,- K�
(smluvní cena pozemku p.�. 1399 – 10,- K�/m2      1.370,- K�) 
(smluvní cena objektu ob�anské vybavenosti �.p. 123 – l,- K�                      1,- K�) 
(smluvní cena pozemku p.�. 1400 – 10,- K�/m2      9.640,- K�) 
(smluvní cena objektu bydlení �.p. 124 – 1,- K�             1,- K�) 
(náklady spojené s prodejem       12.284,- K�) 
vyhlášení zám�ru – Zm� – 144/10/04, bod 3 – 30.09.2004,  vyv�šeno od 11.10.04 do 26.10.04  
PODMÍNKY PRODEJE PRO KUPUJÍCÍHO:  
1/   Uvažovaná výstavba za�ízení bude zahájena nejpozd�ji do konce roku 2005 
2/  Nedodržení podmínek podnikatelského zám�ru a zahájení stavby do konce roku 2005, 
bude d�vodem k jednostrannému odstoupení prodávajícího od uzav�ené kupní smlouvy a 
následn� budou uplatn�ny sankce uvedené v kupní smlouv� ve prosp�ch prodávajícího.  
Zastupitelstvo m�sta 
169/11/04 
s c h v a l  u j  e :  
úplatný a bezúplatný p�evod pozemk� z Pozemkového fondu na M�sto Vrbno pod 
Prad�dem dle zákona 95/1999 Sb. 
Katastrální území Vrbno pod Prad�dem 
parcelní �íslo: vým�ra: kultura: 
394 890 m2 zahrada 
676/2 2276 m2 TTP 
834/1 1264 m2 zahrada 
840 15396 m2 zahrada 
849 3760 m2 jiné plochy 
850 2226 m2 ost. komunikace 
1464 33296 m2 TTP 
1468 16535 m2 TTP 
1494/1 478 m2 ost. komunikace 
1494/2 58 m2 jiné plochy 
1506/1 23750 m2 TTP 
1506/2 221 m2 TTP 
1507 13005 m2 TTP 
1513 6279 m2 TTP 
1516 1630 m2 TTP 
1517 1934 m2 neplodná 
1535/1 40163 m2 TTP 
1538/1 13109 m2 TTP 
1538/2 2658 m2 TTP 
1548/1 2242 m2 jiné plochy 
1549/1 531 m2 neplodná 
1566 5729 m2 ost. komunikace 
1578/1 5339 m2 TTP 
1578/2 13406 m2 TTP 
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1580 17386 m2 orná p�da 
1655/1 5710 m2 neplodná 
1657 6137 m2 neplodná 
1660 12984 m2 TTP 
1661 3508 m2 neplodná 
1662 11521 m2 TTP 
1663/1 663 m2 TTP 
1664/1 474 m2 neplodná 
1682/1 9925 m2 TTP 
1684/1 31179 m2 TTP 
Katastrální území Mnichov pod Prad�dem 
parcelní �íslo: vým�ra: kultura: 
484/1 269 m2 zahrada 
802 4889 m2 TTP 
808/1 4975 m2 TTP 
817 226 m2 TTP 
867 1746 m2 orná p�da 
868 137 m2 TTP 
877 351 m2 zahrada 
967 37760 m2 TTP 
1315 1060 m2 neplodná 
Zastupitelstvo m�sta 
170/11/04 
1.  r o z h o d l  o : 

- o uzav�ení smlouvy �.22970311 ze dne 7.12.2004 o p�ijetí dotace ze Státního fondu 
životního prost�edí �R na základ� rozhodnutí ministra životního prost�edí �. 
22970311 ze dne 5.5.2004 na akci „Rekonstrukce �OV Vrbno pod Prad�dem“ ve 
výši 16 491 600,- K� a p�j�ky ve výši 5 497 200,- K�

- o zastavení nemovitostí na akci „ Rekonstrukce �OV Vrbno pod Prad�dem“ a 
uzav�ení zástavní smlouvy �. 22970311-Z ze dne 7.12.2004 

K zajišt�ní p�j�ky od SFŽP �R M�sto Vrbno pod Prad�dem zastavilo níže uvedené 
nemovitosti: 

pozemky parc. �. 706, 1226, 1227, 1238, 1244, 1717/4, 1718/2, 1720, 1721/1 
stavby  �.p. 205 umíst�ná na pozemku parc. �. 706 

�.p. 417 umíst�ná na pozemku parc. �. 1244 
�.p. 418 umíst�ná na pozemku parc. �. 1226 
�.p. 419 umíst�ná na pozemku parc. �. 1227 
�.p. 416 umíst�ná na pozemku parc. �. 1238 

2.  z p l n o m o c � u j e : 
starostku m�sta podpisem obou smluv 
Zastupitelstvo m�sta 
171/11/04 
s c h v a l u j e : 
aktualizaci „Programu obnovy venkova obce Vrbno pod Prad�dem“ 
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Zastupitelstvo m�sta 
172/11/04 
r u š í  :  
OZV �. 16 o p�ísp�vku na �áste�nou úhradu neinvesti�ních náklad� školských za�ízení, 
schválenou dne 26.6.1997 dle zákona �. 564/1990 Sb., o státní správ� a samospráv�
ve školství, k 31.12.2004 
Zastupitelstvo m�sta 
173/11/04 
1.  b e r e  n a  v � d o m í : 
podání žádosti o grant do Spole�ného fondu malých projekt� v rámci programu EU CBC 
Phare �esko-polská hranice programové období 2002 a 2003 
2.  r o z h o d l o :  
2.1. uzav�ít grantovou smlouvu pro projekt s názvem „Sport a rekreace pod Vysokou 
horou“ mezi Ministerstvem pro místní rozvoj �eské republiky a M�stem Vrbnem 
pod Prad�dem ze Spole�ného fondu malých projekt� programu CBC PHARE 2002 
2.2. uzav�ít grantovou smlouvu pro projekt s názvem „TV Prad�d“ mezi Ministerstvem 
pro místní rozvoj �eské republiky a M�stem Vrbnem pod Prad�dem ze Spole�ného fondu 
malých projekt� programu CBC PHARE 2002 
2.3. uzav�ít grantovou smlouvu pro projekt s názvem „Dny Euroregionu Prad�d-Vrbenské 
slavnosti 2005“ mezi Ministerstvem pro místní rozvoj �eské republiky a M�stem Vrbnem 
pod Prad�dem ze Spole�ného fondu malých projekt� programu CBC PHARE 2003 
3.  z p l n o m o c � u j e : 
starostku m�sta k podpisu grantových smluv dle bod� 2.1., 2.2., 2.3. tohoto usnesení 
Zastupitelstvo m�sta 
174/11/04 
1.  r u š í : 
usnesení �.109/8/04, bod 1z 27.5. 2004  
2.  n a h r a z u j e : 
usnesení textem: souhlasí s celoro�ním hospoda�ením M�sta Vrbna p/P za r. 2003 s výhradou 
Zastupitelstvo m�sta 
175/11/04 
u k l á d á : 
podat žádost na  Moravskoslezský kraj k p�evzetí z�izovatelské funkce pro DD Mnichov  
Zodpovídá: rada m�sta 
Termín: 3. 3. 2005 
Zastupitelstvo m�sta 
176/11/04 
u k l á d á : 
�ešit koncep�n� d�tská h�išt�
Zodpovídá: rada m�sta 
Termín: 3. 3. 2005 
                                                                                                         Zapsal: Ing. I. Ka�ur  
Usnesení z 9., 10. a 11. jednání Zastupitelstva m�sta byla zve�ejn�na ve Zpravodaji Sdružení 
obcí Vrbenska. Usnesení z jednání 7. a 8. zde zve�ejn�na nebyla.  
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Rada m�sta:
Projednávala na svých jednáních záležitosti, které jsou v její kompetenci v souladu 
s platnou legislativou, nebo které jí byly sv��eny zastupitelstvem m�sta. Jednání rady 
m�sta jsou ze zákona neve�ejná, informace o výstupech z jednání byly pravideln�
zve�ej�ovány ve ZPRAVODAJI Sdružení obcí Vrbenska. V jednotlivých m�sících se rada 
scházela zpravidla dvakrát. 

V lednu rada schválila pronájmy pozemk� dle p�ílohy k usnesení, vypracování 
projektové dokumentace p�eložky vedení NN pro akci „Okružní k�ižovatka“. Smlouvu 
s obecn� prosp�šnou spole�ností Help-in na spolufinancování pe�ovatelské služby 
na I. �tvrtletí 2004, dotaci na �innost Centra pro zdravotn� postižené MSK pracovišt�
Bruntál, dotaci pro vyhodnocení nejlepších sportovc� okresu Bruntál a mimo�ádný dar 
ve výši 3 000,- K� prvnímu ob�ánkovi m�sta Vrbna, okresu i Moravskoslezského kraje. 
Uložila p�ipravit podklady k žádosti p. Jind�icha Darmovzala ve v�ci úhrady stavby 
plynovodní p�ípojky, vydat rozhodnutí v souvislosti se zm�nou stravovací jednotky v Domov�
d�chodc� v Mnichov�.  
Odsouhlasila vyhlášení zám�ru na pronájem pozemk� dle p�ílohy usnesení a na pronájem 
nebytového prostoru v Dom� s pe�ovatelskou službou za ú�elem zajišt�ní této služby. 
P�id�lení byt� v budovách Dom� s pe�ovatelskou službou, dodatek �.3 k mandátní smlouv�
mezi m�stem a obchodní firmou AQUA STOP v.o.s. Bruntál, prodloužení smlouvy o nájmu 
nebytových prostor pro MUDr. Schuberta v objektu Mate�ské školy Jesenická. 
Projednala provozní a majetkovou evidenci vodovodu, kanalizace, úpravny vody a �istírny 
odpadních vod, žádost pana Reného Darmovzala ve v�ci �ešení problému s dluhem 
hospodá�ské školy (SOŠ Prima) ve Vrbn� za nájem v ubytovn� Tenis a nesouhlasila s úhradou 
dluhu nebo jeho �ásti. Informaci tajemníka M�Ú o pr�b�hu druhého kola výb�rového �ízení 
na funkci vedoucího finan�ního odboru.  
Doporu�ila Zastupitelstvu m�sta schválit dotaci na ur�ený ú�el obecn� prosp�šné spole�nosti 
Help-in Bruntál  na II.-IV. �tvrtletí roku 2004. 

V únoru schválila cenu za pronájem nebytového prostoru v Dom� s pe�ovatelskou 
službou, ul. Husova �.p.626 a pronájem nebytového prostoru v DPS �.p. 627 spole�nosti 
HELP-IN o.p.s. Bruntál. Rozhodla o p�id�lení a nep�id�lení byt� v Domech s pe�ovatelskou 
službou. Schválila bytový po�adník na rok 2004, zvýšení odm�ny domovník�m s ú�inností 
od 1.2.2004 a zvýšení zálohové platby p�i podání žádosti o prodej pozemku ve vlastnictví 
m�sta. Smlouvu o závazku ve�ejné služby v linkové doprav� se spole�ností Connex Morava, 
a.s. Ostrava, uzavírání smluv o p�j�kách z FKSP p�ísp�vkovým organizacím m�sta, zástupce 
do konkurzního �ízení na �editele p�ísp�vkové organizace D�tský domov Vrbno p.P. a složení 
komise pro posouzení a výb�r projekt� pro p�id�lení grant� m�sta na rok 2004. 
Uložila aktualizovat p�ílohu OZV „O rozsahu, zp�sobu a lh�tách odstra�ování závad 
ve sch�dnosti a sjízdnosti místních komunikací“, p�edsed�m komisí Rady p�edložit zprávy 
o �innosti za rok 2003. 
Odsouhlasila vyhlášení zám�ru na pronájem pozemk�, uzav�ení smlouvy o dílo 
s Lesoprojektem Krom��íž s.r.o. na vyhotovení geometrických plán� lesního majetku m�sta, 
za�azení nové organizace D�tský domov Vrbno pod Prad�dem, p�ísp�vková organizace, 
ul. Žižkova 134 do sít� škol od 1.7.2004 a použití znaku m�sta Vrbna na sérii pohlednic 
pro Moravskoslezský kraj. 
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Projednala návrh na p�ípravu projekt� pro strukturální fondy Evropské unie, zplnomocnila 
�editelku Domova d�chodc� k uplat�ování smluv o podílu na úhrad� neinvesti�ních náklad�
s obcemi, jejichž ob�ané jsou v našem za�ízení sociální pé�e umis�ováni a doporu�ila 
Zastupitelstvu m�sta navýšit rozpo�et MŠ Jesenická na rok 2004 na projekt „D�ti bez hranic“. 

V b�eznu schválila pronájmy pozemk� dle p�ílohy k usnesení, dotaci Sportovnímu 
klubu p�i Gymnáziu na úpravu lyža�ských b�žeckých tras, p�id�lení grant� m�sta pro rok 
2004 pro oblast kultury a sportu. Po�ízení nového referentského vozidla Škoda Octavia 
formou leasingové smlouvy se stávajícím vozidlem k protiú�tu. Zn�ní výzvy k podání 
nabídky stavby „Rekonstrukce �OV Vrbno p.P.“, uzav�ení dohody o pracovní �innosti 
pro výkon funkce lesního odborného hospodá�e a výkon funkce lesní stráže na lesních 
pozemcích v majetku m�sta.  
Schválila seznam firem k obeslání poptávkou na „Demolici objektu Jesenická �.p. 142“, 
odsouhlasila �ešení st�hování nájemník� z bytového domu Jesenická �.p.142 a uložila 
p�ipravit �ešení provizorní dopravy v prostoru centra po dobu výstavby okružní k�ižovatky. 
Odsouhlasila vyhlášení zám�ru na pronájmy pozemk�, uzav�ení smlouvy mezi M�stem 
a Prad�dským lesním závodem a.s. na provád�ní lesnických �inností, kácení a o�ez strom�, 
nákup 10 ks schránek na papírové sá�ky pro likvidaci psích exkrement� na ve�ejném 
prostranství. Odsouhlasila bezplatné užívání spole�enské místnosti v objektu DPS Husova 
�.p. 626 pro Svaz zdravotn� postižených ob�an� Vrbno p.P. Uzav�ení pojistné smlouvy mezi 
M�stem a GENERALI pojiš�ovnou a.s. Praha na objekty v majetku m�sta a uzav�ení pracovní 
smlouvy k 1.4.2004 s Ing. Milošem Lasotou. Projednala problematiku p�ípravy projekt�
do dota�ních program�, žádost 	ímskokatolické farnosti Vrbno o p�ísp�vek na opravu kostela 
sv. Michala ve Vrbn� p.P. a materiály do 7. jednání Zastupitelstva.  

V dubnu schválila uzav�ení smlouvy o dílo s firmou AQUA Stop v.o.s Bruntál 
na realizaci vodohospodá�ských akcí v roce 2004, pronájem pozemk� dle p�ílohy usnesení, 
podání žalob Okresnímu soudu o p�ivolení výpov�di nájmu z bytu, odpis pohledávek 
dle návrhu úseku správy byt� (nízké pohledávky do 200,- K�, úmrtí nájemníka), p�id�lení 
a vým�ny byt�. Opravy bytového fondu na rok 2004 a zn�ní poptávek k podání nabídek 
opravy st�ešních pláš�� bytových dom�, zateplení objekt� a provedení regulace topných 
systém�. Provedení opravy podlahy v t�locvi�n� Sokolovna v pr�b�hu letních prázdnin. 
Schválila hospodá�ské výsledky p�ísp�vkových organizací m�sta a p�evody finan�ních 
prost�edk� do rezervních fond�. Zm�nu v organiza�ním uspo�ádání m�stského ú�adu, z�ízení 
funkce „asistent místní samosprávy pro evropské fondy“. 
Odsouhlasila vyhlášení zám�ru na pronájem pozemk�, uložila podat žádost na Pozemkový 
fond �R Bruntál na koupi pozemk� a projednala organiza�ní opat�ení k zabezpe�ení pln�ní 
usnesení 7. jednání Zastupitelstva.  

V kv�tnu projednala seznam plánovaných oprav místních komunikací a žádost 
manažera Vrbenských letních slavností 2004 týkající se vydání slosovatelných vstupenek. 
Projednala návrh p�edsedkyn� Sdružení zdravotn� postižených p. Obrusníkové a rozhodla 
p�edat pod�kování Rady m�sta bývalé dlouholeté p�edsedkyni Sdružení p. Jarmile Lasovské 
u p�íležitosti životního jubilea.  
Odsouhlasila umíst�ní poštovní schránky na budov� Technických služeb s.r.o., realizaci 
zábradlí na chodníku ul. Myslivecká, vyhlášení zám�ru na pronájem pozemk�, uzav�ení 
smlouvy o výkonu administrativní �innosti pro Euroregion Prad�d. Dále výb�r nevhodn�jší 
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nabídky na dodávku CAS „Cisternová automobilová st�íka�ka“, na akci „Rekonstrukce �OV 
Vrbno pod Prad�dem“ a využití ploch u objektu �OV k do�asnému uložení frézovaného 
materiálu a vyt�íd�ného materiálu z demolice. Odsouhlasila i podání žádostí na projekty 
v rámci vyhlášené výzvy programu Phare CBC, spole�ný fond malých projekt� a zm�nu 
platebních podmínek v rámci akce zpracování 1. Zm�ny ÚPD m�sta Vrbno pod Prad�dem. 
Schválila provedení oprav a revizí hromosvod� na bytových domech na nám. Sv. Michala, 
opravu komínových t�les objektu Jesenická 136, opravu kanaliza�ní p�ípojky k objektu Nové 
doby 434 a opravu st�ešních žlab� na objektu Bezru�ova 419. Uložila zpracovat analýzu 
dopadu nového zákona o DPH na hospoda�ení m�sta. Zrušila komisi kultury, mládeže a sportu 
a odvolala její �leny. Rozhodla o p�ijetí dotace na realizaci projektu „Letní bobová dráha 
ve Vrbn� pod Prad�dem“. 

V �ervnu schválila pronájem pozemk� dle p�ílohy k usnesení, projekt zales�ování 
pozemk� zpracovaný odborným lesním hospodá�em, vým�ny byt� dle návrhu, hodnocení 
nabídek na zateplení objektu Nové doby 417, na opravu st�echy kotelny nám. Sv. Michala 560 
a na dokon�ení opravy st�ešního plášt� objektu Nové doby 432.  
Odsouhlasila zn�ní smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce �OV ve Vrbn�
pod Prad�dem“, uzav�ení kupní smlouvy na nákup cisternové automobilové st�íka�ky CAS 24 
TATRA 815 a rozhodla o �ty�letém splátkovém kalendá�i. Dále o uzav�ení smlouvy na provoz 
koupališt� v letních m�sících s Technickými službami. 
Projednala pln�ní usnesení z 5. jednání a materiály pro 9. ve�ejné zasedání Zastupitelstva 
m�sta, v�etn� návrh� rozpo�tových zm�n a p�ijetí investi�ního úv�ru do výše 6 mil. K�
na akci „Okružní k�ižovatka Vrbno“. Obojí doporu�ila Zastupitelstvu ke schválení. 

V �ervenci a v srpnu se rada sešla �ty�ikrát a mimo jiné schválila postup p�i uzav�ení 
smlouvy o nájmu hrobového místa, vodovodní �ád pro m�sto Vrbno, zásady pro poskytování 
dotací na dofinancování získaných finan�ních podpor k rozvoji m�sta a mikroregionu, složení 
komise pro mládež a sport a 1. aktualizaci po�adníku na byty pro rok 2004. 
Uložila zpracovat plán zimní údržby, provést inventarizaci a aktualizaci seznamu platných 
interních sm�rnic M�Ú a zpracovat pasport d�tských h�iš� a za�ízení na nich. 
Odsouhlasila uzav�ení smluv na realizaci III. etapy regulace úst�edního topení a na opravy 
st�ešních pláš�� na objektech bydlení Husova 493 a 494, zn�ní Dohody o realizaci stavby 
silnice II/445 Vrbno p.P. okružní k�ižovatka se silnicí  II/451 uzav�ené se Správou silnic 
Moravskoslezského kraje a realizaci návrhu zm�n na stavb� okružní k�ižovatky v oblasti 
parkovišt�. Odsouhlasila p�ípravu akce „Mobilní kluzišt�“ pro podání žádosti o dotace 
ze SROP, seznam akcí pro podání žádostí o dotaci na p�ípravu projekt� ze SROP, návrh 
smlouvy o dílo  na zpracování projektu „Ošet�ení strom� a regenerace zelen�“ a na opravu 
místních komunikací. 
Jmenovala na návrh tajemníka Ing. Miloše Lasotu do funkce vedoucího finan�ního odboru 
M�Ú, z�ídila komisi mládeže a sportu a jejím p�edsedou jmenovala Ivana Hábu.Výkonem 
funkce p�edsedy pracovní komise k hodnocení �editel� p�ísp�vkových organizací pov��ila 
Bohumila Sýkoru. 

V zá�í schválila zásady a harmonogram pro zpracování návrhu rozpo�tu na rok 2005, 
finan�ní p�ísp�vek Lubomíru Tome�kovi k zajišt�ní p�ípravy na MS v orienta�ních závodech 
na horských kolech v Austrálii. 
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Uložila vyhlásit zám�r k vybudování zábran pro vjezdy na lesní pozemky ve vlastnictví m�sta 
ze silnice ve sm�ru na Karlovice. Odsouhlasila dodatek �. 2 ke smlouv� o spolupráci na rok 
2004 mezi m�stem a TJ Sokol Vrbno, uzav�ení smlouvy o bezúplatném p�evodu majetku mezi 
Hasi�ským sborem MSK, odsava� kou�e VTA 60 pro pot�eby jednotky SDH Vrbno, 
provedení oprav místních komunikací v objízdných trasách stavby „Okružní k�ižovatka“.  
Projednala návrh odm�n neuvoln�ným �len�m zastupitelstva dle d�vodové zprávy a materiály 
pro 10. ve�ejné zasedání Zastupitelstva m�sta. 

V �íjnu schválila finan�ní p�ísp�vek na údržbu lyža�ských b�žeckých tras na zimní 
sezónu 2004/05, finan�ní p�ísp�vek �eskému svazu v�ela�� na léky pro v�ely a vy�azení 
a likvidaci majetku p�ísp�vkových organizací m�sta. 
Odsouhlasila pronájem pozemk� a zám�r na pronájem pozemk�, úpravu nájemní smlouvy 
mezi M�stem a Technickými službami o nájmu nebytového prostoru a bytové jednotky 
�.p. 205 na ul. Jesenické. Ud�lení licence k provozování ve�ejné linkové osobní dopravy 
na trase Praha - Šumperk - Vrbno - Opava - Ostrava. Projednala opat�ení k pln�ní usnesení 
z 10. zasedání ZM� ze dne 30.9.2004. 

V listopadu schválila mimo jiné vyhlášení grant� m�sta na rok 2005 a plán kulturních 
akcí ve Vrbn� na rok 2005. Odsouhlasila uzav�ení smlouvy se spole�ností KVESTA s.r.o. 
Praha na vymáhání dluh� na neplati�ích, poskytnutí finan�ního p�ísp�vku organizace 
Sdružení zdravotn� postižených, uzav�ení smluv na zhotovení Studií proveditelnosti a Analýz 
náklad� a výnos� k žádostem pro 2. výzvu SROP. Vypracování pot�ebné dokumentace k akci 
„Turistická trasa s vyhlídkou na Vrbno“ jako nau�né stezky a uzav�ení nájemních smluv pro 
užívání �ástí pozemk� dot�ených stavbami „Cyklostezky m�stem“, „Letní bobová dráha“, 
„Mobilní ledová plocha“. 
Odsouhlasila zapo�etí prací na projektech „Vrbenské letní slavnosti 2005“ a „TV Prad�d“ 
v souvislosti s podanými žádostmi na spolufinancování fondem Phare CBC a uzav�ení smluv 
o partnerství pro projekty k žádostem v rámci SROP. Projednala program na 11. ve�ejné 
zasedání Zastupitelstva m�sta, které se bude konat 16.12.2004 v sále restaurace Mír. 

V prosinci schválila pronájem pozemk� dle p�ílohy usnesení, úpravy v bytech m�sta 
provád�né na vlastní náklady nebo se spoluú�astí nájemník� a 2. aktualizaci bytového 
po�adníku. Uložila osadit závory a odklidit nepovolenou skládku z lesního pozemku 
p.�.1696/3, zpracovat zám�r na rozší�ení chodníku ul. Nádražní v úseku mezi ul. Sadová 
a ul. Sv. �echa. 
Odsouhlasila podání žaloby okresnímu soudu o p�ivolení výpov�di z nájmu bytu 
nám. Sv. Michala 515, poskytnutí finan�ního p�ísp�vku Sdružení pro pomoc mentáln�
postiženým, ud�lení licencí k provozování vnitrostátní ve�ejné linkové osobní dopravy 
na linkách Jeseník-Rýma�ov-Olomouc-Zlín a Jeseník-Bruntál-Nový Ji�ín-Valašské Mezi�í�í. 
Doporu�ila Zastupitelstvu m�sta zrušit OZV �. 156 o p�ísp�vku na �áste�nou úhradu 
neinvesti�ních náklad� školských za�ízení a vydat souhlas s p�evodem zem�d�lských 
a ostatních pozemk� z vlastnictví státu do vlastnictví M�sta.  
Vyslovila pod�kování ob�an�m a �len�m vrbenských organizací, sdružení a spolk� za jejich 
aktivní �innost v roce 2004.  



48 

 2.2.  �innost m�stského ú�adu 

Budova M�stského ú�adu se nachází se na ulici Nádražní, �.p. 389, odbor vn�jších 
vztah� M�Ú (kultura, redakce Zpravodaje a Euroregion) na pracovišti v objektu �p. 449 na 
Nádražní ulici.  

 K m�stu Vrbnu pod Prad�dem náleží od roku 1960 (resp. 1961) místní �ásti Bílý 
Potok, Mnichov, Vidly a Železná.  
 Obecní ú�ad tvo�í starosta, místostarosta, tajemník a zam�stnanci obce za �azení do 
obecního ú�adu. V �ele obecního ú�adu je starosta. Práci M�Ú na pozici �editele �ídí 
tajemník, kterým je Ing. Ivan Ka�ur s pracovním úvazkem 1,00.  

Samostatní pracovníci vykonávají úkoly vnit�ní kontroly, požární ochrany 
a bezpe�nosti práce v p�epo�tených úvazcích 1,5 a jsou p�ímo pod�ízeni tajemníkovi. 
Ve struktu�e ú�adu je za�azeno 6 samostatných odbor� s r�zným po�tem pracovník�. V �ele 
každého stojí vedoucí odboru s pracovním úvazkem 1,00. 

1. Odbor finan�ní –  vedoucí odboru Jana Matúš�, od 1.8..2004 Ing. Miloš Lasota 
Zabezpe�uje úkoly týkající se hospoda�ení m�sta, jeho financemi a rozpo�tem. Plní úkoly 
uložení Radou m�sta v ekonomické oblasti v souladu s právními normami a p�edpisy. 
�lení se na úsek financování a ú�etnictví, úsek daní a poplatk� a pokladnu. 
Nejd�ležit�jšími úkoly jsou sestavování rozpo�tu, hospoda�ení podle rozpo�tu a kontrola 
jeho �erpání. 
2. Odbor majetkoprávní – vedoucí odboru Ing. Iveta Pešatová 
Zabezpe�uje úkoly týkající se majetku m�sta, jeho evidenci a správu prost�ednictvím 
jednotlivých správc�. Plní úkoly uložené Radou m�sta v t�chto oblastech. �lení 
se na evidenci pozemk� a les� a evidenci byt�, pronájmy a správu byt�. Zajiš�uje zejména 
veškeré �innosti v souvislosti s p�evodem a nabýváním majetku do vlastnictví m�sta, 
evidenci a zápisy majetku do katastru nemovitostí, vede evidenci smluv uzav�ených 
m�stem. 
3. Odbor sociální a zdravotní –  vedoucí odboru Ivana Hol�apková 
Vykonává státní správu podle zákona o sociálním zabezpe�ení ob�an� ve sv��eném 
obvodu a samosprávu pro území m�sta. �lení se na úsek pé�e o rodinu a dít�, úsek pé�e 
o nezam�stnané bez d�tí ve vlastní pé�i a úsek pé�e o staré a zdravotn� postižené ob�any. 
4. Odbor vn�jších vztah� – vedoucí odboru R�žena Vl�ková 
Odbor se �lení na úsek kultury, úsek Euroregionu Prad�d a samostatným odd�lením 
je m�stská knihovna. Podílí se mimo jiné na tvorb� koncepce rozvoje cestovního ruchu 
v regionu, spolupracuje s obcemi sdruženými ve svazku „Sdružení obcí Vrbenska“, 
zajiš�uje informa�ní �innost, zahrani�ní vztahy a zabezpe�uje úkoly m�sta na úseku 
školství. Úkoly a �innost m�stské knihovny jsou popsány v kapitole Školství a osv�ta. 
5. Odbor vnit�ních v�cí  –  vedoucí odboru Monika Hlasová 
Zabezpe�uje výkon správy vyplývající z ústavního práva volebního, ob�anského 
a shromaž�ovacího. Zabezpe�uje úkoly tajemníka vztahující se k technickému provozu 
objektu M�Ú. �lení se na úsek vnit�ních v�cí, matriky a ohlašovny, vedení a projednávání 
p�estupk�, podatelny, informace a osobní doklady, úsek úklidu budovy. 
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6. Odbor výstavby a životního prost�edí  –  vedoucí odboru Ing. Vojt�ch Virág 
Je odborem pro usm�r�ování, �ízení a kontrolu výstavby na území m�sta. Zabývá 
se oblastí tvorby a ochrany životního prost�edí. V rámci p�enesené p�sobnosti vykonává 
státní správu v rozsahu zákona �. 197/1998 Sb. (stavební zákon), �. 13/1997 Sb. (pozemní 
komunikace) a zákon� z oblasti životního prost�edí. Vykonává �innost pov��eného 
stavebního ú�adu. �lení se na územní plánování a silni�ní správní �ád, �innost územního 
�ízení a stavebního �ádu, �innost tvorby a ochrany ŽP a �innosti investi�ní výstavby 
m�sta. Zejména shromaž�uje a zpracovává podklady pro zm�nu územního plánu, 
p�ipravuje návrh investi�ního rozpo�tu m�sta, zabezpe�uje p�ípravu a realizaci všech 
staveb financovaných z rozpo�tu m�sta, vede evidenci a archiv dokumentace 
k jednotlivým objekt�m ve m�st� v�etn� zm�n.  

  2.3.   Hospoda�ení obce 

M�sto Vrbno pod Prad�dem sestává ze t�í katastrální území, a to Mnichov 
pod Prad�dem,Vrbno pod Prad�dem a Železná pod Prad�dem. �ást pozemk� je v majetku 
m�sta, �ást v rukou soukromník�, velký díl les� spravují Lesy �R s.p., louky  a pastviny 
Pozemkový fond �R, správcem �ek na území m�sta je Povodí Odry, s.p. Ostrava. 

Dále majetek m�sta tvo�í p�edevším obytné domy a byty, dále nebytové prostory 
(kotelny, budova m�stského ú�adu, knihovny a hasi�ské zbrojnice atd.), vodovody, kanalizace, 
�istírna odpadních vod, budovy škol a školských za�ízení. 

V pr�b�hu roku m�sto prodalo n�které své pozemky, n�které pozemky koupilo 
za ú�elem jejich sjednocení a vykoupilo �ásti pozemk� od soukromých vlastník�
pot�ebných pro vybudování cyklostezky z Vrbna do Železné a Mnichova podél St�ední 
Opavy. Nejvýznamn�jším p�ír�stkem do pozemkového vlastnictví m�sta byly pozemky 
získané úplatným a bezúplatným p�evodem z Pozemkového fondu dle zákona 95/1999 Sb. 
a to v katastrální územím Vrbno pod Prad�dem p.�. 394, 676/2, 834/1, 840, 849, 850, 1464, 
1468, 1494/1, 1494/2, 1506/1, 1506/2, 1507, 1513, 1516, 1517, 1535/1, 1538/1, 1538/2, 
1548/1, 1549/1, 1566, 1578/1, 1578/2, 1580, 1655/1, 1657, 1660, 1661, 1662, 1663/1, 1664/1, 
1682/1 a 1684/1. V katastrálním území Mnichov pod Prad�dem p.�. 484/1, 802, 808/1, 817, 
867, 868, 877, 967 a 1315. Podrobnosti o druhu pozemku a jeho vým��e jsou uvedeny 
v usnesení z 11. jednání Zastupitelstva m�sta. 

V p�edchozím roce byl m�stu navrácen historický majetek, v roce 2004 obdrželo 
m�sto sd�lení, že následující nemovitosti z�stávají ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. 
Jednalo se o objekt turistické základny (v minulosti škola) v k.ú. Železná pod Prad�dem, 
pozemek p.�. 131 a budova �.p. 97 na pozemku p.�. 131, objekty D�tského domova 
a Speciálních škol (v minulosti nemocnice a škola 	ádu n�meckých rytí��) v k.ú. Vrbno 
pod Prad�dem, �ást pozemku p.�. 12 a budova �.p. 17 na pozemku p.�. 12 a objekt Školy 
v p�írod� (v minulosti m�stský chudobinec) s pozemky p.�. 1495, 1497, �ásti pozemk�
p.�. 1496, 1498, 1499 a budova �.p. 134  na pozemku p.�. 1495. 

M�sto bylo v roce 2004 z�izovatelem p�ísp�vkových organizací Mate�ská škola 
Ve Svahu, Mate�ská škola Jesenická, Základní škola Vrbno pod Prad�dem a Domov d�chodc�
Mnichov. Všem v rámci svého rozpo�tu stanovilo p�ísp�vek na provoz. Náklady na mzdy 
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zam�stnanc� školských organizací byly m�stu poskytovány ze státního rozpo�tu 
prost�ednictvím Moravskoslezského kraje. Úkoly z�izovatele plní Zastupitelstvo m�sta.  

Podrobné údaje k t�mto organizacím jsou uvedeny v kapitole 7. Školství a osv�ta. 
  

Rozpo�et pro rok 2004 byl schválen 11.12.2003 jako vyrovnaný v �ástce 84.538 tisíc 
K�  na stran� p�íjm� i výdaj�. V pr�b�hu roku byl rozpo�et n�kolikrát upraven, takže celkov�
byly rozpo�tové p�íjmy stanoveny na 126.164 tisíc K� a výdaje na 145.302 tisíc K�.  
Ve skute�nosti �inily p�íjmy 134.465.053,- K� a výdaje 136.923.049,- K�. Saldo p�íjm�
a výdaj� v roce 2004 bylo - 2.457.996,- K�. Záporný hospodá�ský výsledek byl 
profinancován z výsledku hospoda�ení za rok 2003. Po finan�ním vypo�ádání vratek 
a z�statk� hospoda�ení z minulých let byl výsledek hospoda�ení 13.335.197,- K� a stav 
nesplaceného úv�ru byl ve výši 4.981.000,- K�.  Výsledek hospoda�ení k 31.12.2004 byl 
18.316.197,- K�. 

V m�síci �ervnu schválilo Zastupitelstvo m�sta p�ijetí úv�ru až do výše 4.000.000,- K�
k financování investi�ní akce „Okružní k�ižovatka“, a schválilo uzav�ení smlouvy o p�ijetí 
úv�ru až do výše 4.000.000,-K� s KB Bruntál na období 5 let.  

V m�síci �ervnu a následn� v m�síci prosinci Zastupitelstvo m�sta rozhodlo o p�ijetí 
dotace a p�j�ky na akci „ Rekonstrukce �OV Vrbno pod Prad�dem“. K zajišt�ní p�j�ky 
od SFŽP �R M�sto Vrbno pod Prad�dem zastavilo tyto nemovitosti: pozemky parc. �. 706, 
1226, 1227, 1238, 1244, 1717/4, 1718/2, 1720, 1721/1 a stavby �.p. 205 umíst�ná 
na pozemku parc. �. 706, �.p. 417 umíst�ná na pozemku parc. �. 1244, �.p. 418 umíst�ná 
na pozemku parc. �. 1226, �.p. 419 umíst�ná na pozemku parc. �. 1227,  �.p. 416 umíst�ná 
na pozemku parc. �. 1238.  

Výsledek hospoda�ení za rok 2004 byl schválen usnesením Zastupitelstva m�sta.      
Podrobné informace viz. plné zn�ní Záv�re�ného ú�tu m�sta 2004 v p�íloze kroniky. 

 M�sto bylo z�izovatelem dvou spole�ností s ru�ením omezeným. Úkoly z�izovatele 
plní Zastupitelstvo m�sta, funkci valné hromady zastává Rada m�sta. 

TEPLO VRBNO s.r.o. se sídlem Zahradní 278, od 1.10.2003 Krej�ího 487  
P�edm�t �innosti:  
rozvod a výroba tepla 
koup� zboží za ú�elem jeho dalšího prodeje a prodej 
zprost�edkovatelská �innost v oblasti obchodu a služeb 
Jediný spole�ník:  M�sto Vrbno pod Prad�dem 

Jednatel: Jaroslav Mar�án 
Dozor�í rada: S. Koruna, Ing. V. Dom�ík, N. Iliopulos, J. Ondryhal,. M. Pa�ák 
Vklad a Základní kapitál: 100 tisíc K�

Rada m�sta na svém jednání v dubnu 2005, ve funkci valné hromady ke spole�nosti, 
projednala výsledky hospoda�ení spole�nosti za rok 2004, zprávu auditora o ov��ení ú�etní 
záv�rky a zprávu dozor�í rady. Schválila výsledek hospoda�ení spole�nosti za rok 2004 a 
rozd�lení vytvo�eného zisku. 
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TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. se sídlem Jesenická 205 
P�edm�t �innosti:  
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických za�ízení 
silni�ní motorová doprava nákladní 
podnikání v oblasti nakládání s nebezpe�nými odpady 
obchodní �innost – koup� zboží za ú�elem jeho dalšího prodeje a prodej 
údržba ve�ejné zelen�
zimní údržba a �išt�ní komunikací v�etn� chodník�
práce se speciálními stavebními stroji 
provád�ní staveb v�etn� jejich zm�n, udržovacích prací na nich a jejich odstra�ování 
lesnictví, t�žba d�eva a poskytování služeb v myslivosti  
Jediný spole�ník:  M�sto Vrbno pod Prad�dem 
Jednatel: Stanislav Kocourek a Ing. Jan Kvapil 
Dozor�í rada: Ing. Emil Pela, Ivan Hába, Irena Jedináková, Marie Šípová, Zde�ka Ková�ová 
Vklad a Základní kapitál:  3.824 tisíce K�

Rada m�sta na svém jednání v dubnu 2005, ve funkci valné hromady ke spole�nosti, 
projednala Výro�ní zprávu o hospoda�ení spole�nosti za rok 2004, zprávu auditora a dozor�í 
rady. Schválila výsledek hospoda�ení spole�nosti a rozd�lení vytvo�eného zisku. Uložila 
zpracovat kvantifikaci vlivu jednotlivých negativních faktor� na hospodá�ský výsledek, 
znovuzvolila dozor�í radu spole�nosti ve výše uvedeném složení a uložila zpracovat analýzu 
náklad� spole�nosti za období 1. �tvrtletí roku 2005 a zhodnotit trend vývoje spole�nosti 
od jejího vzniku v roce 2003.  

3. Obyvatelstvo 

3.1. Demografický vývoj a statistika 

K 1. lednu 2004 žilo ve m�st� a jeho m�stských �ástech 6.072 obyvatel. V pr�b�hu 
roku se narodilo 54 d�tí, to je o 11 více než v roce 2003, a to 25 dívek a 29 hoch�. Z tohoto 
po�tu se 28 d�tí narodilo svobodným matkám, 5 d�tí rozvedeným a 21 d�tí vdaným matkám. 
Ani jeden porod nebyl více�etný. Zem�elo 56 osob, o 15 mén� než v roce 2003, 32 muž�
a 24 žen, ani jedno dít� ve v�ku 0-14 let. Nej�ast�jší p�í�inou smrti byly ve 31 p�ípadech 
nemoci ob�hové soustavy, sebevražda nebyla zaznamenána žádná. Po�et zem�elých byl vyšší 
než po�et nov� narozených, takže p�irozený p�ír�stek je záporný -2 osoby. P�ist�hovalo 
se 85 nových ob�an� a vyst�hovalo se 126 ob�an�, což znamená, že p�irozená migrace 
dosáhla záporné hodnoty, kdy se z m�sta vyst�hovalo o 41 ob�an� více, než se sem 
p�ist�hovalo. K 31. prosinci tedy op�t po�et poklesl na 6.029 obyvatel, což znamená snížení 
po�tu ob�an� v pr�b�hu roku 2004 o -43 osob.  



52 

Dále v tomto roce bylo uzav�eno 24 s�atk� a 19 manželství bylo rozvedeno. Oproti 
roku 2003 klesl po�et rozvod� o 10 a byl nižší, než po�et uzav�ených s�atk�.  Z 24 potrat�
v tomto roce bylo 7 samovolných, 13 miniinterrupcí a 4 jiné legálních. Na 1 000 obyvatel 
p�ipadlo 8,9 živ� narozených d�tí, což je p�ízniv�jší �íslo než v roce p�edchozím. 

Jak bylo výše uvedeno, narodilo se ve Vrbn� v roce 2004 celkem 54 d�tí. Vrbenští 
rodi�e vybírali pro své d�ti op�t jména p�evážn� �eská. Mén� obvyklá jména tentokrát 
vybírali rodi�e chlapc�, nap�íklad Andreas, Benjamin i zcela zvláštní Matea. �ty�i narození 
chlapci dostali jméno Tomáš, dva jméno Alexandr a všechna další k�estní jména byla použita 
jen jedenkrát. Obdobné to bylo letos i v p�ípad� dívek, kdy dv� dívenky dostaly jméno 
Viktorie a dv� byly pojmenovány Jana. Žádné z dalších zvolených jmen se nezopakovalo.   

V lednu 2004 se jmén�m d�tí narozených v lednu na území �eské republiky v�noval 
i �eský statistický ú�ad. Nej�ast�jším dív�ím jménem je již od roku 1999 Tereza a na první 
místo se v tomto roce vrátil po ro�ní pauze op�t Jan. Za Terezkou následuje stejn� jako 
v minulých p�ti letech Kate�ina a na t�etí místo se letos z lo�ského osmého vyšvihla Eliška. 
Za Janem pak následovali Jakub a Tomáš. Ve Vrbn� bylo oblíbené jméno Tereza použito 
jedenkrát stejn� jako jméno Kate�ina, zato Eliška se neobjevila žádná.. Mezi vrbenskými 
chlapci se op�t neobjevil ani jeden  Jakub, jedenkrát Jan, zato jméno Tomáš bylo použito letos 
�ty�ikrát.. 

3.2. Sociální pom�ry, zam�stnanost 

Pr�m�rná hrubá m�sí�ní mzda v �eské republice v roce 2004 byla 18 041 K�, 
p�i�emž v podnikatelské sfé�e �inila 18 124 K� a v nepodnikatelské sfé�e 17 762 K�. Oproti 
roku 2003 vzrostla pr�m�rná mzda o 1 000 K�. Index reálné mzdy �inil 103,7, inflace 
ve srovnání s lo�ským rokem sice vzrostla, ale hodnota 2,8% byla stále výrazn� nižší než 
ve druhé polovin� 90. let. Nezam�stnanost ve srovnání s lo�ským rokem op�t poklesla, 
a to na hodnotu 9,5%. Celkov� m�žeme tento rok v naší republice charakterizovat op�t jako 
období hospodá�ského r�stu. Minimální mzda byla v tomto roce stanovena na 6 700 K�, 
oproti lo�skému roku vzrostla o 8,1%. Hodinová sazba byla stanovena na 39,60 K�. 

Nadále se prohlubují rozdíly mezi jednotlivými regiony. Bývalý okres Bruntál
se ocitá mezi t�mi, které v rámci republiky nejvíce zaostávají. Jsou zde jedny z nejnižších 
mezd a míra nezam�stnanosti stabiln� p�evyšuje republikový pr�m�r. I v tomto roce 
se udržela na 18,0%.  

Naše m�sto je ze všech m�st okresu Bruntál nejvíce postiženo a nezam�stnanost zde 
poprvé p�ekro�ila okresní pr�m�r hodnotou 18,8%. V�tšina velkých pr�myslových podnik�
prošla i v letošním roce zásadními zm�nami. �innost n�kterých skon�ila, jiné výrazn�
restrukturalizovaly výrobu a omezily po�ty zam�stnanc�. Op�t propoušt�la ENERGOAQUA  
a.s. z bývalého D�evokombinátu, ale výrazn� stav zam�stnanc� snižoval i Crystalex a.s. Nový 
Bor v místní sklárn�, mírn� i Prad�dský lesní závod. Negativní vývoj je ovlivn�n zejména 
velkou vzdáleností a dopravní nedostupností našeho m�sta.  

Ve své �innosti pokra�ovalo detašované pracovišt� Ú�adu práce v Bruntále sídlící  
na ul. Zahradní �.p. 278. Jeho úkolem je vedení evidence nezam�stnaných, vy�izování dávek 
i poskytování poradenství p�i hledání pracovního místa. 
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3.3.        Zdravotnické a sociální služby 

Ve Vrbn� i v tomto roce ordinovalo 6 praktických léka��. P�t z nich provozuje 
soukromou praxi, jedna léka�ka je zam�stnancem Brumedy s.r.o. Bruntál. Privátními léka�i 
jsou MUDr. Vlasta Holajová (budova D�evokombinátu na Jesenické ul.12), MUDr. Zden�k 
Choleva a MUDr. Otakar Kop�iva (oba v soukromé vile na ul. Sadové �.p. 310), pro d�ti 
a dorost MUDr. Hana Strouhalová (Bezru�ova 83) a MUDr. Miroslav Schubert (Jesenická 
448), pro dosp�lé MUDr. Zuzana Martínková (vila LPH,  Jesenická 146), která 
je zam�stnancem Brumedy s.r.o.  

Soukromou zubní ordinaci provozuje MUDr. Stanislav Koudelka (budova 
D�evokombinátu na Jesenické ul. 12),  MUDr. Blanka Ša�ková (budova ZŠ na ul. Školní)  
a MUDr. Tomáš Stan�k (vila LPH, Jesenická 146). Na téže adrese provozuje soukromou 
gynekologickou ambulanci MUDr. Petr Svoboda. Soukromou chirurgickou ambulanci  
na Nádražní 224 (soukromá vila, d�íve m�stské jesle) provozují st�ídav� bruntálští chirurgové 
MUDr. Yifru Assefa a MUDr. Miloslav Procházka.  

V tzv. „lisovenské“ vile na Jesenické 146 poskytují ob�an�m pravideln� v n�kterých 
dnech odbornou pé�i i specialisté, a to ortopedové MUDr. Kalvoda, MUDr. Martínek  
a MUDr. Zuzana Jurá�ová, diabetolog MUDr. Alena Húsková a internista MUDr. Eva 
Matelová. V této budov� provozuje soukromou rehabilitaci Irena Jedináková  a zubní 
laborato� So�a Jelínková.  

Ordinaci pro bolest, homeopatii, akupunkturu a rehabilitaci provozuje MUDr. Hana 
Jurajdová ul. Sv. �echa �.p. 268 a sou�ástí je i rehabilitace. Rehabilitaci zde provozují  
Dagmar Demelová a Vladimíra Kujová. 

K dalším odborným vyšet�ením jezdí obyvatelé Vrbna do Polikliniky a nemocnice 
Brumeda s.r.o. Bruntál, do Sdruženého zdravotnického za�ízení v Krnov�, do nemocnice 
v Rýma�ov� i na vzdálen�jší odborná pracovišt� v Opav�, Ostrav�, Olomouci a jinde. 
Léka�skou službu první pomoci zabezpe�uje Brumeda Bruntál, p�evoz pacient� sanitkou 
na r�zná vyšet�ení pak vrbenská soukromá Dopravní zdravotní služba HORI s.r.o. se sídlem 
na Bezru�ov� ul. �.p. 83. Služba je nep�etržitá, 24 hodin denn�. 

Soukromou lékárnu �. 111 provozuje Mgr. Olga Koudelková na ulici Nádražní 202. 
Jedná se o jedinou lékárnu na území našeho m�sta.  

Pé�i o osam�lé, staré �i nemocné osoby organizuje odbor sociální a zdravotní M�Ú. 
Služby  domácí ošet�ovatelské pé�e zajiš�ovala o.p.s. HELP-IN se sídlem v Bruntále a nadále 
n�které soukromé ošet�ovatelky.  

Provoz zahájily i dva nové Domy s pe�ovatelskou službou na ulici Husov�, do 
kterých se první nájemníci za�ali st�hovat v m�síci únoru a do konce roku bylo všech 18 byt�
obsazeno seniory, jejichž zdravotní stav to vyžadoval a p�id�lení bytu schválila rada m�sta. 
Pé�i zde zajiš�ovala rovn�ž HELP IN Bruntál o.p.s., jejíž vrbenské pracovišt� má sídlo 
v jednom z t�chto dom�. 

Soustavnou pé�i o staré ob�any zajiš�uje Domov d�chodc� ve Vrbn� pod Prad�dem, 
Mnichov �.p. 262. Je i nadále p�ísp�vkovou organizací m�sta. 
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V roce 2004 obstarává chod za�ízení s kapacitou 90 l�žek celkem 35 zam�stnanc�, 
z toho 18 zdravotnických pracovník� v nep�etržitém provozu. 	editelkou je Lenka 
Bambušková. V roce 2004 zde nedošlo k žádným podstatným zm�nám. Domov obstarává 
všechny úkony, které si sociální služba vyžaduje a zajiš�uje i zájmovou a kulturní �innost 
pro ubytované. Nap�. tzv. kavárni�ky (posezení s jubilanty), kulatý st�l (jedenkrát m�sí�n�), 
jarmark (t�ikrát ro�n�), výrobu velikono�ní a váno�ní výzdoby, r�zné výlety. V lét� posezení 
u táboráku, celodenní akcí je pravideln� Den senior� se sout�žemi, hudbou a tane�ními 
vystoupeními. V pracovních dnech mohou ubytovaní využívat cvi�ení, suché masáže 
�i perli�kové koupele. 

V rámci vedlejší �innosti va�í ob�dy pro cizí strávníky a zajiš�uje pe�ovatelskou 
službu pro osam�lé osoby, neubytované v domov�. 

Sou�ástí M�Ú je odbor sociální a zdravotní, který má na starosti zejména pé�i  
o rodiny, o d�ti, o osam�lé osoby a o nezam�stnané. Zabezpe�uje i výplatu dávek sociální 
pomoci. Vydávání osobních doklad� pro ob�any zajiš�uje odbor vnit�ních v�cí, kam spadá 
i matrika. �innost obou odbor� byla popsána v kapitole týkající se �innosti M�stského ú�adu. 

4. Hospodá�ský život 

4.1. Zem�d�lství a lesní hospodá�ství  

Celková rozloha území m�sta je 6891,2 ha, z toho lesy (pozemky ur�ené k pln�ní 
funkcí lesa) zaujímají 5812,1 ha, tj. 84%. Zem�d�lské pozemky zaujímají pouze 687,0 ha, 
tj. 10% z celkové rozlohy, z toho trvalé travní porosty �iní 547,7 ha, tj. 80% z rozlohy 
zem�d�lských pozemk�, orná p�da pouze 77,1 ha, tj. 11% z rozlohy zem�d�lských pozemk�. 

Zem�d�lské pozemky náleží do oblasti hn�dozemní. P�evládají hn�dé p�dy kyselé 
a oglejené p�dy, místy i hn�dé p�dy podzolové. Jsou to p�dy pís�itohlinité až pís�ité, st�edn�
hluboké až m�lké. Celé území je za�azeno do zem�d�lské p�írodní oblasti vrchovinné. Terén 
je siln� �lenitý, místy zna�n� svažitý, se zhoršenou až nízkou mechaniza�ní p�ístupností. Tato 
oblast je vhodná pro p�stování brambor, n�kterých obilovin, pícniná�ství a p�stování 
technických plodin. V živo�išné výrob� je to oblast vhodná pro pastevní chov skotu a ovcí. 

Nejv�tším producentem v oblasti zem�d�lské výroby je ve Vrbn� Prad�dský lesní 
závod, a. s. - st�edisko zem�d�lské výroby, celkem hospoda�í na 385 ha zem�d�lských 
pozemk�, z toho je na území Vrbna 250 ha. V Mnichov� má farmu pro chov skotu – krávy 
bez tržní produkce mléka. Jde o pastevní chov, skot je ve stájích umíst�n jen v zim�. 

Do zem�d�lské produkce se aktivn� zapojují i soukrom� hospoda�ící zem�d�lci: 
Zde�ka Vrbová, Mnichov   
Obhospoda�uje 105 ha zem�d�lských pozemk�. V jedné ze stájí farmy má umíst�n chov 50 ks 
krav bez tržní produkce mléka. 
Petr Novák, Mnichov 
Celkem obhospoda�uje 21 ha zem�d�lských pozemk�. Ve stáji u rodinného domu má umíst�n 
chov 9 ks skotu.  
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Hubert Treimer, Mnichov  
Hospoda�í na 9 ha zem�d�lských pozemk�. Ve stáji u rodinného má umíst�n chov 4 ks skotu 
a 4 ks tažných koní. 
František �ernota, Vrbno pod Prad�dem   
Celkem obhospoda�uje 15 ha zem�d�lských pozemk�. Ve stáji u rodinného domu má umíst�n 
chov 3 ks skotu a 5 ks tažných koní.  
 Na potraviná�skou výrobu se zam��uje firma  JANTAR spol. s r.o. – jatka, 
Mnichov 246. Spole�nost má sídlo v Bruntále, Opletalova 29/8 a provádí práce výrobní 
povahy v rostlinné a živo�išné výrob� bez veterinárních �inností, potraviná�skou výrobu 
(jatka, pekárna) a obchodní �innost. Ve Vrbn� se nacházejí jatka. 

Velkou �ást území m�sta Vrbna pokrývají lesy, které jsou za�azeny do lesní oblasti 
�.28 – Hrubý Jeseník. V katastrálním území Vrbno pod Prad�dem p�edstavují lesy 75% 
plochy katastru, v k.ú. Mnichov to je 51% a v k.ú. Železná dokonce 97% území. Z hlediska 
v�kové a druhové skladby se jedná o r�znov�ké porosty od 1 do 150 let. P�evažujícím 
porostním typem je za 75% smrk, s vyšším zastoupením buku a javoru. P�ím�s do 1% tvo�í 
jedle, douglaska a mod�ín.  

Na lesních pozemcích mají právo hospoda�it Lesy �eské republiky Hradec Králové 
s.p.– LS Karlovice. �ást lesních pozemk� je ve vlastnictví soukromých vlastník�, �ást lesních 
pozemk� je ve vlastnictví m�sta. Pro hospoda�ení ve svých lesích zam�stnává m�sto 
odborného lesního hospodá�e. 

        4.2. Pr�mysl a drobné podnikání 

D�evokombinát, a.s., Jesenická 152 
Dne 31. b�ezna 2004 se úpln� zastavil provoz kotelny a kon�í všichni pracovníci 

D�evokombinátu. Kontrolu uživatel� budov a prostranství (nájemc�) p�ípadn� pronájmu 
dalších prostor�, �i prodej skladových zásob tvarovaných výlisk� zajiš�ovalo sedm 
pracovník� firmy ENERGOAQUA. Zachovalé výrobní haly se pronajímají jako skladovací 
prostory, menší prostory užívají v nájmu drobní podnikatelé.   

Informace zpracovala kroniká�ka z podklad� pana Kory�anského. 
Crystalex a.s., odšt�pný závod Sklárna Vrbno pod Prad�dem 

V rámci privatizace v 90. letech 20. století se stává sou�ástí firmy Crystalex a.s. 
Nový Bor. Crystalex a.s. Nový Bor je sou�ástí holdingu Bohemia Crystalex Trading, který 
zam�stnává na p�t tisíc lidí a jehož ro�ní obrat se pohybuje kolem p�ti miliard korun. 

Sou�asný výrobní program vrbenské sklárny spo�ívá v ru�ní výrob� užitkového 
skla. Závod produkuje kalíšky, odlivky, mísy, vázy, dózy, svícny a jiné stolní sklo. 
Specifi�nost sklárny spo�ívá p�edevším v možnostech výroby r�znobarevného skla, 
zdobeného malbou nebo diarytem. V roce 2004 výrazn� poklesl po�et pracovník� na 
polovinu, a to na pouhých 105. 

Informace �erpala kroniká�ka z internetu. 
JELÍNEK – TRADING  spol. s  r. o.  Zlín, provoz Vrbno pod  Prad�dem, Jesenická 146 

Firma  JELÍNEK – TRADING  spol. s r. o.  Zlín koupila v listopadu 2002 firmu LNH  
a.s. a i v roce 2004 pokra�uje  ve  výrobní  �innosti.  
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Firma byla založena v roce 1991 jako obchodní spole�nost. Postupn� budovala vlastní 
skladová a výrobní st�ediska za�ízená pro zpracování plastových odpad�, výroba plastových 
výrobk� a další dopl�kové �innosti. V sou�asné dob� pat�í spole�nost k nejv�tším 
zpracovatel�m t�íd�ných plastových odpad� v �eské republice. V závod� ve Vrbn� p.P. 
zam�stnávala 54 osob a vyráb�la zde vst�ikované plastové výrobky, p�edevším kompostéry a 
kompostovací sila.  

V majetku firmy z�stává d�m na Jiráskov� 61 (bývalý závodní klub LNH, tzv. 
„li�ák“). Na p�ilehlé parcele �. 450 je parkovišt�.  

Informace �erpala kroniká�ka z internetu. 
LPH, s r.o., od 1.10.2004 Advanced Plastics s.r.o., Jesenická 146 

Výrobní program firmy, jejímž majitelem je od r. 2001 firma Gardena Technik, 
p�edstavovala výroba plastových díl� a jejich montáž, sou�ástí byla i nástrojárna. V zásad�
sleduje dva výrobní sm�ry – strojírenský (vyrábí vlastní lisovací stroje) a plastiká�ský 
(technologie vst�ikování termoplastických hmot do forem na hydraulických lisech).  

P�ibližn� 20% produkce firmy je ur�eno p�ímo pro spot�ebitelský trh. Jedná se nap�. 
o výrobky pro domácnost, pro zahradu a ke sportování.  

Firma dále vlastní objekt �.p. 308 (p�vodní Grohmannova vila, v níž se nacházelo 
podnikové zdravotní st�edisko), který pronajímá zdravotník�m a léka��m a dále objekt �.p. 
347 (p�vodní vila Adolfa Grohmanna, pozd�ji jesle LNH s.p.), obojí na Jesenické ul. 

V roce 2004 zam�stnávala firma 822 pracovník�, což je o 90 více než v roce 2003. 
Informace zpracovala kroniká�ka z podklad� RNDr. S. Máje. 

MADER lesnická firma, s r.o., Železná 157 
Pokra�uje jako firma rodinného typu bez jakéhokoliv vlivu cizího finan�ního kapitálu. 

Pokra�uje ve zpracování kulatiny a ve výrob� paletových p�í�ez�. Je moderní a prosperující 
d�evozpracující firmy. Objekt byl vybaven novou technologií na výrobu, transport a tepelnou 
ochranu �eziva a výrobk�. Jeho ro�ní zpracovatelská kapacita p�i dvousm�nném provozu 
je cca 4.000 m3 kulatiny. Po�et pracovník� 10 – 19. 

Informace �erpala kroniká�ka z webu firmy. 
Odetka a.s., D�lnická 157  

V roce 2004 je nadále majoritním akcioná�em Evžen Suk st., �editelem firmy je Ing. 
Evžen Suk ml. Pokles výroby a prodeje šn�rovadel do obuvi zp�sobil, že spole�nost postupn�
p�ešla na jiné výrobky s vyšší p�idanou hodnotou, snížila stav zam�stnanc� a zvýšila aktivitu 
v oblasti vývoje nových výrobk�. V roce 2004 firma zam�stnávala 90 zam�stnanc�, p�evážn�
žen v pleta�ské výrob�, zahájila i výrobu plastiká�skou. Oproti roku 2003 se po�et 
zam�stnanc� snížil o 10. 

Informace zpracovala kroniká�ka z podklad� Ing. P. Suka. 
PA�ÁK PLASTY, s r.o., Mnichov 233 

  Hlavním zam��ením firmy Pa�ák Plasty, která se po svém vzniku zam��ila na výrobu 
lisovacích nástroj� a zpracováním plast�, je vývoj, výroba a montáž díl� z plast�. Sm�rovány 
jsou hlavn� do automobilového, elektrotechnického, nábytká�ského, reklamního a spot�ebního 
pr�myslu. V roce 2004 zam�stnávala na hlavní pracovní pom�r cca 60 pracovník�
v t�ísm�nném provozu. 

Informace �erpala kroniká�ka z webu firmy 
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Kamenský – Stavby a Konstrukce s.r.o.,, Mnichov 236 
Zabývala se výrobou a montáží vzduchotechniky a záme�nickou výrobou, podnikala 

i v oboru provád�ní staveb. Zakázky realizovala nejen ve Vrbn� a okolí, ale po celé republice. 
V roce 2004 zam�stnávala 20 - 24  pracovník�. 

Informace �erpala kroniká�ka z webu firmy 
Plasty Ivo Urbánek, Zlatohorská ul. 

Firma pokra�ovala v maloobchodním i velkoobchodním prodeji sortimentu plastových 
výrobk�. Zabývala se rovn�ž nákupem a prodejem plastických hmot a to i regenerát�.  

Spole�nost URBÁNEK - PLASTY s.r.o., zajiš�ovala výrobu výlisk� z plast�, jejich 
regeneraci, výrobu výrobk� z k�že na zakázku a vnitrostátní dopravu. 

Ob� firmy sídlí v centru m�sta Vrbna p. P. za kruhovým objezdem sm�rem na Zlaté 
Hory. Firma PLASTY Ivo Urbánek sídlí ve vlastních prostorách s veškerým technickým 
zabezpe�ením pot�ebným pro sv�j provoz v�etn� atraktivní prodejny o rozloze cca 200 m2, 
která je sou�ástí areálu ve Vrbn� pod Prad�dem. Prodejna nabízí neustále obnovovaný 
a rozši�ovaný sortiment výrobk� spot�ebního charakteru od kuchy�ských, úklidových pot�eb, 
koupelnových dopl�k�, hra�ek, sportovního zboží z plastu až po zahradnické pot�eby 
jakéhokoli druhu. 

Firma má vlastní formy na vybrané výrobky, jejich výrobu zabezpe�uje a tuto službu 
m�že nabídnout i p�ípadným zájemc�m a to i v oblasti technických výlisk�.  

Informace �erpala kroniká�ka z webu firmy 
Prad�dský lesní závod, a.s., Nádražní 599 

V roce 2004 je majitelem Prad�dská lesní a.s., �editelem spole�nosti je Ing. Miloslav 
Komárek a ekonomickým �editelem je Jan Stejskal. Spole�nost v tomto roce poskytuje 
zejména kompletní lesnické služby, provozuje zem�d�lskou a d�eva�skou výrobu. Spole�nost 
zam�stnávala 139 osob a skon�ila s hospodá�ským výsledkem 1.017 tisíc K�.  

Informace zpracovala kroniká�ka z podklad� Ing. M. Komárka. 
T.W.I. spol. s r.o., Mnichov 146 

Výrobní sortiment tvo�í solární kolektory a solární systémy, plastová okna a dve�e a 
strojírenská zakázková výroba. Manažer firmy Ing. Zden�k Pravda, zam�stnáno je zde 20 – 
24 pracovník�. 

Informace �erpala kroniká�ka z webu firmy 
Vrbenská nástroja�ská s r.o., Zlatohorská 103  

Firma byla založena v r. 1993, výroba byla zahájena v r. 1994, manažer Dušan 
Lašt�vka, zam�stnává do 15 osob v�etn� managementu. Výroba lisovacích forem, jejich 
tvarových �ástí a elektrod. 

Informace �erpala kroniká�ka z webu firmy 
Vrsan s r.o., Jesenická 196 

V roce 2004 je �editelem firmy Josef Novák. Po zlomovém roce 2003 pokra�uje 
výroba textilních výrobk�, zejména ln�ných p�ízí. Další podnikatelskou aktivitou je koup�
zboží za ú�elem dalšího prodeje.

Informace  �erpala kroniká�ka z internetu. 
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Drobné podnikání: 
D�evovýroba Prad�d s.r.o., M. Alše 615, vznik 1999, manažer Ing. Ond�ej Poštulka, 20 – 24 
pracovník�  
EKF - Karel Fitz, Mnichov 258 
Firma EKF p�sobí na trhu satelitní a anténní techniky již od roku 1991, poskytuje 
profesionální služby v oblasti individuálního i spole�ného p�íjmu satelitní televize.  

Autodoprava Jaroslav Krahulec, Železná 107 
Krahulec International Logistic, s.r.o., Vrbno pod Prad�dem, doprava mezinárodní i tuzemská, 
spedice, zasílatelství, silní�ní p�eprava zboží, sb�rná služba 
Zemní práce - Darmovzal, Mnichov 360, zajišt�ní zemních a demoli�ních prací. 
Zemní práce - Nad�žda Klí�ová, Mnichov 311, zemní práce a doprava 
Betos Georgios – záme�nictví, D�lnická 157 
Georgiadis Dimitris, Nádražní 439, práce ve výškách  
Garten, Zden�k Zelinka, Mnichov 81, po�ez kulatiny, sušení d�eva, nábytek na míru, 
zahradní nábytek, obkladové materiály. 
Kominictví Ko�i�ka, St�elni�ní 519, výstavba, �išt�ní a revize komín�, m��ení spalin 
ELPAS Vrbno, s.r.o., Mnichov 240, vznik 1993, manažer Panajotis Sideras, p�evážn�
elektropráce, 10 – 19 pracovník�  
INSTAL-TOP -  Hlinka-Kauer,, Nádražní ul., práce instalatérské a topená�ské 
Mojmír Glabaz�a – instalatér, Železná 142, práce instalatérské 
Zden�k Motyka – instalatérství, Mnichov 250 
Stola�ství - Vosáhlo a Thér, Nádražní ul. 
Truhlá�ství - Pato�ka Ivan, Mnichov 83 
PaP Vladimír Holaj – pekárna, Jesenická 20 
Lesní spole�nost Ludvíkov a.s., Železná 117, vznik 1999, manažer Ivo Kone�ný, 20 – 24 
pracovník�  
Polykemi spol. s r.o., Jesenická 146, výroba plastových polotovar�, 1-5 zam�stnanc�
Sklárna Jakub, Mnichov 278, tradi�ní ru�ní výroba historického zeleného skla 
Sklárna Radek Kostka, Mnichov 367, tradi�ní výroba historického zeleného skla 

        4.3. Obchod a služby, cestovní ruch, pen�žnictví 

Obchod: 
AHOLD Czech Republic, a.s., Supermarket Albert, Jesenická 575, Vrbno 

pod Prad�dem je i v roce 2003 jediným supermarketem na území m�sta.  
V nákupním centru supermarketu Albert je umíst�na �ada dalších obchod�. 

Drogerie Family s.r.o., maso-uzeniny Opatrný, hodiná�ství Tiky-Taky p. Kotáskové, Elektro 
Ji�í Krupa, nábytek, papírnictví a hra�ky DaniJel, prodejna koberc� a bytového textilu Kobra 
L. Singera, od�vy pat�ící vietnamskému obchodníkovi.  

Supermarket Albert je jedinou velkou prodejnou potravin ve m�st�. Další prodejny 
potravin jsou vesm�s malé obch�dky v rukou soukromník�. Na Myslivecké ulici potraviny 
Šrámek, na Husov� potraviny Mája, na Jesenické potraviny Garis, potraviny Ve�erka 
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na Bezru�ov� ul. a na ul. Sv. �echa 315, konzum  B. Opatrný na nám. Sv. Michala, potraviny 
v Železné a v Mnichov�. 

V centru m�sta jsou obchody soust�ed�ny na dvou místech. Jednak je to objekt 
bývalého komunálu na Zlatohorské ul., kde najdeme prodejnu Elektro Lindner, jízdní kola 
Škopec, o�ní optiku a Plasty Ivo Urbánek. A dále pak tržnice na ul. Nové doby 112, 
kde je Drogerie, Zelenina Ilja, cykloservis Chre�o (oprava a prodej kol), denní bar Pohoda 
(cukrárna-kavárna-ob�erstvení), metráž a galanterie Ji�í a Monika Šev�íkovi.  

V dolní �ásti ul. Bezru�ovy je Drogerie Darmovzal, Klenoty �apková, novinový 
stánek P. Gamovský. Na ul. Nové doby 111 prodejnu obuvi provozuje Drahomíra Kopecká, 
ve stejném objektu prodejnu Zdravé výživy p. Galle.  

Prodej osobních po�íta��, provoz po�íta�ových sítí a mobilní telefony nabízí firma 
Propos, Bezru�ova 619 v nov� postaveném „Centru II,  majitel Petr Obrusník. V tomto 
objektu sídlí i další firmy. Firma Market Demel prodejny keramiky, bot a textilu a Ji�í 
a Monika Šev�íkovi prodejna metráže a textilu.  

Kv�tiná�ství Palyza je na ul. Jesenické, kv�tiná�ství  Š. Urbánková na Nádražní ul. 
Na téže ulici je i papírnictví Vondra, Klenoty Ariana D. Zv�d�líkové a prodejna novin 
J. Zv�d�líka. Prodej stavebních materiál� Stavebniny Janík na D�lnické 634 a ESO 
stavebniny s.r.o., Mnichov 2. V Železné 144 (prodejna potravin) provozovala Helena 
Andrýsková QUELLE SHOP umož�ující objednávkový prodej ze známého katalogu bez 
poštovného a balného.  
Služby: 
 Služby pro obyvatele zajiš�ují další soukromí podnikatelé. Kade�nictví provozuje 
Anna Sola�ová na Jesenické 227, Romana Kostková na Nové doby 112, Zdena Otipková 
na ulici Bezru�ov�. Kosmetiku pak Tereza Zahrádková na ul. Sadová 310, Monika Opatrná 
na St�elni�ní 527, Libuše Nepožitková Nové doby 112, Krystyna Macha�ová Nové doby 435. 
Manikúru provádí Eva �eperová na St�elni�ní 527. 

Prodej a servis po�íta�� provádí firma Willy V. Ulipa na Bezru�ov� 113 a  Lud�k 
Koblása na Nádražní 202. Petr Gut, V Dolíku 571/4 provádí dodávky a opravy kopírovacích 
stroj�, tiskáren a dalších za�ízení. 
 Firma KUMI-KURE�KA s.r.o. provozuje na ul. Jesenické 715 prodejnu Husqvarna.
Prodej a servis lesní a zahradní techniky - pily, zahradní seka�ky, k�ovino�ezy, vyžína�e, 
náhradní díly a oleje.  

Reklamní a propaga�ní služby pak LITERA - Zde�ka Horáková, Sadová 385 
a Gionardi - Dušan Zapala�, Myslivecká 590. Veškeré tiskárenské služby pak Tiskárna 
Zubalík, Sadová 296.  

Fotoateliér provozuje Ji�í Šafka na ul. Zlatohorské. Rýma�ovský fotoateliér Drexler 
p�emístill svou pobo�ku na Nádražní ul. 

Provozovnu služeb provád�jící praní ložního prádla a od�v�, chemické �išt�ní od�v�, 
�išt�ní a barvení kožešinových výrobk�, opravy obuvi, šicích a kancelá�ských stroj�
na ul. Jesenické 245 provozoval i v tomto roce Petr Grecman. Na Bezru�ov� 81 
pak provozovnu nabízející šití a opravy od�v� a bytového textilu H. Gamová. 

Sklená�ské práce provádí Tomáš Marek, St�elni�ní 520 a Sklená�ství Jana 
na Palackého ul.  
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Služby pro motoristy jsou popsány v kapitole 5.3. Výuku �idi�� provád�la ve Vrbn�
v p�ístavb� M�stského ú�adu bruntálská autoškola BILL, majitelka Lenka Billová.  

Služby v oblasti ubytování a stravování pro návšt�vníky m�sta i pro místní ob�any 
poskytují následující za�ízení: 
Garis, Jesenická – hostinec pro ve�ejnost  
Hospoda U Radka, Železná – hostinec pro ve�ejnost 
Hotel U Hradil�, Žižkova – ubytování, stravování, restaurace pro ve�ejnost 
Hotel Morava, Nádražní ul. – ubytovna, hostinec pro ve�ejnost 
Parkhotel Garni, s.r.o., Jesenická 275 – ubytování bez možnosti stravování 
Pension ADAM, Vidly 127 – ubytování, stravování 
Penzion Dana, Mnichov 387 – ubytování bez možnosti stravování 
Penzion Mnichov, Mnichov 20 – ubytování, stravování, hostinec pro ve�ejnost 
Penzion Pod Prad�dem, Jesenická 357 – ubytování, stravování, restaurace pro ve�ejnost 
Penzion Vrbno, Nádražní 228 – ubytování, stravování, hostinec pro ve�ejnost, letní zahrádka 
Rybá�ská bašta Žaláková, Mnichov 103 – stravování (rybí speciality), rybolov 
Cestovní ruch: 
Informa�ní agentura IMPULS s.r.o., Jesenická 252 
Agentura Impuls s.r.o. je výhradním provozovatelem informa�ních stránek Jeseníky-Prad�d. 
Provozuje Turistické informa�ní centrum ve Vrbn� pod Prad�dem a Karlov� Studánce a nabízí 
tyto služby: 

• zprost�edkování ubytování v Jeseníkách, v lokalit� Prad�du a jeho blízkém okolí 

• typy k využití volného �asu – turistika, cykloturistika, lyžování 

• informace o doprav�

• informace o službách 

• kopírovací a faxová služba 

• ve�ejný internet 

• sm�nárna 

• prodej suvenýr�, map a pohlednic 
Pen�žnictví: 

Bankovní služby poskytuje �eská spo�itelna a.s., ul. Bezru�ova 238, Poštovní 
spo�itelna a.s., ul. Jesenická 256 a Komer�ní banka a.s., ul. Jesenická 146. Ve m�st� sídlí 
i pobo�ka �eské pojiš�ovny na Nové Doby 112. 

Bezplatný poradenský servis poskytovala 1x týdn� v p�ístavb� M�Ú �eskomoravská 
stavební spo�itelna.  

Poradenství v oblasti finan�ní a da�ové a vedení ú�etnictví pro ob�any je zam��eno 
zejména na živnostníky a drobné podnikatele. Nové doby. Finan�ní poradenství poskytuje 
nap�. FiM V�ra Kopecká, Vilma Hlinková, kompletní vedení ú�etnictví a da�ové poradenství 
Zuzana Machetanzová, Vladimír Ulip – WILLY, Ivana Novotná, Ing. Zden�k Jarmar, Ing. 
Ilona Krupová, Milena Sadílková, Dagmar Ju�íková a n�kte�í další.  

V oblasti oce�ování nemovitostí pracuje firma IRID s.r.o. – reality, Palackého 479, 
jejímž majitelem je Ing. Jan Richter. V �innosti pokra�uje i  stejnojmenná realitní kancelá�.  

Bezplatné právní poradenství zabezpe�uje M�Ú. Na dota�ní poradenství
a zpracování žádostí o dotace se zam��uje  Bc. Ivana Metelková, Husova 491. 
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        4.4. Zásobování obce, ceny potravin a jiného zboží v obci 

Míra inflace v �eské republice, vyjád�ená p�ír�stkem pr�m�rného ro�ního indexu 
spot�ebitelských cen vyjad�uje procentní zm�nu pr�m�rné cenové hladiny za posledních 
12 m�síc�, �inila v roce 2004 2,8%.  Oproti roku 2003 se zvýšila o 1,7% a stále je výrazn�
nižší, než v letech 1994-1998, kdy se pohybovala v rozmezí 8,5% - 10,7% a teprve od roku 
1999 klesla pod hranici 5%.  

Obecn� m�žeme konstatovat, že ceny veškerého zboží ve m�st� byly vyšší 
než ve velkých m�stech v okolí. Nebyly však takové, aby se vyplatila cesta vlastním autem 
pouze za ú�elem nákupu. Ceny potravin v jednotlivých prodejnách v obci se mírn� lišily.  
        
Vybrané zboží množství cena Vybrané zboží množství cena 

Chléb konzumní 
kmínový

1 kg 15,25 Mléko polotu�né 1 l 14,35 

Vejce �erstvá 1 kus 2,47 Máslo �erstvé 1 kg 115,48

Olej slune�nicový 1 l 34,06 Rostlinný tuk 1 kg 55,44 

Maso hov�zí p�ední 1 kg 74,43 Maso hov�zí zadní 1 kg 153,73

Maso vep�ové - b��ek 1 kg 68,56 Maso vep�ové - 
pe�en�

1 kg 113,31

Ku�e kuchané 1 kg 51,80 Filé mražené 1 kg 111,75 

Šunkový salám 1 kg 117,53 Šunka vep�ová 1 kg 154,20

Jablka I. jakost 1 kg 20,57 Pomeran�e I. jakost 1 kg 28,49 

Banány žluté I. jakost 1 kg 33,84 Brambory �erstvé 1 kg 6,61 

Cukr krystalový 1 kg 25,40 Káva pražená 100 g 6,49 

Pivo sv�tlé vý�epní 0,5 l 8,48 Tuzemský rum 1 l 176,65

Sparta light s filtrem krabi�ka 46,00 Petra s filtrem krabi�ka 44,00 

Automatická pra�ka 1 kus 11.468 Elektrická 
chladni�ka 

1 kus 8.253 

Televizní p�ijíma� 1 kus 7.568 Jízdní kolo pánské 1 kus 9.059 

Televizní poplatek m�síc 75,00 Poštovné v 
tuzemsku

1 kus 6,50 

Benzín Natural 95 1 l 25,87 Motorová nafta 1 l 25,73 

Zák. poj. vozidla 1 rok 3.624 Toaletní mýdlo 
výb�r.

100 g 13,23 

Kosmet. krém Nivea 150 ml 78,41 Prací prost�edek 1 kg 73,31 

Ceny potravin a dalšího zboží ve m�st� se nepoda�ilo zjistit p�esn�, ale v podstat�
korespondovaly se pr�m�rnými cenami v �eské republice. Pro úplnost uvádím n�které 
vybrané ceny v roce 2004. Modrá barva zna�í cenu nižší a �ervená vyšší oproti roku 2003, 
�erná je cena beze zm�ny.  
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V tomto roce je 15 položek modré, 19 položek �ervené a 2 položky v �erné barv�. 
Beze zm�ny z�stal jen televizní poplatek a poštovné. �ervená p�evažuje u základních 
potravin, jako je máslo, rostlinný tuk, cukr a maso s výjimkou ku�at a filé. Ovoce a zelenina 
zlevnily, zdražily pouze banány. Zdražil i alkohol a po delší dob� i cigarety. Op�t výrazn�
zlevnily elektrické spot�ebi� pro domácnost, zdražila však jízdní kola. Dále pom�rn� výrazn�
zdražilo i zákonné pojišt�ní vozidla, cena motorové nafty se p�iblížila cen� benzínu.  

5. Výstavba, doprava, spoje 

           5.1.        Výstavba a údržba dom�, byt� a dalších objekt�

Domy a byty 
Správa m�stských byt� je za�len�na do organiza�ní struktury M�stského ú�adu. 

I v tomto roce pokra�ovala privatizace dom� a byt�, které byly již d�íve nabídnuty 
nájemník�m k odkoupení. Postupovalo se podle pravidel, schválených zastupitelstvem m�sta. 

Koeficient r�stu nájemného v bytech v majetku m�sta byl stanoven obecn�
závaznou vyhláškou na 1,04. 
Mezi významné investi�ní akce m�sta v roce 2004 pat�ily: 

• výstavba okružní k�ižovatky ulic Nádražní, Jesenická, Zlatohorská a Bezru�ova 

• demolice objektu �.p. 142 na Jesenické ulici 

• Rekonstrukce �OV Vrbno p.P. - zahájení  
Výroba tepla a TUV  

Spole�nost TEPLO VRBNO s.r.o., jejímž zakladatelem a jediným vlastníkem je m�sto 
Vrbno p.P., zajiš�ovala i v tomto roce výrobu a rozvod tepla pro všechny „�inžovní“ domy. 
Cena GJ v roce 2004 �inila 324,78 K�, nár�st oproti roku 2003 byl 1,56%. V absolutní výši 
vzrostla cena 1 GJ o 4,98 K�. Od 1.5.2004 se spole�nost stala plátcem DPH. 
Úklid m�sta 
Zabezpe�ovala obchodní spole�nost Technické služby s.r.o., jejímž jediným vlastníkem 
je M�sto Vrbno p.P. s vkladem ve výši 3.824 tisíce K�. 

I v roce 2004 pokra�ovaly Technické služby v separaci papíru, skla a t�íd�ní PET lahví 
od nápoj�. Ve m�st� byly postupn� rozmis�ovány barevn� rozlišené kontejnery na papír 
a plasty. Rozší�en byl i provoz Recykla�ního dvora na Zlatohorské ulici, kam bylo možno 
odevzdat nebezpe�né odpady, velkoobjemový odpad, kovový i ostatní odpad vznikající 
p�i údržb� zahrad, textilní materiály, stavební a demoli�ní odpad pocházející z malých 
stavebních úprav. 

Cena za odvoz komunálních odpad� z�stala beze zm�ny ve výši 400,- K� za osobu. 
Poplatek byl splatný ve dvou splátkách, a to vždy nejpozd�ji do 28.2. a 31.7.2004. 
Poplatníkem je každá osoba, mající ve m�st� trvalý pobyt, za rekrea�ní objeky se platí 
poplatek za 1 osobu. Cena za poskytování h�bitovních služeb �iní 37,- K�/m2/rok. 
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Ob�ané platili i další poplatky. Nap�íklad za psa v rodinném domku 200,- K�
a za druhého a dalšího psa 400,- K� ro�n�, za psa v bytech bytových dom� 800,- K�
a za druhého a dalšího psa 1 200,- K� ro�n�. Za provozování povoleného hracího automatu 
byla sazba poplatku na t�i m�síce 5 000,- K�. 
Vodovodní a kanaliza�ní sí�

V provozování vodovodní a kanaliza�ní sít� v našem m�st� pokra�uje, na základ�
vít�zství ve výb�rovém �ízení soukromá firma AQUA stop v.o.s., U Stadionu 5, Bruntál. 
Ve Vrbn� sídlí na Jesenické 581. Vodovodní a kanaliza�ní sí� provozuje i v Karlovicích, 
Karlov� Studánce, Ludvíkov�, Malé Morávce a ve Valšov�.  

Vodojemy mají celkovou kubaturu 1950 m3 a jsou nad m�stem rozmíst�ny tak, 
aby tlakov� obsáhly celou rozvodnou sí�. Jedná se o 8 vodojem�, z nichž nejv�tší má obsah 
8000 m3. Rozvodná sí� je od profilu 200 mm do profilu 50 mm tvo�ena v�tšinou litinovým 
potrubím. N�které jeho �ásti jsou z po�átku 20. st., v�tší �ást byla rekonstruována v 70. letech. 
Celková délka vodovodu je 30,6 km a dále ji tvo�í 800 vodovodních p�ípojek r�zných profil�.  

Výše vodného i sto�ného byla stanovena shodn� na 14,-/m3 K�, k 1.11 byla zvýšena 
na 14,70/m3 K�. Cena vodného a sto�ného pro všechny odb�ratele tak �inila v roce 2004 
do 31.10. celkem 28,- K�, od 1.11. pak 29,40 K�/m3.  

        5.2.        Komunikace a ve�ejná prostranství, životní prost�edí  

Sí� místních komunikací v zastav�ném území m�sta zajiš�uje obsluhu veškeré 
zástavby, která není p�ímo obsloužena ze silni�ních pr�tah�. Jde o jednopruhové 
i dvoupruhové úseky s r�znorodou ší�kou vozovky a r�znou povrchovou úpravou (živi�ný 
povrch, obalované kamenivo, beton apod.). Místní komunikace mají obslužný charakter 
funk�ní skupiny C (místní komunikace III. t�ídy). Pr�tahy silnic II. t�ídy, vedené zastav�ným 
územím, lze za�adit do místních komunikací se sb�rnou funkcí – funk�ní skupina B dle �SN 
73 6110 (místní komunikace II. t�ídy).  

Ve m�st� je 34 ulic, Bezru�ova, D�lnická, Družstevní, Dvo�ákova, Erbenova, 
H�bitovní, Husova, Chel�ického, Jesenická, Jiráskova, Komenského, Kope�ná, Krátká, 
Krej�ího, K�ivá, M. Alše, Myslivecká, Nad Stadionem, Nádražní, Nové doby, Palackého, 
Polní, Riegrova, Sadová, Sklárenská, Smetanova, St�elni�ní, Sv. �echa, Školní, V Dolíku, 
Ve Svahu, Zahradní, Zlatohorská a Žižkova a jedno nám�stí, nám. Sv. Michala. 

Ú�elové komunikace, ve form� polních a lesních cest, slouží p�edevším 
ke zp�ístupn�ní jednotlivých polních, lesních eventueln� soukromých pozemk� a navazují 
na místní komunikace, výjime�n� na silni�ní pr�tahy. Jde zejména o lesní cesty. 

Mezi obslužná za�ízení silnic náleží šestnáct autobusových zastávek a dv� �erpací 
stanice pohonných hmot (t.�. Benzina, a.s. a Oil Team, a.s.). Jiná silni�ní obslužná za�ízení 
se ve Vrbn� pod Prad�dem nenacházejí. 

Sou�ástí komunika�ní sít� jsou i komunikace pro chodce. V zastav�né �ásti Vrbna 
pod Prad�dem jsou chodníky vybudovány podél silni�ních pr�tah� a podél n�kterých 
místních komunikací. Jinak chodci využívají zpevn�né i nezpevn�né �ásti krajnic (p�edevším 
v místních �ástech). 
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Pro p�ší turistiku je vyzna�eno celkem osm zna�ených turistických tras – �ervená, 
t�i modré, zelená a t�i žluté trasy vedené p�edevším po místních komunikacích, po lesních 
a polních cestách. Dále jsou zde vyzna�eny dva turisticky zna�ené okruhy (modrý a žlutý).  

Životní prost�edí: 
Skute�nost, že �ást území m�sta pat�í do Chrán�né krajinné oblasti Jeseníky

má významný vliv na život obyvatel: 

• Název: CHKO Jeseníky
• Rozloha lokality: 74000,00 ha 

• Vyhlášeno: výnosem MK �SR �.j. 9886/1969 

• Charakteristika:  
CHKO Jeseníky zahrnuje Hrubý Jeseník a p�ilehlé �ásti Hanušovické a Zlatohorské 

vrchoviny. Reliéf odpovídá �lenité hornatin� s hluboce za�íznutými údolími a táhlými 
zaoblenými h�bety. Geologicky je území tvo�eno p�evážn� kyselými horninami s nízkým 
obsahem živin (ruly, svory, fylity). Hlavním zástupcem p�d jsou kambizemní podzoly, 
v nejvyšších polohách p�evládají humuso-železité podzoly místy zamok�ené a zrašelin�lé. 
Území je z 80% pokryto lesy, p�evážn� druhotnými smr�inami nebo bu�inami s mozaikovit�
zachovalými zbytky p�írodních les�. Nejcenn�jší území chrán�né krajinné oblasti jsou 
chrán�na ve 4 národních p�írodních rezervacích (Prad�d, Šerák - Keprník, Rejvíz a Rašeliništ�
Sk�ítek), 18 p�írodních rezervacích a 6 p�írodních památkách. Jejím posláním je p�edat 
krajinu a p�írodní d�dictví v co nejzachovalejším stavu dalším generacím. Hospodá�ské 
využívání Chrán�né krajinné oblasti Jeseníky je diferencováno podle zón odstup�ované 
ochrany p�írody tak, aby se zlepšoval její p�írodní stav a aby byly zachovány a vytvá�eny 
optimální ekologické funkce území (§ 225 zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody 
a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�). Zonace CHKO Jeseníky byla schválena MŽP �R 
dne 27.6.1994 pod �j.: OOP/2818/94. 

Z maloplošných zvlášt� chrán�ných území se m�sta dotýká P�írodní rezervace Skalní 
potok: 

• Rozloha lokality: 197,6289 ha 

• Vyhlášeno: Vyhláškou �. 1/2001 Správy Chrán�né krajinné oblasti Jeseníky ze dne 
 12. 4. 2001 o z�ízení p�írodní rezervace Skalní potok 

• Charakteristika:  
Rezervace zaujímá spodní �ást údolí stejnojmenného potoka, který je levostranným 

p�ítokem St�ední Opavy mezi osadami Vidly a Bílý Potok. P�edm�tem ochrany jsou kv�tnaté 
bu�iny s ky�elnicí devítilistou a skalní biotopy s �adou vzácných druh� rostlin jako m�sí�nice 
vytrvalá, jednokvítek velkokv�tý, nezelená orchidej hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis) nebo 
krti�ník jarní ((Scrophularia vernalis). Na �etných prameništích se místy hojn� vyskytuje 
prstnatec Fuchs�v (Dactylorhiza fuchsii). 

Dalším významným prvkem v oblasti ochrany p�írody je NATURA 2000 a západní 
�ást území m�sta zasahuje do Pta�í oblasti Jeseníky: 

• Kód lokality: CZ0711017 

• Rozloha lokality: 52204,5600 ha 
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• Vyhlášeno: Na�ízením vlády �.599/2004 Sb., kterým se vymezuje Pta�í oblast 
Jeseníky 

• Charakteristika:  
Území pta�í oblasti z�ásti sleduje hranice CHKO Jeseníky, celkov� je však její rozloha 

nižší než rozloha CHKO Jeseníky. P�edm�tem ochrany pta�í oblasti jsou populace je�ábka 
lesního (Bonasa bonasia) a ch�ástala polního (Crex crex) a jejich biotopy. Cílem ochrany 
je zachování a obnova ekosystém� významných pro tyto druhy pták� v jejich p�irozeném 
areálu rozší�ení a zajišt�ní podmínek pro zachování populací t�chto druh� ve stavu p�íznivém 
u hlediska ochrany. 

Nejvýznamn�jším druhem zelen� jsou lesní masivy, které pokrývají 84 % nejbližšího 
okolí m�sta, dále pak doprovodná zele� vodních tok� – Bílé, St�ední a �erné Opavy, Opavy 
a jejich p�ítok�.  

Zele� v zastav�né �ásti m�sta tvo�í p�evážn� soukromé zahrady u obytné zástavby 
a rekrea�ních objekt�. Významn�jší plochy ve�ejné zelen� jsou v centrální �ásti m�sta 
a u objekt� ob�anského vybavení. Jediným ve�ejn� p�ístupným parkem je park na nám�stí 
Sv. Michala, parky u Grohmannovy vily a u záme�ku jsou sou�ástí uzav�ených areál�. 
Ve m�st� je �ada ploch, vedených v katastru nemovitostí jako zele�, které jsou neudržované 
a funkci ve�ejné zelen� neplní. 

V katastru m�sta jsou dva h�bitovy – h�bitov v Mnichov� je již dlouho uzav�en 
a je neudržovaný (otev�ené hroby), poh�bívá se na h�bitov� ve Vrbn� pod Prad�dem 
na ul. H�bitovní. V jižní �ásti Mnichova a Vrbna pod Prad�dem se nachází mnoho 
zahrádká�ských osad.  

Na území m�sta jsou i památné stromy dle ustanovení § 46 zákona �. 114/1992 Sb., 
o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  
V katastrálním území Vrbno p.P.: 

• Dub na nám�stí sv. Michala (dub letní - Quercus robur), parc. �. 2  

• Lípa u kapli�ky pod h�bitovem (lípa srd�itá - Tilia cordata), parc. �. 54 

• Mlé� na k�ižovatce k Železné (javor mlé� - Acer platanoides), parc. �. 1835/1 

• Mod�ín v mezích nad kynologickým cvi�išt�m (mod�ín opadavý - Larix decidua), 
parc.�.1554 

V katastrálním území Železná:  

• Buk v Železné (buk lesní – Fagus sylvatica), parc.�. 249/1 

• 2 smrky Prad�dské brány (smrk ztepilý – Picea abies), parc.�. 574/1 
V katastrálním území Mnichov: 

• Mnichovský mod�ín (mod�ín opadavý – Larix decidua), parc.�. 740/1 
V rámci životního prost�edí je nutno posuzovat i �istotu ovzduší. V našem m�st�

ji ovliv�ují spíše malé místní zdroje zne�išt�ní a lokáln� i místní doprava. Situaci p�ízniv�
ovliv�uje plynofikace m�sta, obecn� nep�ízniv� p�sobí zejména nestabilní cenová (dota�ní) 
politika v oblasti paliv. P�i použití d�eva a uhlí pro vytáp�ní dochází ke zvýšení emisí �ástic, 
polyaromatických uhlovodík� a t�žkých kov�. Pokud je v lokálních topeništích spalován 
odpad, dochází navíc k emitování nebezpe�ných dioxin�.  

Možnosti omezení negativních vliv� dopravy jsou pom�rn� omezené (kvalitní údržba 
komunikací, prašných ploch, organizace dopravy) a �asto finan�n� náro�né (zkvalitn�ní 
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a p�eložky komunikací apod.). V pr�b�hu 90. let 20. století bylo v našem regionu 
zaznamenáno významné snížení koncentrací škodlivin v p�ízemních vrstvách atmosféry 
i emisí vypoušt�ných ze stacionárních zdroj�. V posledních letech však dochází ke zm�n�
t�chto obecných trend�.      

          
           5.3. Dopravní spojení, pošta a spoje 

Silnice: 
Pro motoristy je komunika�ní sí� tvo�ena sítí silnic, místních a ú�elových komunikací. 

Silnice II. t�ídy udržuje 	editelství silnic a dálnic �R, správa Ostrava: V roce 2002 žádná 
velká investice na t�chto komunikacích nebyla realizována, provád�ly se pouze b�žné opravy 
a údržba. Probíhala p�íprava výstavby kruhového objezdu na k�ižovatce silnic Zlatohorská 
a Jesenická v centru m�sta. 

Jedná se o tyto silnice:  
II/445 (Šternberk – Rýma�ov – Karlova Studánka – Vrbno pod Prad�dem – He�manovice– 

Zlaté Hory – Polsko) 
II/450 (Bruntál – Karlova Studánka – Domašov) 
II/451 (Vidly – Vrbno pod Prad�dem – Karlovice – Nové He�minovy) 
II/452 (Hol�ovice – Vrbno pod Prad�dem – Sv�tlá Hora – Bruntál – Leskovec nad Moravicí) 

Jedná se o tyto místní komunikace: 
III/44519 (Vrbno pod Prad�dem, pr�jezdná) - spojka silnice II/445 a III/44520 
III/44520 (Vrbno pod Prad�dem, pr�jezdná) – p�es místní �ásti Železná a Mnichov 
III/44521 (Vrbno pod Prad�dem, pr�jezdná) – v místní �ásti Mnichov 

Motoristé si mohou pohonné hmoty doplnit ve m�st� u dvou �erpacích stanic, které 
jsou umíst�ny na vjezdu do m�sta na silnici �. 451: 
BENZINA a.s., �erpací stanice, Nádražní 150 
Akciová spole�nost vznikla v roce 1994 jako nástupnická organizace d�íve stejnojmenného  
státního podniku. V privatizaci spole�nost získala 280 �erpacích stanic, v�tšinou zastaralých 
a ekologicky nevyhovujících. Zahájila jejich postupnou modernizaci. Ta se týkala i �erpací 
stanice ve Vrbn�, kde mimo jiné byla k radosti místních motorist� vybudována i automatická 
my�ka. 
OIL TEAM a.s., �erpací stanice, Nádražní 607 
Historie firmy OIL TEAM a.s. za�ala v roce 1993 zprovozn�ním sít� �erpacích stanic 
pod stejnojmenným názvem. Firma zahájila i úzkou spolupráci se švýcarskou firmou Panolin 
AG a n�meckou firmou Panolin Kleenoil AG, jejichž výrobky distribuuje na území �R.  
Služby motorist�m poskytují i opravny a prodejny náhradních díl�: 
Auto Kapitán, Zlatohorská 103/4 
Na trhu p�sobí od roku 1995, zam��uje se na opravy vozidel všech zna�ek, zejména 
na duralové karoserie, nákup a prodej ojetých vozidel a výkup havarovaných a jinak 
poškozených aut. 
Auto Remeš, Zlatohorská 103 
Je soukromá prodejna náhradních autodíl� a autop�íslušenství na všechny typy aut. 
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Bit Power s.r.o., Palackého 190 
Vývoj spole�nosti se zam��uje na všechna motorová vozidla a profesionální práci v oblasti 
chiptuningu. 

Petr Šulkovský, M. Alše 587   
Opravy všech typ� automobil�. 
Pneuservis Petr �ernota, M. Alše 379 a  Prad�dský lesní závod a.s., Nádražní  
Zajiš�ují prodej, p�ezouvání a opravy pneumatik. 

Železnice: 
M�stem je veden koncový úsek regionální jednokolejné železni�ní trati

s motorovým provozem �. 313 (Milotice nad Opavou – Vrbno pod Prad�dem). Jde o územn�
stabilizovanou tra�, kterou provozuje OKD Doprava, a.s. Dále se v �ešeném území nachází 
vle�ka vedená do areálu bývalého D�evokombinátu, která je zapojena do regionální 
železni�ní trati �. 313 v koncové železni�ní stanici Vrbno pod Prad�dem. Vle�ka není 
v sou�asné dob� využívána. Železni�ní hromadné doprav� osob slouží železni�ní stanice 
Vrbno pod Prad�dem a Vrbno pod Prad�dem, zastávka na regionální trati �. 313. 

Autobusová doprava: 
Hromadná doprava osob je provozována pravidelnou dálkovou a p�ím�stskou 

autobusovou dopravou, kterou t.�. zajiš�ují Veolia Transport Morava, a.s. a �SAD Vsetín 
a.s. Pro autobusovou hromadnou dopravu osob se zde nachází celkem šestnáct autobusových 
zastávek: Vrbno pod Prad�dem, centrum; Vrbno pod Prad�dem, D�evokombinát; Vrbno pod 
Prad�dem, rozcestí Ludvíkov; Vrbno pod Prad�dem, záme�ek; Vrbno pod Prad�dem, žel.st.; 
Vrbno pod Prad�dem, Bílý Potok; Vrbno pod Prad�dem, Mnichov, Dom. d�ch.; Vrbno 
pod Prad�dem, Mnichov, hájenka; Vrbno pod Prad�dem, Mnichov, kone�ná; Vrbno 
pod Prad�dem, Mnichov, Rákosí; Vrbno pod Prad�dem, Mnichov, sb�r.sur.; Vrbno 
pod Prad�dem, Mnichov, U mostu; Vrbno pod Prad�dem, Vidly, kone�ná; Vrbno 
pod Prad�dem, Vidly, myslivna; Vrbno pod Prad�dem, Železná, hájenka a Vrbno 
pod Prad�dem, Železná, rozcestí.  

Pošta a telekomunikace: 
�eská pošta, pobo�ka Vrbno pod Prad�dem, má své sídlo v objektu na ulici Jesenická 

�.p. 256/12. Otev�eno pro ve�ejnost má v pond�lí - pátek od 8:00 do 11:00 hod. a od 13:00 
do 16:00 hod, v sobotu od 8:00 do 10:00 hod.  

Zajiš�uje služby poštovní a doru�ovatelské. Poštovní sm�rovací �íslo Vrbna 
pod Prad�dem je 793 26, telefonní uzel má p�ed�íslí 554. 
  

        5.4. Památková pé�e 

Na území m�sta se nachází �ada nemovitých kulturních památek, zapsaných 
v Úst�edním seznamu nemovitých památek �R: 
Vrbno pod Prad�dem:
44811/8-209 zbytky hradu Freudenstein - na úzkém h�ebenu kopce mezi cestou Vrbno – 
And�lská hora, parc. �. 2032/3, k. ú. Vrbno pod Prad�dem. Zbytky zem�panského hradu 
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s vojenskou a správní funkcí z poloviny 13. století. Na map� Bruntálského panství z r. 1579 
byl již z�íceninou. P�i archeologickém pr�zkumu zde byly nalezeny zbytky železa a st�epy 
z pol. 13. a 14. st. Dnes jsou zde zachovány nepatrné zbytky val� a kruhových staveb 
z lomového kamene. Vlastníkem je �R – Lesy �R s.p. Hradec Králové. Neprobíhá 
zde archeologický pr�zkum ani žádné záchranné práce. V seznamu od 3.5.1958. 
15321/8-207 zámek �p. 154 s areálem - Husova ul. parc. �ís. 920, 921, 909 
8-207/1 zámek �p. 154 - parc. �. 920, k. ú. Vrbno pod Prad�dem. Doklad feudálního sídla 
s jádrem ze 17. století, rozši�ovaného p�ístavbami v 18. a 19. století, vytvá�ejícího zajímavý 
soubor barokních a empírových celk�. Zámek tvo�í �ty�i samostatn� �ešená jednopatrová 
zd�ná k�ídla kolem obdélného dvora. Hlavní k�ídlo je kryto mansardovou st�echou, ostatní 
pak valbovými. Na vnit�ních fasádách jsou po celém obvodu d�ev�né prosklené pavla�e. 
P�ízemní prostory jsou zaklenuté. 
8-207/2 zámecký park - parc. �. 921, 909, 920, k. ú. Vrbno pod Prad�dem. P�írodn�
krajiná�ský park o rozloze 1,28 ha v nadmo�ské výšce 510 m, sou�ást areálu zámku. P�vodní 
komunika�ní sí� je zcela potla�ena, z�stala lípová alej podél hlavní p�íjezdové komunikace 
a kruhový bazén ve východní �ásti. Významný solitéry jsou lípy srd�ité, topol linda a dub 
severní. 
8-207/3 ohradní ze� - parc. �. 921, k. ú. Vrbno pod Prad�dem. Kamenná ze�, ohrani�ující 
areál zámku, je �áste�n� nahrazena drát�ným pletivem. Mezi pilí�i u vstupu je zachována 
kovaná brána a branka pro p�ší.  
Vlastníkem nemovitosti i pozemk� je firma Odetka a.s. D�lnická 157 Vrbno pod Prad�dem.  
V provozu je restaurace a ubytování. Provád�jí se zde pouze b�žné opravy a údržba. 
V seznamu od 3.5.1958. 
35116/8-206 farní kostel Archad�la Michaela s k�ížem - na nám. Sv. Michala, parc. �. 1, 2, 
k. ú. Vrbno pod Prad�dem. 
8-206/1 farní kostel Archand�la Michaela - parc. �. 1, stav., k. ú. Vrbno pod Prad�dem. 
Monumentální empírová stavba z let 1840-43 neoby�ejn� �istého prostorového i tvarového 
�ešení, která ovládá nejen prostor nám�stí, ale i panoramatický pohled na m�sto. Hlavní 
chrámový prostor je zaklenut pruskou klenbou, st�ny jsou d�leny mohutnými pilastry. Vlevo 
od presbytá�e je p�istav�na patrová sakristie. Vlastníkem je 	ímskokatolická farnost Vrbno 
pod Prad�dem, Palackého 221.  
8-206/2 k�íž kamenný a litinový - nám�stí, parc. �. 2, k. ú. Vrbno pod Prad�dem. Empírový 
k�íž v�novaný Francem a Barbarou Reichelovými v r. 1825 s ornamentáln� a architektonicky 
bohat� �len�nou spodní kamennou socha�skou �ástí s reliéfem Panny Marie Sedmibolestné 
ve spojení s novým materiálem – litinovým k�ížem a mramorovým uk�ižovaným, významný 
i datací v dedika�ním nápisu. Kolem jsou zbytky ohrádky ze železného zábradlí. Vlastníkem 
je m�sto Vrbno pod Prad�dem, které v pr�b�hu roku neprovedlo žádné opravy ani údržbu. 
V seznamu od 3.5.1958. 
27881/8-208 d�m �p. 162  - Myslivecká ul. �. 37, k. ú. Vrbno pod Prad�dem. 
Charakteristický jesenický d�m, kde štít obytné budovy s polovalbou a dv�ma položnicemi 
kontrastuje s jednoduchým dešt�ním bývalé stodoly. I vnit�ní dispozice je tradi�ní, vstup 
je ve st�edu delší st�ny, pokra�uje chodba se dv�ma sv�tnicemi na každé stran�. Jeden 
z posledních doklad� p�vodní zástavby m�sta z p�elomu 18. a 19. století. Vlastníkem je Jan 
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Zapala�, Sv. �echa 455, Vrbno pod Prad�dem a d�m je využíván k bydlení. V seznamu 
od 3.5.1958. 
14193/8-2473 vila Fritze Grohmanna �p. 298 s parkem - Nádražní ul. 35, parc. �ís. 863, 
870, k. ú. Vrbno pod Prad�dem.  
8-2473/1 vila �p. 298 - Nádražní ul. �. 35, parc. �ís. 863. Patrová budova st�ízlivých forem 
se zvýšeným p�ízemím a terasou s jednoduchým geometrickým pojetím interiér� i nábytku.  
Podle návrhu významného rakouského architekta Josefa Hoffmanna byla vystav�na v letech 
1921-22.  
8-2473/2 park u vily �p. 298 - parc. �. 870, o.p. Menší par�ík p�írodní krajiná�ského 
charakteru o rozloze 1,4 ha, sou�ást areálu vily. Významné solitéry jsou buk lesní a vrba bílá. 
Vlastníkem nemovitosti i pozemku je Odetka a.s., D�lnická 157 Vrbno pod Prad�dem. 
V objektu jsou byty zam�stnanc� firmy, park není nijak zvláš� udržován. Kašna, která byla 
v zahrad� u této stavby, byla p�emíst�na do Krnova na zahradu firmy na výrobu varhan. 
V seznamu od 3.5.1958. 
50329/8-4001 vila Adolfa Grohmanna �p. 347/�. 45 - Jesenická ul. 45, parc. �. 657, k. ú. 
Vrbno pod Prad�dem. Patrová budova jednoduchých forem s krytou terasou v p�ízemí, 
postavená v roce 1920 podle projektu architekta Josefa Hoffmanna. V torze se dochovalo 
geometricky pojaté interiérové vybavení. Kolem budovy je okrasná zahrada upravovaná 
ve 2. pol. 20. st. Vlastníkem je LPH a.s., d�íve budova sloužila jako závodní jesle státního 
podniku LNH, v roce 2000 nebyla majitelem využívána. 
Je zapsána od 29.5.20000 v Seznamu kulturních památek Ministerstva kultury. 
37269/8-204 areál h�bitova - H�bitovní ul., parc. �. 55, k. ú. Vrbno pod Prad�dem. Doklad 
slohové úpravy terasovit� umíst�ného h�bitova z po�. 19. století s hrobními kaplemi 
a náhrobky. Vlastníkem celého areálu je M�sto Vrbno pod Prad�dem. V horní jižní �ásti 
h�bitova se poh�bívá, hrobová místa upravují jejich nájemci, spole�né komunikace 
pak Technické služby m�sta. Stejn� tak i zbytek areálu, v�etn� spodní severozápadní �ásti, 
v níž jsou zbytky p�vodních náhrobk� a litinových k�íž�, hrobky významných vrbenských 
podnikatel�, jejichž potomci byli vesm�s odsunuti do N�mecka po 2. sv. válce, spravují 
Technické služby m�sta. Zajiš�ují zejména pravidelné kosení trávy, st�íhání ke�� a opravy 
mobiliá�e. V seznamu jsou od 3.5.1958 zapsány tyto �ásti: 
8-204/1 h�bitovní ze	 se dv�ma branami - Ohradní omítaná ze� z lomového kamene 
z doby kolem r. 1817, úprava vstupní brány ve 20.století. Brány jsou kované. 
8-204/2 hrobní kaple Marca Aurelia Rösslera v ohradní zdi – Hrobka ve tvaru kaple 
je zapušt�na do ohradní zdi, v ní je na t�ech stupních umíst�ný sarkofág s pootev�eným víkem 
a nápisem. Na n�m je socha stojícího and�la s dít�tem. Jedná se o ran� empírovou figurální  
plastiku z doby kolem r. 1817. Kaple je uzav�ena kovanou m�íží. 
8-204/3 hrobní kaple rodiny Weissovy v ohradní zdi – Hrobka ve tvaru kaple je zapušt�na 
v ohradní zdi, v ní je na stupních mramorový sarkofág zdobený akantem a dv�ma sepjatýma 
rukama v oválném rámu a nápisem. Na sarkofágu je umíst�na socha stojícího ok�ídleného 
and�la s nápisovou deskou v rukou. Ran� empírová figurální sepulkrální plastika z doby 
kolem �. 1815. 
8-204/4 h�bitovní kaple – Jednolodní, jednoduchá empírová stavba s d�ev�nou hranolovitou 
zvonicí z doby kolem r. 1817, sou�ást slohové úpravy h�bitova. 
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8-204/5 náhrobek Anny Heleny Roesnerové – u ohradní zdi. Pískovcový klasicistní 
náhrobek z r. 1789 ve tvaru obelisku zdobeného vav�ínovými festony, na soklu �tvercového 
p�dorysu s nápisy na všech st�nách. A.H. Roesnerová byla majitelkou hamru v Ludvíkov�. 
Místní �ást Mnichov pod Prad�dem:
33865/8-2475 z�ícenina hradu Rabštejna – parc. �. 537, na úpatí hory Loupežník, k.ú. 
Železná pod Prad�dem. Biskupský hrad strážního charakteru na skalnatém masivu. V terénu 
se nacházejí zbytky v�že a opevn�ní. Historická památka z 2. pol. 13. století. Spolu s Pustým 
hradem (v seznamu památek veden pod �. 8-2474) tvo�í zajímavý, málo obvyklý typ 
dvouhradí strážného charakteru. Vlastníkem je �R – Lesy �R s.o. Hradec Králové. Na míst�
neprobíhá ani archeologický pr�zkum ani záchranné práce. Zapsán od 3.5.1958. 
Místní �ást Vidly:
50535/8-4008 kaple sv. Hedviky a její movité vybavení - parc. �. 1 st., k. ú. Železná 
pod Prad�dem. Sálová d�ev�ná stavba na kamenné podezdívce z po�átku 20. století s plochým 
stropem a pravoúhlou sakristií za oltá�em. Kubistické pojetí forem, zejména jednotného 
d�ev�ného interiéru. Sanktusník byl vestav�n v roce 1930. Jedná se o ojedin�lou stavbu 
v kraji. Vlastníkem je 	ímskokatolická farnost Vrbno pod Prad�dem - Mnichov. Kaple 
je p�íležitostn� využívána k bohoslužbám. Zapsána od 20.9.2000. 
Místní �ást Železná pod Prad�dem:
33026/8-2474 z�ícenina hradu Pustý hrad - na úbo�í hory Loupežník, na p�íkré skále parc. 
�. 553, les, k. ú. Železná pod Prad�dem. Historická památka z 2. pol. 13. století, hrad 
vybudovaný vratislavským biskupem na skalní plošin�, tvrz se uvádí ješt� v roce 1464. 
Dochované sklepy bývalé obytné �ásti a zbytky zdí dvorce a v�že. Spolu s Rabštejnem tvo�í 
zajímavý, u nás málo obvyklý typ dvouhradí strážného charakteru. Na míst� neprobíhá 
archeologický pr�zkum, ani záchranné práce. Okolní skály jsou �asto využívány ze strany 
horolezc�. Je zapsán od 3.5.1958. 
 Na území m�sta se nacházejí památky místního významu - k�íže, kapli�ky, boží 
muka apod., dále pak architektonicky významné objekty - kostel Nanebevzetí Panny Marie 
v Mnichov�, d�ev�ná zvoni�ka nad areálem TJ Sokol, objekty p�vodní lidové architektury 
v Mnichov� (dnes vesm�s rekrea�ní chalupy), ve Vidlích a v Bílém Potoku. 
  Jsou zde také historicky významné objekty, v severní �ásti k.ú. Mnichov pod 
Prad�dem pás bývalého vojenského pevn�ní a Lorenzova hu� na Drakov�, zbytky staré 
d�evouhelné pec z r. 1807, poz�statek železá�ské výroby. 

Je zde vymezeno i n�kolik lokalit s možnými archeologickými nálezy – bývalé štoly 
pod Vysokou horou, v okolí z�ícenin hrad� Freudenstein a Pustý hrad a u Josefského hamru. 
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6. Ve�ejný život v obci 

6.1. Výro�í obce, významné akce a zajímavosti 

Historická výro�í našeho m�sta v roce 2004: 
220 let - r. 1784 v lét� v d�sledku dlouhotrvajících liják� zni�ila povode� všechny mosty  
             i n�kolik dom�
175 let - r. 1829, 10.-12. �ervna velká povode�, v �ervenci padl sníh a 15. �íjna bylo -360C 
160 let - r. 1844 zahájen provoz �íšské silnice Bruntál-And�lská Hora.Vrbno-Zlaté Hory 
155 let - r. 1849, 2. �ervence zni�il velký požár velkou �ást m�sta 
135 let - r. 1869, 1. zá�í byl z�ízen c.k. okresní soud, berní a depozitní ú�ad a �etnická stanice 
130 let - r. 1874  založen první hasi�ský sbor 
115 let - r. 1889 otev�ena nová budova chlapecké školy na Bezru�ov� ulici 
105 let - r. 1899 byla na Bezru�ov� ulici otev�ena d�tská školka z nadace Emy Grohmannové 
  90 let - r. 1914 vypukla 1. sv�tová válka, odvedeno více než 200 vrbenských muž�
  60 let - r. 1944 byl nálet na m�sto, n�kolik bomb dopadlo v prostoru Bezru�ovy ulice 
  40 let - r. 1964, 3. února byla otev�ena mate�ská škola D�evokombinátu, dnes MŠ Jesenická 
  35 let - r. 1969 byla ve vrbenských podnicích vyhlášena protestní stávka proti sov�tské 
              okupaci v srpnu 1968 
  25 let - r. 1979, 10. kv�tna otev�eno nákupní st�edisko „Centrum“  (záhy získalo p�ezdívku  
              Globál nebo� ve svých projevech ujiš�ovali komunisté ob�any, že  „v globále je u nás 
              všechno“, dnes Albert)       
  15 let - r. 1989, 17. listopadu výro�í Dne boje za svobodu a demokracii              

6.2.        �innost politických stran 

I v tomto roce vyvíjelo ve m�sta �innost 6 politických stran. V zastupitelstvu pracovali 
v roce 2004 �lenové i bezpartijní zastupitelé, kte�í byli za tyto strany do zastupitelstva zvoleni 
v roce 2002. Krom� nich jsou �leny i 4 zastupitelé zvolení za Sdružení nezávislých kandidát�.   
�SSD 
Tato levicová strana má v roce 2004 v zastupitelstvu 4 zastupitele. P�edsedou místního 
sdružení �eské strany sociáln� demokratické je Ji�í Ko�i�ka. Strana m�la k 31.12.2004 
29 �len� platících a 1 �estného. V pr�b�hu roku strana zorganizovala již tradi�ní oslavy MDŽ 
s tancem, oslavy 1. máje, v �íjnu sportovní odpoledne pro mládež a turnaj v kopané a 
v prosinci zábava pro seniory s hudbou a tancem. 
KDU – �SL 
Stranu reprezentuje v zastupitelstvu 1 zastupitel, který je �lenem K�es�anské a demokratické 
unie – �eskoslovenské strany lidové. Strana má ve Vrbn� n�co málo p�es 10 �len� a 
p�edsedou místní organizace je Jan Friedl st.  
KS�M 
Má v zastupitelstvu 3 zastupitele. Dva z nich nejsou �leny KS�M. Zastupitel Stanislav 
Koruna je �lenem Komunistické strany �ech a Moravy a sou�asn� je i p�edsedou místního 
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výboru a �lenem výkonného výboru p�i OV KS�M Bruntál. Strana je charakteristická 
vysokým v�kovým pr�m�rem �len�, kterých je v sou�asné dob� ve Vrbn� n�co málo p�es 50.  
ODS 
Za tuto stranu pravicového zam��ení pracují v zastupitelstvu 3 zastupitelé. Zvolenou 
zastupitelkou a sou�asn� p�edsedkyní místního sdružení ODS je PaedDr. Michaela Hradilová. 
Strana má v roce 2004  7 �len�. 
SPR-RS�
Tuto krajn� pravicovou stranu v zastupitelstvu reprezentuje Cyril Malec, který je sou�asn�
i p�edsedou místního Sdružení pro republiku – Republikánské strany �eskoslovenska. Místní 
organizace má o n�co málo více než 10 �len�. 
US - DEU 
Unie svobody-Demokratická unie má ve Vrbn� pouze jednoho �lena, kterým je Ing. Ladislav 
Hojgr. V zastupitelstvu stranu zastupoval zastupuje 1 bezpartijní zastupitel.  

6.3.        Církve 

Katolická církev, vyznání �ímskokatolické  
�eská republika je d�lena správou církve katolické na 8 území. Vrbno spadá do území 

Ostravsko-opavské diecéze, vzniklé nov� 30.5.1996 (p�edtím pat�ilo do diecéze olomoucké). 
Ta zahrnuje 11 d�kanát� a Vrbno pat�í pod d�kanát Bruntál. Na území m�sta se nacházejí 
2 farnosti, kdy každá je samostatným právním subjektem, Hranice mezi nimi je ur�ena �ekou, 
do farnosti Vrbno pat�í i Vidly a Ludvíkov, do farnosti Mnichov pat�í Železná a Mnichov. 

1. Farnost Vrbno – pastorace probíhá ve t�ech místech. Ve farním kostele Sv. Michaela 
ve Vrbn�, ve filiálním kostele navštívení Panny Marie v Ludvíkov� a v kapli 
sv. Hedviky ve Vidlích. 

2. Farnost Mnichov – pastora�ní �innost probíhá ve farním kostele v Mnichov�, kostel 
je spravován excurendo, to znamená, že je o n�j pe�ováno z jiné farnosti. V 90. letech 
prob�hlo jednání mezi olomouckým arcibiskupem a vrbenským starostou o navrácení 
mnichovské fary církvi, ale bez úsp�chu (korespondence je uložena na fa�e ve Vrbn�). 
Bohoslužby se ve Vrbn� konají každý den, návšt�vnost je cca 150 v��ících, 

v Mnichov� každou sobotu ve�er v 18:00 hod., v zim� v 17:00 hod. a návšt�vnost je asi 
20 v��ících. V Ludvíkov� vždy první sobotu v m�síci p�i návšt�vnosti asi 20 osob a ve Vidlích 
poslední sobotu v m�síci, kde návšt�vnost, vesm�s z �ad turist�, je kolem 20 osob.  

Služba fará�e v církvi zahrnuje celkem 3 oblasti. Oblast posv�cující (bohoslužby, 
svatosti k�tu, manželství apod.), oblast zv�stující (u�itelská �innost) a oblast pastý�ská 
(organiza�ní, starost o církevní budovy atd.). U�itelskou �innost i v tomto roce napl�ovala 
výuka náboženství ve školách za pomoci dvou katechetek, paní Janové a paní Tesa�ové. 
Každá skupina žák� se vyu�ovala 1 hod. týdn�. V Základní škole dv� skupiny, celkem 
40 žák�, ve Sportovním gymnáziu 1 skupina s 15 žáky a v D�tském domov� 1 skupina 
s 10 d�tmi. Pro st�edoškoláky je organizováno setkávání na fa�e v rámci spole�enství 
mládeže, které se ú�astní pr�m�rn� 10 student�. Jednou m�sí�n� probíhají biblické hodiny 
a p�íprava na k�est pro dosp�lé. Nov� bylo zavedeno (jednou m�sí�n�) spole�enské setkání – 
Klub senior�. Od roku 1999 je páterem Jacek Domanski.  
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 I letos se místní farnost p�ipojila k celostátní akci �eské Charity T�íkrálová sbírka. 
Z vybrané �ástky Charita vrací 50% pen�z zp�t do farnosti na ur�ité místní projekty. Naším 
projektem bylo dokon�ení spole�enské místnosti v budov� fary. Roku 2004 bylo ve sbírce 
vybráno p�es 60 000 K�. 

Adventisté sedmého dne 
 Jedná se o celosv�tovou k�es�anskou církev, která ve spole�nosti na základ� Kristova 
odkazu pracuje v oblasti duchovní, sociální a zdravotní. Známí jsou svou charitativní �inností, 
kterou konají prost�ednictvím organizace ADRA.  
 Církev pracuje ve v�znicích, usiluje o náboženskou svobodu, provozuje školy a její 
�lenové jsou autory vzd�lávacích pokrm�, jejichž tématy jsou  stress, kou�ení, rodina, 
manželství, zdravá výživa. 
 Místní sbor ve Vrbn� se schází v dom� na Sadové ul. �p. 346 a místním kazatelem je 
J. Žižka z Krnova. Starším místního sboru je Z. Pajonk. Spole�enství zde funguje od r. 1997 
a v roce 2003 má 29 �len�. 

  

6.4.        �innost kulturních a sportovních spolk� a ob�anských sdružení  

ACS DRAK, Železná 106 
Ob�anské sdružení ACS DRAK bylo u Ministerstva vnitra zaregistrováno 9.3.1993, 

funkci p�edsedy v roce 2004 zastával  Miroslav Švan. 
V tomto roce m�lo sdružení 32 �len�, výbor tvo�í 18 �len� s hlasovacím právem, zúžený 

výbor pak má 5 �len�. Zorganizovalo celkem 38 cyklistických akcí, z toho 33 sout�ží a 5 akcí 
turistických. 

Nejvýznamn�jší událostí tohoto roku bylo z�ízení tréninkové skupiny cyklist� díky 
za�azení cyklistiky jako nového sportu na Sportovním gymnáziu ve Vrbn� pod Prad�dem. 
Jako trenér zde za�al pracovat Miloslav Mlyná�, který je i nadále duší spolku, trenérem 
a kroniká�em, �i spíše dokumentaristou. 

Informace pro M�stskou kroniku zpracoval pan Miloslav Mlyná� a další kroniká�ka 
doplnila ze Zpravodaje.. 

��K - �eský �ervený k�íž, Místní skupina Vrbno pod Prad�dem 
Místní skupina �eského �erveného k�íže vznikla již v roce 1948 a jejím prvním p�edsedou 

byl Mgr. Václav B�enek. V roce 2004 ji �ídil výbor mající 17 �len� v �ele s p�edsedkyní Janou 
Hacurovou. Registrováno bylo 286 �len�.  
�lenové zajiš�ovali zdravotnické služby na akcí po�ádaných ve m�st�. Zajiš�ovali celkem 

36 akcí, b�hem kterých odsloužili 209 hodin. V rámci organizace m�žeme najít 
5 dobrovolných pe�ovatelek. Pe�ovali o staré, nemocné a osam�lé osoby, o bezdomovce - 
zejména formou poradenské �innosti a zajiš�ovali ošacení a obutí. �lenové po�ádali váno�ní 
nadílku v d�tském domov�, oslavy dne d�tí a mikulášskou nadílku, školení v poskytování 
první pomoci, nap�. pro d�ti ze základní školy a z d�tského domova. Zastupitelstvo m�sta 
ocenilo dlouholeté aktivní �leny svazu paní Marii Pavkovou a pana Miroslava Petr�. 

Informace pro M�stskou kroniku zpracovala paní Jana Hacurová. 
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�eský rybá�ský svaz, místní organizace Vrbno pod Prad�dem
Místní organizace �RS ve Vrbn� pod Prad�dem byla ustanovena v roce 1992. V roce 2004 

byl p�edsedou organizace Lubomír Kalinec, který stál v �ele sedmi�lenného výboru. 
Organizace op�t zaznamenala r�st �lenské základny, sdružovala již 338 �len�, což je o 17 více 
než v roce 2003. 

V tomto roce byly v souladu s plánem obnoveny nát�ry vn�jších st�n chaty a okap�. 
Od firmy Crystalex a.s. byl zakoupen pozemek o rozloze 1000 m2, na kterém stojí rybá�ská 
chata. �lenové provedli výlovy pro cizí firmy opravující vodní toky v délce 900 b�žných 
metr�. 

D�tský rybá�ský kroužek i v tomto roce vyvíjel �innost zam��enou na praktické �innosti 
a znalosti rybá�ského �ádu a podobn�. Závod� ve Zlatých Horách 25. �ervna se zú�astnilo 
7 �len� našeho rybá�ského kroužku. Po�así se vyda�ilo a d�ti byly spokojené. Na �innosti 
kroužku se podílí 15 d�tí a 2 dosp�lí.  

Informace pro M�stskou kroniku zpracoval pan Kory�anský. 

�eský svaz chovatel�, základní organizace Vrbno pod Prad�dem 
Základní organizace �eského svazu chovatel� ve Vrbn� pod Prad�dem vznikla 

již v roce 1955. Veškeré aktivity základní organizace se soust�edí do objektu na ulici 
Sklárenské. V roce 2004 m�la organizace ve Vrbn� 17 �len�, �innost �ídil šesti�lenný výbor 
a p�edsedou byl Zden�k Beránek. 
 Chovatelé se zam��ují p�edevším na vlastní chovy. V tomto roce po�ádali místní 
výstavu, na které bylo prezentováno 207 kus� králík�, 182 kus� holub� a 108 kus� dr�beže.  
Na okresní výstav� v B�idli�né obsadila ZO Vrbno 3. místo.  

Informace pro M�stskou kroniku zpracoval pan Antonín Beránek.

HC Zlatá Železná, Zlatohorská 103                                       
Hokejový tým vznikl v r. 1999 jako ob�anské sdružení. V roce 2004 m�l 20 �len�, 

výbor byl t�í�lenný a p�edsedou byl Richard Klech. I v této sezón� hrál okresní pohár skupiny 
B, sehrál 14 zápas� a domácí led m�l v Horním Benešov�. 
 Informace pro M�stskou kroniku zpracoval Mgr. Richard Klech.. 

D�tský p�vecký sbor Sedmihlásek p�i ZŠ Vrbno pod Prad�dem, Školní 477 
 Sbor pracuje od roku 1995 p�i základní škole, v roce 2002 byl zaregistrován 
Ministerstvem vnitra jako ob�anské sdružení. Statutárním orgánem sboru je Ludmila 
Šajerová. Tvo�í ho p�vecký sbor Sedmihlásek, p�ípravný sbor Modrásci a Komorní sbor. 
Dirigenti Mgr. Ivana Dluhá, Danuše Hošková a Josef Friedl. 
 Modrásci jsou nejmladšími �leny sboru, tvo�í ho žáci 1. a 2. t�íd ZŠ a scházejí se na 
zkouškách 1x týdn�. Sedmihlásek je hlavní sou�ástí tvo�í ho d�ti od 3. do 6. t�ídy ZŠ. 
Scházejí se 1y týdn� a jednou za m�síc mají sobotní soust�ed�ní. Komorní sbor byl založen 
v roce 2001 a zpívají v n�m žáci nejvyšších ro�ník� ZŠ a gymnázia. V letošním roce m�l 
16 �len�. 
 Ve dnech 3. - 8. dubna koncertoval Sedmihlásek na jednom koncertu v Lucembursku 
a dvou v Belgii. Celkem 43 d�tí bylo ubytováno v rodinách sp�áteleného sboru. 24. dubna 
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vystoupil sbor v Polsku na V. Festivale Chórów Szkól Muzycznych a získal zde zvláštní 
ocen�ní za nejlepší intonaci a nejlepší hlasovou výchovu. 
 Všechny sbory v pr�b�hu roku piln� pracovaly a p�ipravovaly nový repertoár na rok 
2005, kdy oslaví 10. výro�í svého trvání. P�ipravily n�kolik koncert� pro láze�ské hosty 
v Karlov� Studánce, váno�ní koncert pro rodi�e a p�átele sboru a se spoluob�any oslavily Den 
hudby. 
 Informace kroniká�ka �erpala z internetu a z ro�enky Základní školy Vrbno. 

Klub vrbenských turist�, Husova 558 
Místní organizace pracuje p�i TJ Sokol Vrbno pod Prad�dem. Ná�elníkem je Štefan 

Kopil�ák. 
 V sobotu 14. února po�ádal klub v místní Sokolovn� 2. papu�ový bál, na kterém hrála 
skupina Dobrý kvas. P�ekvapením bylo p�ijímání nových �len� do spolku turistického, 
složení p�ísahy a její stvrzení slibem na h�l sv. Kryštofa. 
V pr�b�hu roku klub zorganizoval výšlap z He�manovic p�es Marii Pomocnou, Táborské 
skaly do Zlatých hor, z Ostrožné p�es Smrk, Pet�íkov do Ramzové, z Ov�árny p�es 
�ervenohorské sedlo do Domašov, ze Starého M�sta p. Sn�žníkme na Kralický Sn�žník 
a zp�t, z Žulové p�es Nýznerovské vodoopády do Lipové Lázn� a další. Zajímavý byl výlet 
do Stránského u Rýma�ova na ukázkové Velikonoce se zdobením vají�ek, pletením 
pomlázky atd. 
  V sobotu 18.9.2004 po�ádal již 34. ro�ník dálkového pochodu Vrbenská padesátka. 
Toho ro�níku se zú�astnilo 213 ú�astník� všech v�kových skupin. Startovalo se od 6:00 
do 9:45 hod. u vrbenského nádraží a cíl v odpoledních hodinách byl jako obvykle na chat�
Sokolka. P�ší trasy byly dlouhé 50, 22 a 12 km, trasa pro cyklisty dlouhá 45 km. Nejdelší 
trasu šlo 41 pochodník�. nejvíce, 115 ú�astník� absolvovalo trasu st�ední, nejkratší 
pak zvládlo 41 pochodník�. Nejstaršímu ú�astníku bylo 79 let, nejmladším dv�ma 1 rok 
a nejvzdálen�jší ú�astník op�t p�ijel až z Varnsdorfu.. 

Informace pro M�stskou kroniku �erpala kroniká�ka ze Zpravodaje 2004. 

Myslivecké sdružení Prad�d, Mnichov 302 
Jako samostatné ob�anské sdružení bylo na MV �R zaregistrováno 20.8.1992. Pro rok 

2004 se nepoda�ilo zjistit po�et �len�. V �ele sdružení stál p�ti�lenný výbor s p�edsedou 
panem Zde�kem Jurkou. V pronájmu je  honitba Karlovice sever, �. 102001. 

Úkolem mysliveckého sdružení je spole�ný výkon práva myslivosti v pronajaté 
honitb� v souladu se schváleným plánem mysliveckého hospoda�ení a lovu. Dále 
pak v souladu se zákonem o myslivosti �. 449/2001 Sb.  

Vedle výkonu práva myslivosti zajiš�uje myslivecké sdružení spole�enské akce 
pro širokou ve�ejnost. Jedná se o st�elecký závod Cena Prad�du (CP), st�elecký �ty�boj (K4M) 
a myslivecký den známý pod názvem Slunovrat. Tyto sout�že jsou po�ádány každoro�n�.  

Myslivecké sdružení provozuje mysliveckou chatu, kterou využívá p�edevším 
pro vlastní �innost, ale také ji pronajímá za úplatu soukromým osobám nebo ob�anským 
sdružením �i jiným subjekt�m k po�ádání jejich akcí. 

Informace pro M�stskou kroniku zpracoval Zden�k Jurka, další kroniká�ka doplnila 
údaji z internetu. 
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P�vecký sbor m�sta Vrbna pod Prad�dem, Jesenická 226 
Vznikl jako ob�anské sdružení 28.6.1995. Stal se p�ímým pokra�ovatelem P�veckého 

sboru vrbenských u�itel�, jehož tradice sahá do roku 1971. Hlavním dirigentem byl v roce 
2004 Mgr. Leoš Sekanina, vypomáhal mu a dirigoval Komorní sbor ZŠ Josef Friedl. Po�et 
�len� sboru je 44 plus 14 p�íležitostných. 

V pr�b�hu roku op�t sbor absolvoval �adu velkých koncert� i menších vystoupení. 
Sám zorganizoval n�kolik akcí. Následuje vý�et nejzajímav�jších. Na pozvání sboru VOKÁL  
vystoupil sbor 8. kv�tna v P�erov� u p�íležitosti oslav Dne osvobození. Na záv�r tradi�ního 
podzimního soust�ed�ní koncertoval sbor 4. zá�í v kostele v And�lské Ho�e. Další akcí bylo 
zpívání v kostele Sv. Michaela va Vrbn� p�i p�íležitosti 160. výro�í vysv�cení. Z �ady dalších 
akcí je t�eba vyzvednout 10. ro�ník Festivalu p�veckých sbor� v sobotu 9. �íjna. Zú�astnilo se 
8 sbor� a v této slavnostní atmosfé�e pok�til P�vecký sbor m�sta své, v po�adí již �tvrté, CD.   

Na 12. ro�níku prestižního festivalu Slezský trojok v Polsku dne 17. �íjna p�evzal 
sbormistr Mgr. Leoš Sekanina cenu Stanislava Moniuszky, jednu z nejvýznamn�jších 
polských cen. V úterý 28. prosince uzav�el sbor rok 2004 Váno�ním koncertem ve farním 
kostele sv. Michaela �eskou mší váno�ní Jakuba Jana Ryby. Dále zde ú�inkovali Smíšený 
p�vecký sbor m�sta Šternberk, Komorní sbor Sedmihlásek a orchestr ZUŠ Šternberk. 

Informace zpracovala kroniká�ka na základ� údaj� ve Zpravodaji 2004. 

Spolek P�átelé Vrbenska, Sadová 436 
Zaregistrován u Ministerstva vnitra ob�anské sdružení v roce 2003. P�edsedou byl 

zvolen Karel Michalus. 
Hlavní cíle jeho �innosti vystihuje v�ta ze stanov: „Chceme pokra�ovat v rozvoji 

kulturních tradic m�sta“. Hodlá se zam��it na záchranu a uchování památek, vypovídajících 
o historii našeho m�sta. Ve spole�enských aktivitách hodlá navázat na úsp�šné „Vrbenské 
letní slavnosti“ i „Váno�ní jarmark“ a p�inést aktivity nové. V roce 2004 jsme zaznamenali t�i. 
Zejména tu první p�edcházel p�lrok usilovné práce. 

V rámci Vrbenských slavností 2004 p�ipravil Spolek výstavu „Historie a sou�asnost 
m�st Vrbna pod Prad�dem a Glogówku“, která byla mimo�ádná tím, že se Spolku poda�ilo 
zap�j�it dosud ve�ejn� neprezentované materiály z okresního archívu. 

„Vrbenský flek 2004“ je název 1. vrbenského váno�ního turnaje v mariáši, který 
se konal 26. prosince v sále Záme�ku Grohmann. Startovné 100,- K�, ú�ast hrá�i starší 18 let.  

Druhým Silvestrovským sjezdem na peká�i 2004 pokra�oval v tradi�ních 
silvestrovských sjezdech. Spolek zajistil po�adatelství a oddíl sjezdového lyžování poskytl 
na tuto akci zdarma svoji sjezdovku. Vyda�ená akce p�ilákala nejen ob�any Vrbna, ale hlavn�
turisty, kte�í p�ijeli do našeho m�sta p�ivítat nový rok 2005.  

Informace pro m�stskou kroniku �erpala kroniká�ka ze Zpravodaje 2004. 

Sbor dobrovolných hasi��, H�bitovní 289 
V roce 2004 stál v �ele SDH m�sta sedmi�lenný výbor v �ele s p�edsedou, pro kterého 

se u hasi�� užívá pojmenování starosta, Bc. Miroslavem Doleželem. Ve sboru v tomto roce 
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pracovalo 75 �len�. Význmnou aktivitou se stalo založení družstva mládeže, jehož vedoucím 
se stal zkušený Karel Friedrich.  

V pr�b�hu roku bylo uskute�n�no 67 zásah�. Sbor je �lenem Sdružení hasi�� �ech, 
Moravy a Slezska a zú�ast�uje se sout�ží v požárním sportu. V tomto roce obsadil v okresní 
hasi�ské lize 1. místo. 

V rámci Vrbenských letních slavností 2004 se sbor prezentoval výstavou hasi�ské 
techniky. Návšt�vník�m p�edvedli praktické ukázky své �innosti a d�ti nadchli �adou sout�ží. 

Informace pro M�stskou kroniku zpracoval pan Bc. Zden�k Doležel..  

Sdružení ob�an� zdravotn� postižených region� Krnov, Bruntál, Rýma�ov 
 Sdružení ve Vrbn� pracuje jako jeden z úsek�, v jeho �ele stojí okresní výbor 
v Bruntále. P�edsedkyní místního sdružení byla v roce 2004 Edeltraude Obrusníková. �innost 
místního sdružení �ídí devíti�lenný výbor a zabezpe�uje 11 d�v�rník�. Místní sdružení 
má krom� Vrbna za�len�n i Ludvíkov a Karlovice. V roce 2004 je evidováno je 232 �len�. 
Zdrojem p�íjm� jsou zejména �lenské p�ísp�vky ve výši 50,- K�/rok a dále p�ísp�vky 
ze strany m�sta, p�ípadn� sponzorské dary. 
 Výbor místního sdružení se schází 1x m�sí�n� a projednává vždy nejbližší úkoly. 
D�v�rníci mají za úkol vést evidenci �len� ve svém obvodu, zajiš�ovat jejich informovanost 
a navšt�vovat je v p�ípad� nemoci �i u p�íležitosti životního jubilea. D�tem p�ipravují dárky 
ke Dni d�tí a na Mikulášskou nadílku.  

Sdružení uspo�ádalo v b�eznu okresní Den zdravotn� postižených v sále restaurace 
Mír, dále pak 2 zájezdy a poradenství pro t�lesn� postižené. Spolupracovalo s ��K a 
3x v pr�b�hu roku navštívili �lenové sdružení Domov d�chodc� v Mnichov� (na Vánoce, 
Velikonoce a u p�íležitosti letní zahradní slavnosti). V �íjnu letošního roku zorganizovalo op�t 
brigádu k úklidu �ásti h�bitova, které se zú�astnili nejen �lenové svaz.  

Informace pro M�stkou kroniku poskytla paní Edeltraude Obrusníková.

Spole�nost p�átel Gymnázia a Sportovního gymnázia Vrbno p.P., o.s.
 Toto ob�anské sdružení vzniklo jako nepolitické a dobrovolné sdružení ob�an�
a zaregistrováno bylo na MV �R v roce 2002. V �ele stojí osmi�lenný výbor, kde jsou volení 
zástupci rodi�� žák� nebo zletilí žáci z jednotlivých t�íd. P�edsedkyní je Helena Venigerová 
a v roce 2004 má 276 �len�. Hospoda�í s dobrovolnými p�ísp�vky rodi�� a zletilých žák�. 
V roce 2004 �inily p�íjmy 114 tisíc K�, z�statek z roku 2003 30 tisíc K� a výdaje 130 tisíc K�. 
Z�statek byl 14 tisíc K�. 

Spolupracuje s �editelstvím školy p�i sestavování u�ebních plán� a plán� �innosti 
školy. Organizuje, zabezpe�uje a spolufinancuje zájmové �innosti student�. Zejména veškeré 
sportovní aktivity student� i nesportovc�, vlastní um�leckou �innost student�, návšt�vy 
kulturních p�edstavení a sportovních po�ad� a sout�ží a další volno�asové aktivity student�. 
P�ispívá na dopravu do tane�ních, cestovní na Invex, Gaudeamus, do divadla apod. Podílí 
se na vyhodnocování a odm��ování nejlepších žák� školy.  

Informace zpracovala kroniká�ka s využitím výro�ních zpráv gymnázia a údaj� od ú�etní 
sdružení paní Marie Ko�í.. 
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Sportovní klub p�i Gymnáziu, o.s., nám. Sv. Michala 12 
Jako ob�anské sdružení byl registrován u Ministerstva vnitra �R v roce 1992. V roce 2004 

pracovalo v klubu 260 �len�. Podle platných stanov tvo�í klub oddíl b�žeckého lyžování 
s klubem biatlonu, oddíl sjezdového lyžování, oddíl orienta�ního b�hu a lyža�ského 
orienta�ního b�hu, z nichž každý má vlastní bankovní ú�et a hospoda�í se svým vlastním 
majetkem a svými vlastními finan�ními prost�edky. V �ele každého oddílu stojí p�ti�lenný 
výbor v �ele s p�edsedou, valnou hromadu tvo�í �lenové p�íslušného oddílu.  

Výbor Sportovního klubu tvo�í p�edsedové jednotlivých oddíl�, valnou hromadu tvo�í 
výbory jednotlivých oddíl�. P�edsedou SK byla v roce 2004 Ing. Jitka Krätschmerová. Další 
volenou funkcí je prezident SK a tu vykonávala PaedDr. Michaela Hradilová. 

 Sportovní klub zajiš�uje závodní �innost všech �len� jednotlivých oddíl�. To znamená, 
že financuje dopravu, startovné, p�ípadn� i ubytování. Jednotlivé oddíly rovn�ž organizují 
sout�že pro organizované závodníky i pro širokou ve�ejnost.  

Oddíl sjezdového lyžování pro ve�ejnost upravuje osv�tlenou sjezdovku s um�lým 
zasn�žováním a provozuje lyža�ský vlek Pod Vysokou horou. Oddíl klasického lyžování 
udržuje dv�ma sn�žnými skútry lyža�ské trasy z Vrbna až na Anenský vrch a Hv�zdu. Oddíl 
orienta�ního b�hu zajiš�uje mapování terén� v okolí Vrbna, zhotovování a aktualizaci 
tréninkových a závodních map pro OB. 

Sportovní klub podal v tomto roce 10 r�zných žádostí o granty a dotace, dotace byly 
získány na ve�ejné závody v p�espolním b�hu, v b�žeckém lyžování a v orienta�ním b�hu. 
Dále na podporu sportovních talent� a na úpravu lyža�ských b�žeckých tras. Oddíl 
orienta�ního b�hu po�ádal jeden závod krajského žeb�í�ku v OB.  

Informace zpracovala kroniká�ka s využitím výro�ních zpráv gymnázia. 

T�lovýchovná jednota Sokol Vrbno pod Prad�dem, o.s., Krej�ího 440 
 Byla registrována na MV�R v roce 1993, organiza�n� je za�len�na do �STV. 
T�lovýchovnou jednotu �ídí p�ti�lenný výbor v �ele s p�edsedou Ing. Ji�ím Plchotem 
a t�í�lenná revizní komise v �ele s Ivanou Novotnou. Oba tyto orgány byly zvoleny na �ty�leté 
funk�ní období v roce 2002. Byla provedena revize �lenské základny a zaveden p�ísp�vek 
50,- K�/rok. Stav se snížil na 793 registrovaných �len�, kte�í byli za�azeni v 11 oddílech.  

Nejpo�etn�jším z�stal oddíl fotbalu s 220 �leny, dalšími pak byly oddíly basketbalu, 
házené, horolezc�, extrémních sport�, stolního tenisu, turistiky, volejbalu, tenisu, šach�, 
asociace sportu pro všechny. Jednotlivé oddíly �ídily vlastní zvolené výbory, hospoda�ení 
TJ bylo vedeno na jednom ú�tu. V�tšina oddíl� se zú�ast�ovala pravidelných sout�ží, turnaj�
nebo akcí organizovaných jednotlivými asociacemi, pod n�ž oddíly spadaly. Hlavní výbor 
TJ m�l vypracován plán práce a scházel se jedenkrát m�sí�n�. V pr�b�hu roku �ešil otázky 
týkající se vlastní �innosti TJ, zejména údržbu t�lovýchovných za�ízení, �lenské p�ísp�vky, 
finan�ní otázky všeobecn� a brigádnickou �innost. Dvakrát se uskute�nilo plénum za ú�asti 
p�edsed� oddíl� a �len� hlavního výboru. 

Valná hromada se konala 12.2.2004 a schválila vyrovnaný rozpo�et ve výši 970 tisíc 
K�. Po získaných dotacích byla kone�ná výše rozpo�tu 1.378 tisíc K�. M�stem byly 
odsouhlaseny granty pro TJ ve výši 36 tisíc K�. Mezi M�stem Vrbno a TJ Sokol byla 
uzav�ena „Dohoda o spolupráci“, týkající se využívání t�lovýchovných za�ízení a jejich 
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údržby. Tato dohoda navazovala na p�edávání majetku TJ Sokol do vlastnictví M�sta 
ve smyslu zákona �. 290/2002 Sb. 

 Bylo pokra�ováno v rekonstrukci na šatnách fotbalového stadionu umíst�ného 
v UNIMO bu�kách.  

Informace pro M�stskou kroniku zpracoval pan Ing. Jan Kvapil. 

6.5. Propagace obce, místní periodika  
  

V roce 2004  vydával M�stský ú�ad Vrbno pod Prad�dem ZPRAVODAJ Sdružení obcí 
Vrbenska s podtitulem Zpravodaj obcí v údolí �eky Opavy (obec Karlovice, Karlova 
Studánka, Ludvíkov, Široká Niva a Vrbno pod Prad�dem), vydavatel M�Ú Vrbno p.P. 
Zpravodaj vycházel 1x m�sí�n�, vyšlo tedy 12 �ísel, a prodáván byl za cenu 5,- K�.  Uzáv�rka 
byla vždy do 20. dne každého m�síce, odpov�dný redaktor Nad�žda Trzaskaliková, grafická 
úprava Vladimír Ulip – Willy, tisk Tiskárna František Zubalík.  
 V pr�b�hu roku pravideln� p�inášel informace z jednání M�stské rady, M�stského 
zastupitelstva, kalendá� kulturních a sportovních akcí, informace o �innosti škol, knihovny, 
zájmových ob�anských sdružení, dalších akcích ve m�st� a okolí i informace o uzav�ených 
s�atcích, narozených d�tech, zem�elých, gratulace k životním jubileím ob�an�, ale i placenou 
inzerci. Všechna �ísla jsou p�ílohou kroniky. 

7. Školství a osv�ta 

7.1. Mate�ské školy 

Mate�ská škola Ve Svahu 578, Vrbno pod Prad�dem 
 Od 1.1.2002 se stala p�ísp�vkovou organizací s právní subjektivitou a jejím 
z�izovatelem je m�sto Vrbno pod Prad�dem. Sou�ástí školy je Školní jídelna. Celková 
kapacita za�ízení je 100 d�tí. 	editelkou školy je Magdalena Nováková. 
 Ve školním roce 2003/2004 navšt�vovalo 4 t�ídy mate�ské školy 98 žák�. Ve školním 
roce 2004/2005 byl po�et žák� 100. Mate�ská škola realizovala v tomto roce výchovn�  
vzd�lávací �innost na základ� vlastního programu s názvem „Zpívejme si, zpívejme“, který 
je sestaven podle Rámcového vzd�lávacího plánu pro p�edškolní výchovu. Hlavní tematické 
celky byly dány písni�kou a vázaly se k ro�ním obdobím. Sou�ástí výchovy byla prevence 
patologických jev�, ekologická a sexuální výchova. Plány pro integrované d�ti jsou vytvá�eny 
ve spolupráci se Speciálním pedagogickým centrem v Bruntále. D�ti s vadou �e�i jsou 
integrovány ve všech t�ídách podle v�ku a pravideln� se jim v pr�b�hu roku v�novala 
logopedická asistentka. D�ti s poruchami chování a více vadami jsou ve t�íd� s menším 
po�tem žák�. Integrováno bylo 5 d�tí. Nejstarší d�ti se seznamovaly s anglickým jazykem 
podle metodiky Angli�tina pro nejmenší a s hrou na flétnu podle metodiky Veselé pískání. 

Za�ízení je umíst�no v klidné �ásti m�sta. Sou�ástí je terasovit� rozd�lená zahrada, 
která je vybavena d�tským ná�adím a bohatou zelení. Budova je dvoupodlažní, panelového 
typu. Sou�ástí každého odd�lení je t�ída, prostorná herna, sociální za�ízení, sklad a šatna 
u�itelek. T�locvi�na je spole�ná pro všechny d�ti, sou�ástí je i kuchy�.  
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            V pr�b�hu roku se d�ti z MŠ zapojily do n�kolika výtvarných sout�ží (Váno�ní p�ání, 
Velikono�ní kraslice, Pov�sti Vrbna a okolí), své tane�ní, hudební a p�vecké um�ní p�edvedly 
na vystoupeních p�i r�zných p�íležitostech školy i m�sta, vystupovaly op�t i v Domov�
d�chodc� v Mnichov�. Na výlet se d�ti vypravily na Mechové jezírko na Rejvízu, motivovány 
jesenickými pov�stmi. Rodi�e se pravideln� zú�ast�ovali spole�ných tvo�ivých odpoledních 
�inností. Záv�r roku pat�il divadelnímu p�edstavení, které si zahrály nejstarší d�ti - tentokrát 
popletenou pohádku O Zelené Ponožce. 
 Ve školním roce 2003/2004 pracovalo ve škole celkem 8 pedagog� (úvazky 8,0), 
všechno u�itelé. Nepedagog� bylo zam�stnáno 8. 

Celkové p�íjmy MŠ �inily v roce 2004 2.994 tisíc K�. Z toho byla 797 tisíc dotace 
obce. Další �ást byla dotace ze státní rozpo�tu na mzdy a odvody a vlastní p�íjmy. Celkové 
neinvesti�ní výdaje �inily 2.967 tisíc K�. Hospodá�ský výsledek byl kladný ve výši 27 tisíc 
K�. 

 Informace zpracovala kroniká�ka na základ� výro�ních zpráv. 

  
              Mate�ská škola Jesenická 448, Vrbno pod Prad�dem 
Mate�ská škole je p�ísp�vkovou organizací a jejím z�izovatelem je m�sto Vrbno 
pod Prad�dem. Sou�ástí školy je Školní jídelna. Celková kapacita za�ízení je 115 d�tí 130 
jídel ve školní jídeln�. 	editelkou školy je Kv�ta Kubí�ková. 
 Ve školním roce 2003/2004 navšt�vovalo 4 t�ídy mate�ské školy 102 žáci. Ve školním 
roce 2004/2005 po�et žák�, navšt�vujících 4 t�ídy MŠ, byl 95. Každé odd�lení m�lo 
své vlastní pojmenování a vlastní symboliku – Ku�átka, Beruška, Kaštánci a Brou�ci. 
Mate�ská škola pracovala podle výchovn� vzd�lávacího programu školy pod názvem „Už vím 
jak, a pro�“ podle Rámcového vzd�lávacího programu pro p�edškolní výchovu. Cílem 
programu je dovést dít� do fáze školní zralosti dle jeho možností. Nadále organizuje �adu 
zájmových útvar� podporujících rozvoj talentu d�tí. Jedná se o hru na flétnu, n�mecký jazyk, 
anglický jazyk, sborový zp�v, plavecký výcvik. Šest d�tí bylo za�azeno do logopedické pé�e, 
nápravná �innost s nimi byla provád�na denn� v logopedické pracovn�. 
 I v letošním roce školka pokra�ovala ve spolupráci s polským p�edškolním za�ízením 
v Glogówku. V pr�b�hu roku bylo uskute�n�no n�kolik vzájemných návšt�v a spole�ných 
akcí. Rozvíjela se �innost mate�ského centra „Batole“ pro d�ti matek na mate�ské dovolené 
nebo v domácnosti, a to od dvou let v�ku dít�te. Pokra�ovala spolupráce s prvním stupn�m 
ZŠ, zejména v podob� ú�asti na spole�ných akcích a m�stskou knihovnou. Nová byla 
spolupráce s Nada�ním fondem Mate�inka Nymburk, s Lesy �R Karlovice. 

Dále škola zorganizovala školní výlet spole�n� s polskou MŠ na Svatý Kope�ek, 
mikulášskou a váno�ní besídku pro rodi�e d�tí, karneval, vítání jara v Glogóvku, jarní koncert 
pro rodi�e a d�ti, školní akademii, den hudby. D�ti vystupovaly na Festivalu písní v Polsku, 
v Domov� d�chodc� i na n�kterých akcích ve m�st�. Dne 24.4.2004 prob�hly oslavy 
40. výro�í založení školy a p�i této p�íležitosti byl vydán výro�ní Almanach mate�ské školy.  

Mate�ská škola zpracovala projektovou žádost do fondu podporujícího mezinárodní 
spolupráci Phare pod názvem „D�ti bez hranic“. Pokra�ovala v realizaci projektu „Kamarádi 
bez hranic“, a to akcemi na �eské i polské stran�.  
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V oblasti údržby došlo zejména k vým�n� 16-ti kus� oken v p�ízemí hlavní budovy, 
úprava d�tských koupelen a pokra�ovaly dle harmonogramu úpravy školní kuchyn�.  

V roce 2004 byla vypracována „Výhledová koncepce školy do roku 2007“, která 
se zam��ila na oblast výchovn� vzd�lávací �innosti, údržby a modernizace provozu, 
modernizace interiéru a významné aktivity školy. 
 Ve školním roce 2003/2004 pracovalo ve škole celkem 8 pedagog� (úvazky 8,00), 
všichni pracovali jako u�itelé. Nepedagog� bylo zam�stnáno 6 (úvazky 4,64), jednalo 
se o pracovníky školní jídelny, správní a THP.  

Pohled do minulosti MŠ: 
Slavnostní otev�ení MŠ se konalo 3.2.1964 za ú�asti všech kompetentních orgán�

a organizací. K budování tohoto p�edškolního za�ízení dal podn�t D�evokombinát, který byl 
organiza�n� za�len�n pod Severomoravské d�eva�ské závody Šumperk s.p. a zam�stnával 
tém�� tisíc obyvatel m�sta a okolí. Takto vzniklo za�ízení spojující trojt�ídní MŠ a jesle 
s celodenní pé�í ur�ené p�ednostn� pro d�ti zam�stnanc� D�evokombinátu. 

První �editelkou školky byla do 31.7.1968 Miroslava Kudrnová. Dále následovaly paní 
Marie Mücková od 1.8.1968 do 10.1.1969, Hana �echová od 10.11.1969 do 1.9.1975, Marta 
Ku�ítková od 1.9.1975 do 31.8.1979, Jaroslava Ludwigová od 1.9.1979 do 31.10.1992 a 
Kv�ta Kubí�ková od 1.9.1992 dosud. V letech 1964 - 2004 se ve školce vyst�ídalo 51 u�itelek, 
5 vedoucích jídelny, 15 kucha�ek, 24 uklize�ek a 4 domovníci.   

P�íjmy mate�ské školy v tomto roce �inily 4.331 tisíc K�, z toho 1.228 tisíc byla 
dotace ze strany m�sta, 2.961 tisíc dotace ze státního rozpo�tu prost�ednictvím kraje a 145 
tisíc byly dotace na realizované projekty a SIPVZ. Celkové výdaje �inily 4.302 tisíc K�. 
Hospodá�ský výsledek byl 29 tisíc K� (všechny �ástky jsou zaokrouhleny). 

Informace zpracovala kroniká�ka na základ� výro�ních zpráv. 

7.2. Základní škola 
Základní škola se sídlem Školní 477, Vrbno pod Prad�dem je rozpo�tovou organizací, 

jejímž z�izovatelem je M�sto Vrbno p.P. Sou�ástí školy jsou Školní družina a Školní jídelna. 
Celková kapacita školy je 750 žák�, 550 jídel ve školní družin� a 75 žák� ve školní družin�. 
Od 1.9.2004 byla zvýšena kapacita školní družiny na 90 žák�. 	editelem školy byl Ivan Hába. 
 Od 1.9.2002 se v 1. – 5. ro�níku a v  9. ro�níku školy se vyu�uje podle u�ebního plánu 
Obecná škola, v 6. - 8. ro�níku byl od tohoto data zaveden u�ební plán Základní škola.  
P�i škole nebyla z�ízena rada školy ani jiné ob�anské sdružení. Od roku 1996 pracuje ve škole 
Školní sportovní klub. A od roku 2002 Školní parlament (žákovský). 
 Ve školním roce 2003/2004 bylo ve 25 t�ídách 552 žák�, z toho 1 t�ída byla speciální 
a navšt�vovalo ji 9 žák�. Ve školním roce 2004/2005 se ve škole vzd�lávalo 514 
ve 22 t�ídách. Speciální t�ída nebyla žádná. 
 Na konci školního roku 2003/2004 neprosp�lo 1,29% žák�. Ostatní žáci prosp�li, 
z toho na 2. stupni školy 26,78% žák� s vyznamenáním. Pr�m�rný prosp�ch ve škole 
byl 1,77. Chování 6 žák� bylo klasifikováno 2. stupn�m a 1 žák 3. stupn�m z chování. 
Za reprezentaci školy bylo ud�leno 85 pochval �editele školy. 
 V devátých t�ídách bylo vyu�ování 60 žák�. Z toho 38 žák� bylo p�ijato ke studiu 
na st�ední školy, 22 žák� bylo p�ijato na odborná u�ilišt�. Z 62 žák� 5. t�íd bylo 17 p�ijato 
ke studiu na víceletém gymnáziu. První t�ídu za�alo 1.9.2004 navšt�vovat 52 žák�. P�i zápisu 
mohli rodi�e op�t p�ihlásit své dít� do první t�ídy se sportovním nebo hudebním zam��ením. 



82 

 V pr�b�hu roku pracovalo ve škole 21 r�zných zájmových kroužk� (výtvarný, 
hudební, dramatický, jazykové, p�írodov�dný, va�ení, meteorologický, dív�í klub atd.) 
a 12 skupin sportovních her. Ve škole probíhá ve dvou skupinách výuka jazyka �eckého 
a v p�ti skupinách výuka náboženství. 

Nadále je velká pozornost v�nována žák�m s logopedickými poruchami, s poruchami 
u�ení i se specifickými poruchami u�ení. V pátém ro�níku pokra�ovala do 30.6.2004 výuka 
t�chto d�tí ve speciální t�íd� a samostatn� se zde vyu�uje �eský jazyk a matematika, k výuce 
ostatních p�edm�t� jsou žáci integrováni v b�žných t�ídách. Od 1.9.2004 již tato t�ída z�ízena 
nebyla. 

Od zá�í probíhal plavecký výcvik žák� druhých a t�etích t�íd a zkrácený kurz t�íd 
se sportovním zam��ením. Nejv�tší sportovní akce po�ádaná školou je Sportovní den, který 
probíhá na podzim a na ja�e. Do r�zných bodovaných sout�ží jsou zapojeni všichni žáci školy 
a t�ída se ziskem nejv�tšího po�tu bod� získává pohár „Zdatná t�ída“. Ve škole bylo po�ádáno 
28 r�zných sportovních sout�ží.  

Ve škole bylo po�ádáno 40 r�zných naukových sout�ží, z v�tšiny z nich žáci 
postupovali do okresního kola. Velkým úsp�chem byl op�t postup do krajského kola 
biologické olympiády. V d�jepisné sout�ži Komenský a my postoupilo 5 prácí do celostátního 
kola a k ú�asti v republikovém finále byli vybráni dokonce dva žáci školy. Dále bylo 
uspo�ádáno dalších 31 r�zných naukových a výchovných akcí pro žáky školy. Z iniciativy 
Školního parlamentu byl uspo�ádán 31.5. pr�vod a zábavné odpoledne s názvem 
„Do Evropské unie“. 

P�vecký sbor Sedmihlásek je zaregistrován na Ministerstvu vnitra �R jako ob�anské 
sdružení pod názvem D�tský p�vecký sbor Sedmihlásek p�i ZŠ Vrbno pod Prad�dem. 
Informace o jeho �innosti jsou zaznamenány v kapitole, v�nované ob�anským sdružením 
ve m�st�.  

Výsledky školy byly pravideln� prezentovány na vystoupeních t�ídních kolektiv�
pro rodi�e (váno�ní besídky, záv�r roku), ve�ejných vystoupeních ve m�st� (vítání ob�ánk�, 
váno�ní trhy, vrbenské slavnosti) a na vystoupeních pro místní organizace (domov d�chodc�, 
láze�ští hosté v Karlov� Studánce, místní podniky). Nejv�tší kulturní akcí školy byla již 
10. Školní akademie s bohatým, dvouhodinovým programem. 

Ve škole pracovalo ve školním roce 2003/2004 42 pedagog� (úvazky 36,82), z toho 
bylo 40 u�itel� (36,34 úvazk�) a 4 vychovatelé školní družiny (2,96 úvazk�). Nepedagog�
škola zam�stnávala 17 (16,12 úvazk�), z toho  10 THP a správních zam�stnanc� školy (9,12 
úvazk�) a 7 pracovník� školní jídelny (7,00 úvazk�). Celkem tedy bylo ve škole 59 
zam�stnanc� na 52,94 p�epo�tených úvazk�. K 1.9.2004 nedoznal po�et zam�stnanc�
podstatných zm�n. 

Pr�m�rná výše m�sí�ního platu je vypo�tena za období 1.-6. 2004 a u u�itel� byla 
19 599,- K� a vychovatel� ve školní družin� 14 288,- K�. Pr�m�rný plat pracovník� ve školní 
jídeln� �inil 9 848,- K� a pr�m�rný plat ostatních správních zam�stnanc� byl 8 742,- K�. 
Hospoda�ení školy za rok 2004 nebylo ve zpráv� uvedeno. 

Informace zpracovala kroniká�ka na základ� výro�ních zpráv. 
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7.3. D�tský domov a Speciální školy  
Oficiální název za�ízení je D�tský domov a Speciální školy, Vrbno pod Prad�dem, 

nám. Sv. Michala 17. Je p�ísp�vkovou organizací, kterou z�izuje Moravskoslezský kraj, 
28.�íjna 117, Ostrava. Sou�ástí školského za�ízení je zvláštní škola, pomocná škola, d�tský 
domov, školní družina a školní jídelna. Celková kapacita je 80 + 10 žák� ve škole, 45 l�žek 
v domov�, 20 žák� ve školní družin� a 120 jídel ve školní jídeln�. 	editelkou školy 
je Mgr. Danuše Humlová. 
 Škola vzd�lává žáky ve vzd�lávacím programu zvláštní školy a ve vzd�lávacím 
programu pomocné školy, které jsou oficiálními dokumenty, schválenými MŠMT �R. 
Ve škole pracuje Sdružení rodi��, které je registrováno jako ob�anské sdružení Ministerstvem 
vnitra a Rada školy, která byla z�ízena v souladu se školským zákonem.  
 Ve školním roce 2003/2004 se v 6 t�ídách vyu�ovalo 48 žák�, ve 2 t�ídách pomocné 
školy 11 žák�. V domov� bylo ve 4 skupinách 45 d�tí a v 1 odd�lení školní družiny 11 d�tí. 
 Na konci školního roku 2003/2004 neprosp�li 3 žáci, 34 žák� prosp�lo a 11 žák�
prosp�lo s pochvalou. Pr�m�rný prosp�ch ve škole byl 1,76, jeden žák byl klasifikován 2. 
a jeden žák 3. stupn�m z chování. Bylo ud�leno 11 pochval �editele školy za reprezentaci 
v sout�žích, zejména sportovních. Všichni vycházející žáci byli p�ijati do u�ebních obor�. 
Ve t�ídách pomocné školy všichni žáci prosp�li. 
 Nabídka zájmových �inností a kroužk� je i v tomto roce velni r�znorodá: výuka 
anglického jazyka, sportovní, romský, po�íta�e a tvorba školního �asopisu, dílenské práce, 
zdravotní cvi�ení, jutský, šití, jóga, stolní tenis, turistika a plavání. Ve spolupráci s  jinými 
subjekty karate, košíková, rekrea�ní t�lovýchova, náboženství a bubny Ivo Batouška. 
 V pr�b�hu roku bylo realizováno n�kolik projekt�:  Zahrada (vytvo�ení rekrea�ního 
a relaxa�ního areálu), Kamarádi 2004 (nácvik komunika�ních dovedností), Bubny proti 
drogám (volno�asová hudební aktivita), pokra�ující projekt �ty�lístek ( v rámci minimálního 
preventivního programu) a Sv�t �emesel (celoro�ní projekt zam��ený na volbu povolání). 
 Ve dnech 5.-8.10.2004 prob�hla ve škole kontrola ze strany �eské školní inspekce. 
Personální podmínky vzd�lávání vyhodnotila jako vynikající, materiáln�-technické podmínky 
jako velmi dobré a pr�b�h a výsledky vzd�lávání rovn�ž jako velmi dobré. Nejvýrazn�jší 
zm�na byla zaznamenána ve zlepšení materiáln�-technických podmínek, kdy rekonstrukce 
budovy vytvo�ilas p�íznivé prostorové podmínky pro d�tský domov i pro školu. 
 Ve školním roce 2003/2004 pracovalo ve škole 11 pedagog�, velikost jejich úvazk�
byla 9,80. Z toho bylo 10 u�itel� (úvazky 9,4) a 1 vychovatel (úvazek 0,4). V d�tském 
domov� pracovalo 9 pedagog� (úvazky 9,00), 4 pomocní vychovatelé (úvazky 4,0).  Ve školní 
jídeln� pracovalo 5 zam�stnanc� (úvazky 4,5). Dále v za�ízení bylo zam�stnáno 9 THP 
a provozních pracovník� (úvazky 7,4), 1 romská asistentka a 1 civilní vojenská služba.  
 P�ehled hospoda�ení v roce 2004 nebyl ve výro�ní zpráv� o �innosti zpracován. 

Informace zpracovala kroniká�ka na základ� výro�ních zpráv. 

7.4. Gymnázium a Sportovní gymnázium 
Oficiální název za�ízení je Gymnázium a Sportovní gymnázium, Vrbno pod Prad�dem, 

nám. Sv. Michala 12, p�ísp�vková organizace. Škola se stala od 1.1.2003 p�ísp�vkovou 
organizací z�izovanou Moravskoslezským krajem. Sou�ástí školy jsou Školní jídelna, Žižkova 
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577 a Domov mládeže, Sklárenská 600. Celková kapacita školy je 288 žák�, 230 jídel 
ve školní jídeln� a 25 ubytovaných v domov� mládeže. 	editelkou školy byla v roce 2004 
PaedDr. Michaela Hradilová. 
 Gymnázium vzd�lává žáky ve dvou �ty�letých a t�ech osmiletých oborech. 
Gymnázium (všeobecné) �ty�leté studium, Gymnázium - t�lesná výchova a Gymnázium - 
sportovní p�íprava �ty� a osmileté studium. S ú�inností od 1.9.2004 povolilo MŠMT za�azení 
biatlonu a cyklistiky jako nových sportovních specializací, dále pak pokra�uje lyžování 
b�žecké i sjezdové a orienta�ní b�h.  

 Ve školním roce 2003/2004 studovalo ve škole 228 žák� v 8 t�ídách, z toho bylo 
45 sportovc� za�azených ve 4 tréninkových skupinách (2 skupiny orienta�ního b�hu, 
1 skupina b�žeckého a 1 skupina sjezdového lyžování).  Ve školním roce 2004/2005 
studovalo ve škole 221 žák� v 8 t�ídách, z toho bylo 45 sportovc�. 

Ve školním roce 2003/2004 se významn� modernizovalo technické vybavení školy. 
Zasí�ovány byly všechny u�ebny a kabinety. Do po�íta�ové u�ebny byly po�ízeny nové 
po�íta�e a p�vodní byly rozmíst�ny do kmenových t�íd a na pracovišt� u�itel�. P�ístup 
na internet mají všichni neomezený. Koupili jsme první diaprojektor za tém�� 40 tisíc K�. 
Zlepšili jsme i zázemí pro sportovce ve vedlejší budov�. Základní um�lecká škola 
se p�est�hovala do volných u�eben základní školy a tak jsme získali pot�ebné místnosti pro 
nov� vzniklé sportovní skupiny. 

K maturitním zkouškám p�istoupilo všech 29 student� oktávy. V �ádném termínu 
prosp�lo 29 žák�, z toho 14 žák� prosp�lo s vyznamenáním a pr�m�rný prosp�ch u maturit 
byl 1,84. Všichni maturanti si podali p�ihlášku k vysokoškolskému studiu a úsp�šnost 
v p�ijímacím �ízení byla 86,2%. 

P�ihlášku ke studiu do 1. ro�níku si podalo celkem 23 uchaze��. Na základ�
vyhodnocení p�ijímacích zkoušek bylo ke studiu  do primy p�ijato 21 žák�, všichni ke studiu 
1.9.2004 nastoupili. V tomto roce bylo podáno 7 p�ihlášek ke studiu do kvinty. P�ijato bylo 
na základ� p�ijímacích zkoušek 7 uchaze��m. 

Bohatá je nabídka nepovinných p�edm�t� a zájmových kroužk�. Žáci sekundy 
a kvinty absolvovali lyža�ský kurz a žáci septimy turistický kurz. Pro žáky kvinty byly 
tak jako každoro�n� zajišt�ny kurzy tane�ní a spole�enské výchovy v Bruntále. 

Žáci reprezentovali školu v celé �ad� naukových sout�ží, jak v kolech okresních, 
tak v kolech regionálních. S ohledem na realizaci zákona o ochran� osobních údaj�
je z výro�ní zprávy patrné, že nejv�tších úsp�ch� dosáhli žáci v regionálních kolech 
matematické, d�jepisné a zem�pisné olympiády.  

Výborných výsledk� dosáhli v pr�b�hu roku i studenti – sportovci. Nejv�tším 
úsp�chem bylo 5. místo štafety v Mezinárodním juniorském marathonu v Praze.  Závodník 
v LOB Jan Veli�ka získal zlato a dv� st�íbra na Mistrovství �R a nominoval na Mistrovství 
sv�ta junior� ve Švýcarsku v lednu 2005. V kategorii dorostu zde bude �R reprezentovat 
i student Filip Válek.  

V rámci spolupráce s polskou školou Zespól Szkol Lambinowice absolvovali �eští 
studenti v Polsku výuku v muzeu 2. sv. války. Polští studenti absolvovali v naší škole cvi�ení 
v laborato�i chemie. 

Od roku 1997 funguje na hlavním schodišti školy Galerie na schodech, která 
se tematicky zam��uje p�edevším na výstavy fotografií, jejichž kurátorem je Lubomír 
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Tome�ek st. V roce 2004 bylo realizováno 6 r�zných výstav. V tomto roce prob�hl ve škole 
již pátý ro�ník výtvarné sout�že „O váno�ní zvone�ek“.  

Ve školním roce 2003/2004 pracovali ve škole 24 pedagogové (22,1 úvazku). Z toho 
bylo 15 u�itel� (14,1 úvazku), 2 vychovatelé (úvazek 1,4), a 5 trenér� (4,6 úvazku). Od 
1.9.2004 stoupl po�et pedagog� na 16 (úvazky beze zm�ny 14,0), po�et trenér� na 7 osob 
(úvazky 4,8) v souvislosti se za�azením nových sport� biatlonu a cyklistiky. Po celý rok 2004 
pracovalo ve škole 8 nepedagog�, z toho 4 správní zam�stnanci (úvazek 4,0) a 4 pracovníci 
školní jídelny (úvazek 4,0).  

Škola v tomto roce podala 12 r�zných žádostí o granty a dotace, v 8 p�ípadech byla 
úsp�šná. Z dotace z�izovatele byla provedena rekonstrukce st�echy nad sociálními za�ízeními 
a z dotace m�sta Vrbna a z vlastních prost�edk� byl po�ízen nových sn�žný skútr na úpravu 
lyža�ských b�žeckých tras.  

Informace zpracovala kroniká�ka na základ� výro�ních zpráv. 
  

7.5. Škola v p�írod�
Škola v p�írod�, Žižkova 134, byla v roce 2004 zrušena a v jejím objektu 

byl k 1.7.2004 z�ízen D�tský domov. Moravskoslezský kraj má v úmyslu realizovat rozsáhlou 
rekonstrukci a zvažuje p�i�len�ní objektu k D�tskému domovu a Speciálním školám, 
nám. Sv. Michala 17. 
 Informace kroniká�ka zpracovala na základ� vlastních záznam�. 

7.6. Základní um�lecká škola  
Základní um�lecká škola v našem m�st� pracuje jako odlou�ené pracovišt� ZUŠ 

Bruntál, nám. J. Žižky 13/6. Z�izovatelem této p�ísp�vkové organizace je Školský ú�ad 
Bruntál, �editelkou Ji�ina Sokolá�ová. Pobo�ka ve Vrbn� se nacházela do 31.8.2004 
ve vedlejší  budov� Gymnázia a Sportovního gymnázia na ul. Žižkova 577, od 1.9.2004 
se p�est�hovala do budovy Základní školy na Komenského ulici.  

Cílem studia je p�ipravit žáka ke studiu na st�ední škole s um�leckým zam��ením. 
Ke studiu se podává p�ihláška a hradí se školné. Studium za�íná p�ijetím do p�ípravného 
ro�níku (1–2 roky), po složení postupových zkoušek následuje 7 let v prvním stupni 
a po absolutoriu 4 roky ve druhém stupni.  

V hudebním oboru si žák m�že zvolit z nabídky výuky hry na tyto hudební nástroje: 
akordeon, elektrické klávesy, fagot, hoboj, housle, klavír, kytara, p�í�ná flétna, sborový zp�v, 
sólový zp�v, trubka, zobcová flétna.  

Výtvarný obor p�ipravuje žáky ke studiu na st�ední škole s um�leckým zam��ením. 
Výtvarné techniky – malba, kresba, grafika, keramika, linoryt. 

Vedoucí pobo�ky ve Vrbn� p.P. je Jana Kutálková. Krom� ní je zde zam�stnán ješt�
jeden u�itel a 48 žák� se v roce 2004 v hudebním oboru u�ilo h�e na klavír, flétnu, housle, 
akordeon nebo elektrické varhany. Zájemci o jinou nabízenou výuku dojížd�li do Bruntálu. 
Frekvence akcí školy (p�edehrávky pro rodi�e a tradi�ní koncerty) je v posledních letech 
ustálená. 

Informace zpracovala kroniká�ka z údaj� na webu a ze Zpravodaje. 
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7.7. M�stská knihovna 
M�stská knihovna je za�len�na do struktury M�stského ú�adu jako sou�ást odboru 

vn�jších vztah�. 	editelkou knihovny je Hana Jank�. Knihovna provozuje i pobo�ku v místní 
�ásti Železná. 

V tomto roce jsem se rozhodla pro zpest�ení zve�ejnit hodnocení �innosti knihovny za 
rok 2004 v plném zn�ní:  „Zhodnocení �innosti za rok 2004“ 

1. Knihovní fond 
• P�ír�stek knihovního fondu: 

V roce 2004 �inil p�ír�stek knihovního fondu celkem – 1.097 sv. (tj. o 32 více než v roce 
2003)
P�ír�stek KF dle tématických skupin:  
N – 297, B – 511, MN – 60, M – 195, celkem - 1.063 sv.,  CDR – 34, celkem – 1.097 sv. 
Úbytek KF dle tématických skupin: 
V souladu se Sm�rnicí o evidenci a revizi knihovních fond� bylo odepsáno a vy�azeno  
z evidence celkem 602 svazk� (tj. o 430 sv. více než v roce 2003) 
N – 161,  B – 209, MN – 51, M – 181, celkem - 602 sv. 

• stav knihovního fondu k 31.12.2004: 
N – 9.159, B – 14.357, MN – 1.782, M – 4.909, celkem – 30.207, ost.dok. – 2, CDR – 121 
celkem – 30.330 sv. 
(pozn.: N=nau�ná lit.pro dosp�lé, B=beletrie, MN=nau�ná lit.pro mládež, M=krásná lit.pro 
mládež) 
Finan�ní prost�edky na nákup knih v roce 2004 �inily stejn� jako v roce 2003: 150.000,- K�. 
Po�et exemplá�� docházejících periodik: 34 

• Revize knihovního fondu: 
V souladu s vyhláškou 88/2002 Sb. Ministerstva kultury �R ze dne 21.1.2002 byla    
v lo�ském roce provedena revize knihovního fondu s velmi dobrým výsledkem. 
Po�et svazk� knihovny: 30.091 sv. 
Po�et nezv�stných svazk� po revizi: 286 sv. 
Dle p�íslušné sm�rnice byl vypracován Protokol o provedení revize knihovního fondu, jehož 
sou�ástí je seznam nezv�stných svazk�. 

• Údržba knihovního fondu: 
- oprava poškozených knih vlastními prost�edky 
- p�ebalování knihovního fondu 
- tisk a vým�na poškozených nebo ne�itelných �árkových kód�

• Dopl�ování knihovního fondu v MK Železná: 
V lo�ském roce jsme dodali na pracovišt� MK Železná v 5ti souborech celkem 408 sv. (tj.o 
128 sv. více než v r.2003) Sou�asn� byly dodány z Regionálního centra v Bruntále 2 vým�nné 
soubory v po�tu svazk� 80. 
Vráceno bylo celkem ve 4 souborech 253 svazk�

• Katalogy knihovny: 
V lístkové podob� pokra�ujeme v dopl�ování pouze generálního katalogu. 
V elektronické podob� je katalog dopl�ován soub�žn� s dodáním nových knih. 
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2. Knihovní služby 
a) �tená�i: 
V roce 2004 jsme zaregistrovali celkem 914 �tená��, tj. o 1 �tená�e více než v roce 2003. 
Z tohoto po�tu: �tená�i do 15 let – 344 /tj. o 6 mén� než v r.2003/ 
Po�et návšt�vník� knihovny: 12.317 /tj. o  1.290 více než v r.2003/ 
Internet využilo celkem 1.007 návšt�vník� /tj. o 186 více než v roce 2003/ 
b) výp�j�ky:  
Po�et výp�j�ek v roce 2004 �inil 52.780 svazk� (tj. o 3.937 výp�j�ek více než v roce 2003) a 
pr�m�rn� si každý registrovaný �tená� vyp�j�il 57,75 sv. (tj. o 4,25 více než v roce 2003) 
Výp�j�ky dle tématických skupin: 
Nau�ná lit.pro dosp�lé – 13.807 sv. 
Krásná lit.pro dosp�lé – 25.490 sv. 
Nau�ná lit.pro d�ti – 3.559 sv. 
Krásná lit.pro d�ti -  7.014 sv. 
Ostatní dokumenty – 2.910 
Z celkového po�tu výp�j�ek �inila periodika 7.780 výp. / tj. o 875 více než v r.2003 , což jist�
souvisí s v�tším množstvím darovaných �asopis�/. 
Je pot�šující, že p�estože byla knihovna v období prázdnin 14 dní uzav�ena z d�vodu revize 
knihovního fondu a malování knihovny, nedošlo k poklesu výp�j�ek ani �tená��. 
c) další služby poskytované knihovnou: 

- vzd�lávací a kulturn�-výchovné akce
Celkem jsme uspo�ádali 61 akcí.  
Mezi nejvýznamn�jší kulturn�-výchovné akce roku 2004 pat�il náš projekt „Pov�sti Vrbna a 
okolí“, probíhající  od roku 2003 a jehož p�evážná �ást byla realizována v roce 2004 za 
podpory Ministerstva kultury. Do projektu se zapojily d�ti všech typ� škol nejen ve Vrbn� pod 
Prad�dem, ale také v Karlov� Studánce, Karlovicích a And�lské Ho�e. 
M�K Vrbno získala v rámci grantu „Knihovna 21. století“ na tento projekt dotaci ve výši 
15.000,- K�. 
V roce 2004 prob�hlo – 3. a 4. kolo literárn� výtvarné sout�že, p�íprava pracovních list� pro 
3.a 4.kolo sout�že. 
Byly uspo�ádány 2 vernisáže a 2 výstavy prací (2. a 3. kola, vernisáž a výstava 4.kola se 
uskute�nila v lednu 2005). 
Tiskem bylo vydáno 9 nových pov�stí („�erná Opava“, „Bílá Opava, „Zlatá Opava“, 
„�ertovy kameny“, „Petrovy kameny“, „Medv�dí vrch“, „Karlova Studánka“, „Karlovické 
jezírko“, „V�esová studánka“)  a dotisk pov�stí 1 až 3 ( „Helenka aneb Bílá paní vrbenská“, 
„Sk�ítci na Kobrštejn�“, „Loupežníci z Quinburgu“) . 
Dále krom� tradi�ních akcí jako jsou exkurze do knihovny, knihovnické lekce, jsme 
p�ipravily besedy na téma: „ Pov�sti Vrbna a okolí“, „�teme rádi aneb význam �etby“, „Naše 
knižní nabídka“, „�eští ilustráto�i d�tem“. 

B�ezen - M�síc Internetu 
„Velikono�ní kufr“, „Velikono�ní zdobení perní�k�“ 
„Výprodej vy�azených knih z knihovny“ 
„Jak na to“ – minikurz práce s Internetem 
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Týden knihoven: 
„Provázkiáda“ navázáno 720 provázk�
besedy, exkurze, „Kufr plný sloví�ek“, kvíz pro d�ti „ Co vím o knihovn�“ 

P�edváno�ní �as v knihovn�  – „ Zdobení strome�ku aneb Mikuláš je za dve�mi“ 
                                                    ( vypráv�ní o adventu a váno�ních zvycích) 
                                                    - vyráb�ní obrázk� na okna – výzdoba knihovny 

- výroba váno�ních p�ání 
- sout�ž o nejlepší „Váno�ní strome�ek“ 
- „Váno�ní t�šení“ – kufr, hry, sout�že 
- „P�edváno�ní jarmark knih“ 

VISK 3 – získání dotace ve výši 40.000,- K�
Internet v MK Železná  
M�K Vrbno p.P. – nový server, zlepšení kvality p�ipojení na Internet, vznik 2 nových 
pracovních stanic pro �tená�e 
- propagace knihovny, r�zné  

Pravidelná propagace knihovny ve Zpravodaji Vrbenska – informace o všech p�ipravovaných 
akcích knihovny a jejich hodnocení.
Pravidelné rubriky p�ipravované knihovnou do Zpravodaje Vrbenska  - „Knihovnické okénko 
aneb Novinky v knihovn�“,  „Sólo pro aforismy“ 
V MK Železná je zajiš�ována donáška knih do domu 3 t�lesn� postiženým osobám. 

- publika�ní �innost  
- tiskem vyšlo 12 pov�stí  
- zpracováno  6 pracovních list� v rámci projektu „Pov�sti Vrbna a okolí“ 
- aktualizace letáku „M�stská knihovna ve Vrbn� pod Prad�dem“ 

- individuální práce se �tená�em 
 -  d�ležitá a nedílná sou�ást výp�j�ního procesu, jejímž cílem je maximální uspokojení            
zájmových, vzd�lávacích, profesních a dalších pot�eb každého jedince 
 -  zvláštní pozornost je v�nována d�tem do 15 let 

- informa�ní služby 
- poskytování bezplatných bibliografických a faktografických informací z vlastních     
pramen�, Internetu /tiskové výstupy jsou za úplatu dle sazebníku poplatk�/

- meziknihovní výp�j�ní služba 
- prost�ednictvím MVS jsme v roce 2004 objednali z jiných knihoven 79 titul� (tj.o 19 více),     
z toho bylo kladn� vy�ízeno 73 

- kopírovací služba 
- v lo�ském roce jsme zhotovili celkem 8.382 kopií /tj. o 1.125 kopií více než v r.2003/,     
z toho pro ve�ejnost 4.052 kopií /tj. o 1.082 kopií více než v roce 2003/ 

- prezen�ní p�j�ování CD-ROM�
- uživatelé knihovny mají k dispozici celkem 89 titul� CD-ROM�, které se p�j�ují jen     
prezen�n�

- ve�ejný Internet 
- využití Internetu – viz. „�tená�i“ 
- v roce 2004 využila knihovna možnosti napojit se bezplatn�  prost�ednictvím grantu 
Ministerstva kultury do komunika�ní infrastruktury ve�ejné správy, kterou zajiš�uje 
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Ministerstvo informatiky . M�K Vrbno a MK Železná tak získaly zdarma službu z�ízení 
p�ipojení k internetu s úhradou m�sí�ních paušálních poplatk� na období 3 let. Tato forma 
dotace umož�uje knihovnám poskytovat pomocí telekomunika�ního za�ízení bezplatný 
p�ístup na internet podle § 4, odst. 1, písm. d) zákona �. 257/2001 Sb., o knihovnách a 
podmínkách provozování ve�ejných knihovnických a informa�ních služeb. 

3. 
ídící a kontrolní �innost 
- oblast statistická a rozborová 
- oblast plánování a �ízení 
- propagace knihovny 
- BOZP, požární ochrana 
- kontrolní, metodická a konzulta�ní �innost v MK Železná 

4. Materiální pot�eby a opravy 
V rámci drobné údržby jsme v roce 2004 realizovali:

- oprava a nát�r plotu 
- zhotovení nového p�ístupového chodníku a vstupu do 

knihovny 
- malování knihovny / p�dní prostory, sklady, 1.podlaží 

knihovny, chodba, kancelá�/ 
Ve t�ech místnostech došlo k vým�n� podlahové krytiny /zát�žové koberce/ a byly po�ízeny 
4 nové stoly pod PC. 
V rámci dotace ve výši 40.000,-, kterou jsme získaly z grantu Ministerstva kultury VISK 3 byl 
po�ízen server a nová uživatelská stanice pro p�ipojení na internet. 
V roce 2005 chceme realizovat vybudování nového WC a opravu kotelny, p�ípadn� dalších 
sklepních prostor,. 
 V rámci plánu dlouhodobé údržby budovy knihovny je t�eba naplánovat vým�nu oken a 
opravu fasády (termo), rozvody tepla a nové radiátory. 

Vlastní výnosy knihovny v roce 2004 ……………… 80.506,- K� (tj. 100,63% plánovaných 
p�íjm�). 

Ve Vrbn� pod Prad�dem 1.2.2005                                                                   Hana Jank�
                                                                                                                       �editelka M�K 

8. Po�así a klimatické zm�ny 

Tatranská vich�ice 2004 
Vysoké Tatry v noci na sobotu 20.11. 2004 poni�il silný vichr. Kalamitu má na sv�domí 
studená fronta, která v pátek odpoledne p�echázela tatranskou oblastí, za kterou vpadl 
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od severozápadu studený vzduch, doprovázený srážkami, ale zejména silným v�trem. Vítr 
dosáhl v Poprad� v nárazech rychlost 132 km/h, co už je síla orkánu, Na Lomnickém štít�
nam��ili meteorologové až 166 km/h. Nejsiln�jší vítr foukal na Chopku, kde dosahoval 
rychlosti 173 km/h. V pásmu až deset kilometr� širokém a skoro šedesát kilometr� dlouhém, 
od Podbanského pod Kriván�m až n�kam po Ždiar lesy lehly nebo byly krut� poni�eny. 
Nejv�tší škody utrp�ly nesmíšené smrkové porosty, vysázené zhruba p�ed sto lety. Smíšený 
les vichr poškodil jen minimáln�. Celkov� padlo za ob�� 2,5 miliony kubík� lesa a škody 
na lesním porostu se pravd�podobn� vyšplhají až na miliardu. S okamžitou platností 
se zastavily všechny plánované t�žby jehli�natého d�eva, protože škody p�esahují 90 procent 
jeho celoslovenské ro�ní t�žby. 
Tohoto dne foukalo velice siln� i u nás na Morav�. SZ vítr dosahoval místy v nárazech 
až 110km/h, ale na tom Slovensku v okolí Tater to bylo daleko horší.  

Leden: 
Pr�m�rná teplota v tomto m�síci byla -4,60C. V �R to bylo -3,90C a v Moravskoslezském 
kraji -4,50C, což je p�ibližn� 10C nižší než dlouhodobý normál. Nejchladn�jším dnem 
ve m�st� byl 24. leden, nejnižší nam��ená teplota v tomto dni byla ráno -220C. Nejvyšší 
teplota byla nam��ena 25.1., kdy vystoupila na 7,80C. Nejvyšší rychlost v�tru byla ve Vrbn�
nam��ena 31.ledna, a to 15m/s. Srážky nam��ené na území Moravskoslezského kraje svou 
hodnotou 51 mm p�edstavovaly 122% dlouhodobého srážkového normálu a byly o výrazn�
níže, než republikový pr�m�r s hodnotou 71 mm. 

Únor: 
Celý m�síc se teploty v poledne pohybovaly p�evážn� nad nulou, ráno a ve�er však ješt� stále 
mrzlo. V našem m�st� byla nam��ena pr�m�rná teplota -0,90C. Pro Moravskoslezský kraj 
je udáván pr�m�r -0,80C a pro �R 0,40C. Nejchladn�jším dnem byl 25. únor, kdy byla ráno 
nam��ena teplota -17,10C Naopak nejtepleji bylo v poledne 5.2. s  teplotou 17,50C. Dne 
1. února dosáhla rychlost v�tru 17,3m/s. Srážkov� byl m�síc únor nad dlouhodobým 
pr�m�rem jak v rámci �R, tak v rámci Moravskoslezského kraje. Srážky v �R byly 49 mm 
a v Moravskoslezském kraji 78 mm, což je 77% nad dlouhodobým normálem.

B�ezen: 
V m�síci b�eznu byla pr�m�rná teplota ve Vrbn� 2,30C, ovšem ranní pr�m�rné teploty byly 
ješt� pod bodem mrazu. V Moravskoslezském kraji byla pr�m�rná teplota 2,00C, v �R 2,40C.  
Nejchladn�jším dnem ve Vrbn� byl 6.3., kdy ranní teplota klesla až na  -19,90C a ani 
v poledne se nedostala nad nulu. Naopak nejtepleji bylo v poledne 18.3., kdy teplota 
vystoupila na 27,20C. Nejv�tší rychlost v�tru byla nam��ena 25.3., a to 14,6 m/s. Srážkov� byl 
tento m�síc v Moravskoslezském kraji se svými 84 mm  na  193% dlouhodobého normálu,  
pr�m�r �R se 49 mm byl na 122%  dlouhodobého normálu. 

Duben: 
V m�síci dubnu se za�alo postupn� oteplovat. Pr�m�rná teplota ve Vrbn� byla 9,20C. Tato 
teplota byla vyšší než  republikový pr�m�r, který byl 8,70 C, ale krajský pr�m�r dosáhl 
11,20C. Nejteplejším dnem ve Vrbn� byl 22.4., kdy v poledne dosáhla teplota 24,10C. Naopak 
nejchladn�ji bylo ráno 3..4. s -4,00C. Srážkov� byl duben v rámci celé republiky 
pod dlouhodobým normálem, srážky se pohybovaly v rozmezí 50 mm v kraji a 37 mm v �R. 
Ve Vrbn� bylo nam��eno 40 mm srážek. 
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  Kv�ten: 
M�síc kv�ten ve Vrbn�  pr�m�rnou teplotou 11,20C byl nejchladn�jším za poslední �ty�i roky. 
Tato hodnota platí rovn�ž pro nam��ený pr�m�r �R i Moravskoslezského kraje. Nejvyšší 
teplota byla ve Vrbn� v poledne 21.5. 24,70C. Nejchladn�ji bylo hned 23.5. ráno -2,30C. 
Srážkov� byl kv�ten v �R s 59 mm pod dlouhodobým normálem stejn� jako s 53 mm v kraji. 

�erven: 
Letošní �erven nebyl nijak mimo�ádný. Pr�m�rná teplota ve Vrbn� byla 16,40C, což je tém��
o 40C mén� než vloni. Nejvyšší teplota byla nam��ena v poledne 10. �ervna, a to 30,90C. 
Nejchladn�ji bylo ráno 22.6., a to 4,20C. V Moravskoslezském kraji 15.10 a v �R 15.20C. 
Srážkov� byl tento m�síc ve Vrbn� pr�m�rný, nam��eno bylo 56,6 mm a nejvíce pršelo 
9. �ervna. V rámci �R byl �erven se 96 mm nad srážkovým normálem a 109 mm v našem 
kraji bylo rovn�ž mírn� nad srážkovým normálem. 

           �ervenec: 
V �ervenci se sice oteplilo, ale ne tak výrazn� jako p�ed rokem. Pr�m�rn�á teplota ve Vrbn�
byla 18,30C. Pr�m�rná teplota v Moravskoslezském kraji byla 16,80C. V �R pak byla 17,00C. 
Nejteplejším dnem byl v našem m�st� 18. �ervenec s teplotou v poledne 33,20C. Srážek 
spadlo v našem m�st� 22,9 mm, nejvíce pršelo 9. �ervence. Srážkov� byl �ervenec v �R s 66 
mm pod dlouhodobým normálem o 17%, v našem kraji pak se 65 mm dokonce o 38%. 

Srpen: 
V tomto m�síci se mírn� oteplilo. Pr�m�rná teplota ve Vrbn� byla 19,10C. V našem kraji byla 
pr�m�rná teplota 17,40C a v �R 18,00C. Nejtepleji bylo v našem m�st� v poledne 19.8., 
a to 36,60C, nejchladn�ji ráno 23.8 5,00C.. Srážek spadlo jen 9,6 mm, nejvíce pršelo 13. 
srpna. Srážkov� byl srpen v našem kraji s 50 mm a v 
R s 56 mm pod  dlouhodobým 
normálem. 

Zá�í: 
Po�átek m�síce byl velmi teplý, ale v polovin� zá�í nastalo ochlazení a p�ekvapil nás první 
mrazík. Nejvyšší teplota byla nam��ena v poledne 7. zá�í 29,70C a nejnižší pak v prvním 
mrazivém ránu 18. zá�í, a to -0,30C. Pr�m�rná teplota byla 13,20C. Pr�m�r v �R 12,70C 
a v kraji 12,20C. Za celý m�síc napršelo v našem m�st� pouze 14 mm srážek, nejvíce pršelo 
23. zá�í. Srážky v kraji dosáhly 36 mm a v �R 53 mm a pohybovaly se v dlouhodobém 
normálu. 


íjen: 
Letošní �íjen byl teplejší než lo�ský. Na za�átku m�síce ješt� pokra�ovalo zá�ijové teplé 
po�así, kdy v poledne 5. �íjna bylo nam��eno 23,20C. Pak již za�aly teploty rychle klesat. 
Pod bod mrazu se dostaly už 13.10., a to -5,10C. P�esto byla pr�m�rná m�sí�ní teplota 8,80C. 
V �R byl pr�m�r 9,10C a v kraji 9,90C. Ve m�st� bylo nam��eno jen 28,9 mm srážek, nejvíce 
pršelo 16. �íjna. Srážek spadlo 67 mm v kraji a 44 mm v �R, obojí pr�m�r 
byl pod dlouhodobým normálem. 

Listopad: 
Za�átek m�síc byl ve Vrbn� pom�rn� teplý, nejvyšší teplota byla nam��ena v poledne 
12. listopadu 17,60C. Pak se za�alo postupn� ochlazovat, až 22. listopadu klesla ranní teplota 
na -5,60C. V �R byla pr�m�rná teplota 3,20C stejn� jako  v kraji. Srážek bylo ve Vrbn�  málo, 
spadlo jen 38,1 mm a z toho 8,5 mm v jednom dni 9. listopadu. Srážkov� byl listopad v kraji 
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nad dlouhodobým normálem, spadlo v pr�m�ru 79 mm srážek. Podobná byla situace i v �R, 
pr�m�rných 75 mm p�edstavovalo pouhých 151% dlouhodobého normálu. 

Prosinec: 
Po�átek m�síce byl výrazn� nad nulou, 8.12. v poledne dokonce 10,80C. Nejnižší teplota byla 
nam��ená ráno 22.12., a to -12,90C. Pak se ale výrazn� oteplilo a letošní Vánoce byly 
bez sn�hu. Pr�m�rná teplota byla ve Vrbn� stejn� jako v kraji -0,50C a v �eské republice -
0,80C. Srážkov� byl prosinec v kraji s 18 mm v kraji a 24 mm v �R hluboko 
pod dlouhodobým normálem. Vánoce v tomto roce byly na celém území �eské republiky 
„na blát�“. 

9. R�zné 

9.1. Popis prací na retrospektivním pokra�ování kroniky v roce 2004 

 V roce 2010 a v prvních m�sících roku 2011 jsem shromáždila veškeré dostupné 
podklady k roku 2004 a pr�b�žn� jsem je za�ala zpracovávat. Bohužel stále nikdo reagoval na 
výzvu m�sta po zve�ejn�ní kroniky za rok 2000 o dopln�ní údaj� zde uvedených, p�ípadn� o 
poskytnutí dalších informací. Stále tak z�stávají n�která „bílá místa“.  

D�kuji všem, kte�í mi hned na za�átku poskytli pot�ebné údaje k ob�anským 
sdružením, k podnikatelským subjekt�m a dalším a  jejichž jména jsou vždy v p�íslušných 
�ástech kroniky uvedena. Mn� samotné velmi p�i práci pomohlo i to, že jsem od roku 1996 
nep�etržit� pracovala v m�stském zastupitelstvu a díky tomu jsem �adu událostí osobn�
prožila. 

Chci velmi pod�kovat �editel�m p�ísp�vkových organizací, Magdalén� Novákové, 
Kv�t� Kubí�kové, Mgr. Zde�ku Bártkovi, Ing. Vladimíru Ko�i�kovi a Han� Jank�, kte�í mi 
ochotn� zap�j�ili dom� výro�ní zprávy respektive hodnocení z let 2003/04 - 2007/08, takže 
díky tomu mám k t�mto organizacím p�ipravené údaje pro celé období, které mám za úkol 
zpracovat.   
 V mém novém trvalém bydlišti se mi stal neocenitelným pomocníkem internet. M�sto 
Vrbno pod Prad�dem za�alo na svých webových stránkách zp�tn� zve�ej�ovat zásadní 
dokumenty, a tak se mi zpracovával rok 2004 výrazn� lépe než roky p�edchozí. Mnohem 
složit�jší však bylo v této situaci vybrat, co v kronice zve�ejnit. Jmenovit� chci pod�kovat 
paní Mgr. Alen� Kiedro�ové, která mi velmi ochotn� p�ípadné chyb�jící materiály posílala. 
 Konec b�ezna a zejména duben 2011 jsem v�novala zpracování roku 2004. N�které 
základní údaje o m�st� a jeho ob�anech se v kronice op�t opakují z p�edchozích let. Snažím 
se, aby p�ípadným budoucím badatel�m �i �tená��m každý rok poskytl ucelenou informaci.  
 A tak možná i kronika za rok 2004 pom�že budoucím generacím vytvo�it si p�edstavu 
o našem život�. 
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9.2.  Na n�mecké stran� vyrostl nový Prad�d 

Vyhnaným n�meckým obyvatel�m severní Moravy leželo na srdci vybudování v�že 
podle p�vodního vzoru jako symbol domova. Roku 1976 založili v Langgöns v Hessensku 
Spolek v�že Prad�d (Altvaterturm Verein), p�edseda Kurt Wesse.   

P�íležitost ke spln�ní jejich zám�ru se jim naskytla až po sjednocení N�mecka 
a 21.5.2000 položili základní kámen na ho�e Wetzstein u vesnice Lehesten v Durynském lese. 
Místo pro výstavbu nebylo vybráno náhodn�. Na této ho�e, vysoké 792 m, stávala od roku 
1902 rozhledna s názvem Bismarckturm vysoká 22 m. Po druhé sv�tové válce sloužila jako 
pohrani�ní pozorovatelna sov�tské armády. Zchátralá a neudržovaná v�ž byla v 27.7.1979 
odst�elena.  

V�ž vysoká 35,8 m s devíti podlažími byla slavnostn� otev�ena z 28. srpna 2004. V 
suterénu je umíst�na kaple svaté Alžb�ty s pam�tními deskami m�st a obcí, ze kterých byli 
sudetští N�mci vysídleni. Dále údaje o po�tu obyvatel v roce 1939, po�et ob�tí za 2. sv�tové 
války a po�et vysídlených obyvatel. V p�ízemí je restaurace a st�ny jsou zdobené d�ev�nými 
zbran�mi pocházejícími z p�vodních komunit. V posledním pat�e je krytá a otev�ená 
vyhlídková plošina 

   
Nový Altvaterturm v Durynsku                   P�vodní rozhledna Altvaterturme na Prad�du 
     otev�ena v roce 2004                             jinak také Habsburgwarte, 1912 - 1959   

Habsburgwarte/Altvaterturme 

V roce 1903 p�edložil Moravskoslezský sudetský horský a turistický spolek z Jeseníku 
starostovi obce Malá Morávka své plány na výstavbu rozhledny p�ímo nad triangula�ním 
bodem na vrcholu Prad�du. Návrh vypracovaný víde�ským architektem a stavebním radou 
rytí�em Františkem von Neumannem byl Okresním hejtmanstvím v Bruntále schválen. 
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Vlastní výstavba rozhledny nazývané Habsburgwarte (strážní v�ž Habsburk) nebo 
Altvaterturme (v�ž Prad�d) se zna�n� protáhla, takže až po devíti letech v roce 1912 prob�hla 
na Prad�du kolaudace. Okázalá kamenná rozhledna ve stylu st�edov�ké hradní v�že byla 
vysoká 32,5 metru. Stála na p�dorysu 14,5 na 15 metr�. M�la 23 místností v sedmi podlažích. 
V p�ízemí byla ješt� malá restaurace a na vrcholu vyhlídková plošina s cimbu�ím. Ve srubové 
chat� pod rozhlednou bylo n�co na zp�sob bufetu. Stavba dostala dokonce vlastní adresu, 
Malá Morávka �.p. 207. V�ž na Prad�du se stala nejvyhledávan�jším turistickým cílem 
v první polovin� 20. století. 
„Tuto nádhernou rozhlednu bohužel provázela sm�la. Velkou chybou už na po�átku bylo 
použití nevhodného místního kamene, který nebyl p�íliš pevný a špatn� snášel extrémní 
klimatické podmínky na Prad�du. Za první sv�tové války nebylo o stavbu pe�ováno, takže 
rychle chátrala. Po válce v roce 1926 zde byly provedeny nejnutn�jší záchranné práce,“ 
zavzpomínal na své p�ednášce na dávnou rozhlednu milovník historie Dalibor Zlomek. 
Za druhé sv�tové války využili N�mci rozhlednu k meteorologickým m��ením a pro pot�eby 
armádní radiolokace a letectva. Takzvanou poštovní chatu k rozhledn� p�istav�li totáln�
nasazení a vále�ní zajatci. 

Po válce v roce 1951 se už notn� zchátralé rozhledny ujal spolek Turista Praha, který 
plánoval její záchranu. V roce 1957 už byla v tak havarijním stavu, že musela být 
z bezpe�nostních d�vod� uzav�ena. Když se 2. kv�tna 1959 nad h�ebeny Jeseník� rozléhal 
rachot oznamující samovolné z�ícení nejvýše položené rozhledny v �eskoslovensku, jen 
shodou náhod nebyl nikdo zran�n. Z�ítila se totiž t�sn� p�ed p�íchodem d�lník�, kte�í m�li 
p�ipravit záchranné práce. 

9.3.      Informa�ní zdroje   
   

Literatura: 
1. Myška, Milan: Rytí�i pr�myslové revoluce. Nakladatelství Tilia, Ostrava 1997 
2. Seznam nemovitých kulturních památek okresu Bruntál r. 2000, redakce PhDr. �ubica 

Mezerová a kol., Okresní ú�ad v Bruntál, referát regionálního rozvoje a Památkový 
ústav v Ostrav�, r. 2001 

3. Vrbno pod Prad�dem je naše rodné m�sto, Sborník vlastiv�dného kroužku, redakce 
Jind�ich Pleva, r. 1965 

4. Vrbno pod Prad�dem 1611 – 2001, Zvláštní vydání vrbenského Zpravodaje k 390. 
výro�í povýšení na m�sto, pro vydání p�ipravili Karel Michalus, PaedDr. Michaela 
Hradilová, vydáno 2500 kus�, r. 2001 

5. Základní škola Vrbno pod Prad�dem, Školní 477, Sborník, Školní rok 2003-2004 a 
2004-2005 

6. Kuba, František: Na Prad�du se z�ítila stará rozhledna, Bruntálský a krnovský deník, 
17.12.2009  
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Prameny: 
1. Výro�ní zpráva o �innosti Mate�ské školy Ve Svahu 578, Vrbno pod Prad�dem ve 

školním roce 2003/2004 a 2004/2005, vypracovala Magdalena Nováková 
2. Výro�ní zpráva o �innosti Mate�ské školy Jesenická 448, Vrbno pod Prad�dem ve 

školním roce 2003/2004 a 2004/2005, vypracovala Kv�ta Kubí�ková. 
3. Výro�ní zpráva o �innosti Základní školy Vrbno pod Prad�dem ve školním roce  

2003/2004 a 2004/2005, vypracoval Ivan Hába 
4. Výro�ní zpráva o �innosti D�tského doma a speciálních škol, Vrbno pod Prad�dem, 

nám. Sv. Michala 17 ve školním roce 2003/2004 a 2004/2005, vypracoval Mgr. 
Danuše Humlová  

5. Výro�ní zpráva o �innosti Gymnázia a Sportovního gymnázia, Svatého Michala 12, 
Vrbno pod Prad�dem ve školním roce 2003/2004 a 2004/2005, vypracovala PaedDr. 
Michaela Hradilová 

6. Zhodnocení �innosti M�stské knihovny ve Vrbn� pod Prad�dem za rok 2004, 
vypracovala Hana Jank�

7. Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska, Zpravodaj obcí v údolí �eky Opavy, vydavatel 
M�Ú Vrbno pod Prad�dem, 1/2004 – 12/2004, 1/2005 
Internet: 

1. www.centrum,cz
2. www.seznam.cz
3. www.google.cz

9.4.      P�ílohy p�evedené do elektronické podoby   
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