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1. Úvod 
 
 
Výroční zpráva Městského úřadu Vrbno pod Pradědem za rok 2010 je zpracována v souladu 

s trvalou snahou o zlepšování činnosti úřadu. 

Vlastní zpráva obsahuje výtah z nejdůležitějších informací týkajících se činnosti městského 

úřadu v roce 2010. Jednotlivé pasáže zpracovali vedoucí příslušných odborů, konečnou 

redakci provedl tajemník. Ne vždy bylo možné odlišit působnosti při výkonu veřejné správy 

zajišťované výlučně městským úřadem a činnost orgánů města (Zastupitelstvo města, Rada 

města) nebo vztah k dalším subjektům (zejména organizace a společnosti městem zřízené či 

s ním spolupracující). 

Zpráva nepostihuje působení starosty, místostarostů a tajemníka, kteří jsou sice součástí 

městského úřadu, ale odlišit míru jejich vlivu vně a uvnitř úřadu by bylo obtížné. 

Statistické údaje jsou většinou vztaženy k 31.12. 2010.  

 

Se zprávou budou seznámeni členové Rady města a následně bude zveřejněna na 

webových stránkách města. 
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2. Městský ú řad Vrbno pod Prad ědem  
 
2.1. Všeobecné informace  
 
Počet obyvatel – město Vrbno pod Pradědem - evidence obyvatel  5 676 
Rozloha – ha           6 891 
Počet obcí správního obvodu obce s pověřeným úřadem    5 
Počet obcí správního obvodu obce s obecním stavebním úřadem   5 
Počet obcí s matričním úřadem       5 
 
2.2.  Sídlo 
 
Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem   
  
2.3. Personální složení m ěstského ú řadu 
 
Počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu    28 
Počet žen            23 
Počet mužů           5 
Počet pracovníků ve věku 21-30 let        3  
Počet pracovníků ve věku 31-40 let       11 
Počet pracovníků ve věku 41-50 let        6 
Počet pracovníků ve věku 51-60 let        7 
Počet pracovníků ve věku 61 let a výše       1   
Počet funkčních míst k 31. 12. 2010       32 
Počet úředníků         15  
Počet vedoucích úředníků         5 
Počet vedoucích úředníků - žen        4 
Počet vedoucích úředníků - mužů        1 
Počet vedoucích úředníků ve věku 21-30 let     0 
Počet vedoucích úředníků ve věku 31-40 let      2 
Počet vedoucích úředníků ve věku 41-50 let      1 
Počet vedoucích úředníků ve věku 51-60 let      2 
Počet vedoucích úředníků ve věku 61 let a výše      0 
Počet vedoucích úředníků se základním vzděláním     0 
Počet vedoucích úředníků s úplným středním odborným vzděláním   0 
Počet vedoucích úředníků se středoškolským vzděláním (maturitní zkouška)  2 
Počet vedoucích úředníků s vysokoškolským vzděláním     3 
 
 
Mimo rámec organiza čního schématu zam ěstnává ú řad: 
 
Ivana Klíčníková DiS:  Projekt „Komunitní plán sociálních služeb v mikroregionu Vrbensko“ 
Martina Benedikovičová: Nízkoprahový klub Kotlík pro děti ohrožené patologickými jevy 
Jan Hromjak:       Nízkoprahový klub Kotlík pro děti ohrožené patologickými jevy 
František Kalužík:      Dělník čištění města 
Petr Kosnovský :   Dělník čištění města 
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2.4. Organiza ční struktura M ěstského ú řadu Vrbno pod Prad ědem     
                                            k 31. 12. 2010 
 

 

 

              
 
 
 
 
 

tajemník 

místostarosta 

Odbor výstavby a  
životního prost ředí 

 

starosta 

Výbory zastupitelstva Zastupitelstvo m ěsta 

Rada města Komise rady 

Odbor majetkoprávní  

Odbor vnit řních v ěcí 

Odbor sociální a zdravotní  

Odbor finan ční 

požární ochrana 



 5 

2.5. Správní obvody m ěstského ú řadu 
 
Pověřený obecní ú řad 
Správní obvod města Vrbna pod Pradědem jako obce s pověřeným obecním úřadem je 
vymezen územím obcí Karlova Studánka, Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem, Karlovice a 
Široká Niva.  
 
Matri ční úřad 
Správní obvod města Vrbna pod Pradědem jako obce s pověřeným obecním úřadem je 
vymezen územím obcí Karlova Studánka, Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem, Karlovice a 
Široká Niva.  
 
Stavební ú řad 
Správní obvod města Vrbna pod Pradědem jako obce s pověřeným obecním úřadem je 
vymezen územím obcí Karlova Studánka, Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem, Karlovice a 
Široká Niva.  
 
Silni ční správní ú řad pro místní komunikace a ve řejně přístupné ú čelové komunikace  
Správní obvod silničního správního úřadu pro místní komunikace a veřejně přístupné 
účelové komunikace je vymezen územím města Vrbno pod Pradědem. 

 
 
3. ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VRBNO POD PRADĚDEM 
 

3.1. ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ 

Personální zajišt ění odboru 

vedoucí odboru 1 

správa bytů 1 

správa pozemků 2 

projektový manažer 1 

Celkem 5 
 
Odbor správy majetku města zajišťuje nakládání s  majetkem města. Připravuje podklady pro 
jednání Rady města a Zastupitelstva města týkající se nakládání s majetkem. Realizuje 
koupě, prodeje a pronájmy pozemků, zřizování věcných břemen a uzavírání dohod o 
omezení užívání nemovitostí. Dále zajišťuje smlouvy o pronájmu bytů a nebytových prostor. 
Odbor správy majetku města vykonává v oblasti správy budov dozorovou a kontrolní činnost. 
 
Činnost na úseku správy byt ů 
 
Po zimním období jsme začali s opravami střech. Opravou střešního pláště prošly domy č. p. 
509, 510 na nám. Sv. Michala, Ve Svahu č.p. 428, 427. V tomto roce jsme podle plánu 
zajistili nájemníkům ve všech domech v majetku města instalaci společné televizní antény – 
příjem DVB-S a DVB-T  z důvodu přechodu analogového na digitální vysílání. 
V průběhu roku byly na domech na ul. Sadová  vyměněny  vchodové dveře  a  elektronické 
zavírání těchto dveří . Celkem byly vyměněny ve čtyřech objektech bydlení.   
Z důvodu neustálého zatékání do podkrovních bytů v Železné č.p. 68 byla provedena 
částečná rekonstrukce střešního pláště a vyměněna část střešních  oken. 
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Ze strany nájemníků stále trval zájem o  výměnu starých oken za plastová. Město jako 
majitel bytových domů poskytuje na výměnu oken příspěvek ve výši 50 % z fakturované 
částky, maximálně však 5 000,- Kč na jedno okno. 
Byla provedena výměna rozvodů vody v domě č. p. 487 a 488 na ul. Krejčího. 
Během celého roku jsme prováděli drobnou údržbu bytového fondu dle potřeby. Během roku 
jsme pokračovali ve výmalbě společných prostor objektů – schodiště, sklepní prostory, 
sušárny – na sídlištích Ve Svahu, Bezručova, Husova, nám. Sv. Michala. 
V tomto roce došlo k prodeji 3 bytů na  ul. Nové doby, kdy byl v každém z domu č. p. 432, 
433 , 434 prodán 1 byt . 
 
Činnost na úseku správy pozemk ů  
 
Na počátku roku 2010 byl připraven a podepsán s Technickými službami Vrbno, s.r.o., 
dodatek ke Smlouvě na realizaci služeb - sečení a vyhotovení seznamu pozemků v majetku 
města k sečení. Pravidelně jsme kontrolovali, jak TS dohodnuté služby plní. Spolupracovali 
jsme rovněž s Pradědským lesním závodem, a. s., a to při výsadbě zeleně na kruhovém 
objezdu. Ve spolupráci s Odborem výstavby a životního prostředí MÚ prošly na území města 
veškeré stromy a zeleň kontrolou zdravotního stavu, přitom byly označeny stromy ve 
špatném zdravotním stavu. Mnohé z nich již byly pokáceny. Dále jsme se starali o likvidaci 
černých skládek, staveb a autovraků.  
Pracovnice odboru prováděla kontrolu nájemních smluv a vymáhala po dlužnících 
neuhrazené nájemné. Bylo uzavřeno 5 nových nájemních smluv. Byla vyhotovena 1 nová 
smlouva k umístění informačních a reklamních zařízení na objektech v majetku města. 
Celkem odbor majetkoprávní vyhotovil 43 smluv o prodeji a 4 smlouvy o zřízení věcného 
břemene. 
V tomto roce jsme opět zajišťovali organizování veřejně prospěšných prací a veřejné služby. 
S pracovníky veřejné služby bylo uzavřeno celkem 187 smluv o výkonu veřejné služby. Tito 
pracovníci se podíleli na úklidu města a jeho přilehlých částí, např. na zajištění průjezdných 
profilů komunikací v Železné a Mnichově, na úpravě vzrostlé zeleně na ulici Sadová, 
Husova, Družstevní a nám. Sv. Michala, osázení hřbitova a jeho úklidu, stříhání a údržbě 
živých plotů, úklidu chodníků a komunikací, odklízení následků sněhové kalamity atd.   
 
V prosinci byl opět zahájen provoz mobilního kluziště v areálu TJ Sokol Vrbno p/P. 
 
Placení nájm ů a stav vymáhání dluh ů  
 
Stav pohledávek k 31.12. 2010:  3 167 466,40 Kč         
    
 
 
 

Dluhy za nájemné a služby 
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K 31. 12. 2010: 

• uzavřeno 33 dohod o splátkách dluhu  
• podány 2 návrhy na soudní vyklizení bytu  
• podáno 6 výpovědí z nájmu z bytu bez přivolení soudu  
• zasláno 48 upomínek za nezaplacené nájemné a služby, případně vyúčtování 

služeb 
 
Počet bytů v majetku města je 544. 
 
Vodné a sto čné a stav vymáhání dlužných částek 
 
Stav pohledávek k 31. 12. 2010:  595 850,89  Kč           
 
       Pohledávky za vodné a sto čné 
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Hospoda ření v lesích m ěsta Vrbna pod Prad ědem v roce 2010 
 
V sedmém roce platnosti lesního hospodářského plánu byly v lesích města provedeny 
následující těžební a pěstební zásahy: 
 
Těžební činnost 
těžba dříví celkem 1.727,65 m3,  z toho předmýtní úmyslná těžba  188,05 m3  
z toho samovýroba    100,00 m3 mýtní úmyslná těžba                417,56 m3 
nahodilá těžba    695,68 m3 
mimořádná těžba    426,36 m3 
Za prodej dřeva v roce 2010 bylo vyfakturováno celkem 1.152.576,- Kč, z toho za dřevo ze 
samovýroby 3.965,- Kč. Průměrné zpeněžení dřeva v roce 2010 dosáhlo 667,- Kč/m3. 
Od počátku platnosti LHP bylo v lesích města Vrbna p. P. vytěženo 10.421,34 m3 dřeva. 
Průměrná roční těžba činí 1.489 m3 
 
Pěstební činnost 
Z výkonů pěstební oblasti byly v loňském roce provedeny tyto činnosti: 

• první zalesnění – les                            5,26 tis. ks 
• opakované zalesňování     0,86 tis. ks 
• úklid klestu       250,- m3 
• oprava oplocenek       2.530,- Kč 
• výsek škodících dřevin     0,40 ha 
• ožínání MLP – plošky                 30,00 tis. ks 
• ožínání MLP – celoplošně     1,50 ha 
• zpřístupnění porostu řezem a hr.      1,10 ha 
• nátěr MLP proti okusu     35,00 tis.ks 



 8 

• ind. ochrana MLP – oplůtek     0,05 tis. ks 
• lapáky                   7,- ks 

 
Za provedení všech výkonů pěstební činnosti včetně nákupu sazenic byly vynaloženy 
náklady ve výši 198.222,-Kč. 
 
Dotace 
 
Na základě žádostí byly roce 2010 poskytnuty dotace na hospodaření v lesích z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje v jednotlivých oblastech: 
 

• obnova lesa zalesněním                               32.940,-  Kč 
• zajištění kultur      6.000,-  Kč 

 
Dotace v celkové výši 38.940,- Kč byly po fyzické kontrole krajským úřadem převedeny na 
účet města. 
 
Ochrana lesa 
Při prevenci a ochraně lesa proti kůrovcům bylo pokáceno 7 ks stromových lapáků a 
instalováno 10 ks feromonových lapačů. V roce 2010 bylo vytěženo 10 m3 kůrovcového dříví. 
Stav lesa z hlediska výskytu hlavních kalamitních škůdců je hodnocen jako „základní“. 

Výrobní úkoly a ekonomika 2011 
 
Projekty úkolů pěstební a těžební činnosti pro rok 2011 byly předány dodavatelské firmě 
TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o v měsíci listopadu 2010. Ekonomická rozvaha dle 
jednotlivých lesnických výkonů byla zpracována pro městský úřad v listopadu 2010. 
Index nárůstu (poklesu) cen surového dříví v roce 2010 dle ČSÚ je + 5,7 %. Inflace = 1,5 %. 
 
Projekty: 
 
Odbor majetkoprávní se podílel na přípravě a realizaci projektů Areál volnočasových aktivit 
Černá Opava, Založení městského lesoparku, Snížení energetické náročnosti objektu 
Mateřské školy na ul. Jesenická a objektů Základní školy ,  Úprava náměstí Sv. Michala a Ve 
Svahu, I. etapa regenerace bývalého areálu Vrsan.   
Odbor připravoval veškeré majetkoprávní podklady k akci Splašková kanalizace v místní 
části Mnichov – Železná a podílel se na přípravě dokumentů nutných pro uzavření smlouvy 
se SFŽP na tuto akci.  
Odbor se podílel také na realizaci neinvestiční akci Dny Euroregionu Praděd – Vrbenské 
slavnosti 2010 a ve spolupráci s Euroregionem Praděd na projektu Neobjevené Jeseníky.  
 
Připravované akce a seznam žádostí                             

• Letní bobová dráha 
• Centrum aktivit a pohody pod Pradědem 
• Sport a rekreace pod Vysokou horou 
• Cyklostezka Vrbno – Karlovice 
• Vyhlídková věž 
• Hřiště Železná 
• Vybudování zázemí pro cykloturisty (Mnichov) 
• Rekonstrukce areálu TJ Sokol (hřiště) 
• Oprava hřbitovní zdi, márnice a kapličky + rekultivace hřbitova v Mnichově 
• Překladiště komunálního odpadu 
• Rekultivace skládky KO 
• Vodovod Mnichov 
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• Úprava veřejného prostranství – lokalita Ve Svahu a nám. Sv. Michala 
• Územní plán 
• Smuteční síň 
• Regenerace panelových sídlišť – komplexně (Husova, sv. Michala) 
• Regenerace části Dřevokombinátu 
• Bezbariérové město  - bezbariérový úřad 
• Výstavba nového domova pro seniory 
• Výstavba domů s pečovatelskou službou (rekonstrukce) 
• Vybudování knihovny se studovnou 
• Vrbenská veřejnost do škol – školy pro veřejnost 

 
Neinvestiční akce 

• Dny EP – Vrbenské slavnosti 2010 – OP PS ČR-PL 
 

Projekty realizované nebo p ředložené v roce 2010  
Název projektu  rozpo čet realizace 

projektu  
titul  výše dotace  poskytnutí 

dotace  
Areál volno časových 
aktivit Černá Opava 4 146 803 do 2/2011 ROP – 92,5% 2 952 198 2011 

Založení m ěstského 
lesoparku ve Vrbn ě – 
sadové úpravy  

7 951 964 do 12/2012 OPŽP – 90%, 
MSK – 5% 

6 995 333      
388 600 - MSK průběžně 

Založení m ěstského 
lesoparku – 
vybavenost ploch 

6 578 541 do 6/2012 ROP – 92,5% 6 082 541  průběžně 

Snížení energetické 
náro čnosti objektu 
ZŠ, Školní 477, Vrbno 
p. P. 

21 545 404 do 
15.12.2010 

OPŽP – 90%, 
MSK – 5% 

10 767 513   
598 000 - MSK průběžně 

Snížení energetické 
náro čnosti objektu 
MŠ, Jesenická 448, 
Vrbno p. P. 

3 775 734 do 
30.12.2010 

OPŽP – 90%, 
MSK – 5% 

2 097 481      
116 500 - MSK průběžně 

1. etapa regenerace 
bývalého areálu 
VRSAN, Vrbno pod P.  

1 955 579,36 do 5/2010 ROP - 92,5% 1 770 000 Obdržena 
2010 

Splašková kanalizace 
– Mnichov, Železná 51 999 800 do 

31.12.2010 
OPŽP – 90%, 

MSK – 5 % 
31 373 489      

1 742 900  - MSK průběžně 

Vrbenská ve řejnost 
do škol 8 752 396 do 10/2011 

 
ROP – 92,5% 6 234 829 průběžně 

Úprava nám. Sv. 
Michala 24 992 823,75 do 11/2013 ROP – 85% 17 015 244 průběžně 

Dny EP - Vrbenské 
slavnosti 2010  657 500 1.11.2009 – 

30.9.2010 
OP PS  ČR-

PL 
16 907,95 EUR 
(388 861 Kč) 2011 
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3.2. FINANČNÍ ODBOR  

Personální zajišt ění odboru 

vedoucí odboru 1 

účetnictví  + pokladna                                                                                 3 

správa místních poplatků, exekuce, evidence plateb nájemného za byty                                                                          2 

Celkem 6 
 
Činnosti finan čního odboru 
 
Finanční odbor zajistil v roce 2010 splnění všech úkolů v agendě účetnictví, rozpočetnictví, 
správy místních poplatků a mezd. Od května je na odboru vedena evidence plateb 
nájemného a služeb za byty. 
Účetnictví města Vrbno pod Pradědem i DSO Vrbensko je vedeno v systému GINIS, použité 
účetní postupy byly v souladu s platnými předpisy. 
 
Činnost finančního odboru je velmi obsáhlá a různorodá. Patří sem tyto základní činnosti: 

• zpracování návrhu rozpočtu města a návrhu rozpočtu DSO Vrbensko, kontrola plnění 
rozpočtů, návrhy na rozpočtové změny a jejich realizace 

• zpracování závěrečného účtu města a DSO Vrbensko 
• sledování příjmů a výdajů 
• měsíční uzávěrky hospodaření a zpracování přehledů o hospodaření 
• evidence majetku města a DSO a inventarizace majetku 
• zpracování mezd 
• zpracování statistických výkazů jak ročních, tak čtvrtletních a měsíčních 
• daňová přiznání 
• vedení účetnictví a zpracování účetních výkazů 
• evidence bankovních účtů 
• fakturace a evidence došlých i odeslaných faktur 
• likvidace došlých faktur 
• evidence místních poplatků  
• evidence a vyúčtování dotací přijatých 
• evidence a vyúčtování dotací poskytnutých městem 
• vyměřování poplatků 
• výběr místních poplatků  
• agenda  výherních hracích přístrojů 
• výběr nájemného z pozemků 
• evidence všech smluv 
• provoz pokladny, tj, veškeré výdajové a příjmové platby v hotovosti 
• evidence plateb nájemného a služeb za byty 
• finanční kontrola a realizace veřejnosprávních kontrol 

 
Přezkoumání hospoda ření města 
 
V roce 2010 bylo provedeno přezkoumání hospodaření města za rok 2009, a to pracovníky 
Krajského úřadu MSK Ostrava ve dnech 29. 3. - 30. 3. 2010. 
Závěr auditu zněl: „Při přezkoumání hospodaření územního celku dle §2 a §3 zákona č. 
420/2004 Sb.za rok 2009 nebyly dle §10 odst.3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky.“ 
Ve dnech 4. 10. - 6. 10. 2010 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření města k datu 31. 8. 
2010, a to rovněž pracovníky Krajského úřadu MSK Ostrava. Konečné přezkoumání 
hospodaření za rok 2010 proběhne ve dnech 21. - 22. 3. 2011. 
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Hospoda ření za rok 2010 
 
Pro rok 2010 byl na 16.zasedání Zastupitelstva města dne 10. 12. 2009 schválen rozpočet 
ve výši  78 855 tis. Kč na straně příjmů, 93 243 tis. Kč na straně výdajů, celkem včetně 
financování 94 048 tis. Kč - číslo usnesení 263/16/2009. V průběhu roku byly provedeny čtyři 
rozpočtové změny a upravený rozpočet  činil k 31.12.2010 na straně příjmů 107 365 tis.Kč, 
na straně výdajů 127 450 tis. Kč, celkem včetně financování 128 254 tis. Kč. 
  
Údaje o pln ění příjmů a výdaj ů za rok 2010 

Třída  Odvětvové t řídění Rozpo čet Rozpo čet po Výsledek od Plnění 

    schválený změnách počátku roku v % 

 P Ř Í J M Y     

1 Daňové příjmy 46 200 000,00 47 542 515,00  49 767 361,43 104,68 

2 Nedaňové příjmy 23 655 000,00 32 291 094,00  29 570 701,34 91,58 

3 Kapitálové příjmy 1 000 000,00 2 433 000,00 2 427 419,00  99,77 

4 Přijaté transfery 8 000 000,00 25 097 871,00 20 606 175,19 82,10 

  Příjmy celkem 78 855 000,00 107 364 480,00 102 371 656,96 95,35 

      

 V Ý D A J E     

10 Zemědělství a lesní hospodářství 2 011 000,- 1 761 696,-          544 475,29 30,91 

22 Doprava  4 400 000,- 5 385 000,- 4 934 355,00 91,63 

23 Vodní hospodářství 40 000,- 2 346 500,- 784 498,65 33,43 

31 Školství  6 921 000,-  22 203 756,- 21 616 936,02 97,36 

33 Kultura 5 773 000,- 6 211 000,-  6 117 297,00 98,49 

34 Tělovýchova a zájmová činnost 3 620 000,- 6 815 000,- 6 529 203,36 95,81 

361 Bydlení 18 630 000,-  24 700 000,- 23 441 358,76 94,90 

363 Komunální služby 3 780 000,- 3 946 000,- 2 686 218,64 68,07 

369 Ostatní záležitosti bydlení 72 000,- 72 000,- 66 000,00 91,67 

37 Ochrana životního prostředí 15 443 000,- 16 308 100,- 13 808 940,80 84,67 

4 Sociální věci a politika nezaměstnan. 11 270 000,- 9 870 000,- 9 388 758,00 95,12 

5 Ochrana, bezpečnost 983 000,- 1 373 700,- 1 185 909,19 86,33 

61 Všeobecná veřejná správa 15 950 000,- 21 897 577,- 19 020 884,07 86,86 

63 Finanční operace 2 150 000,-  4 050 200,- 3 029 492,81 74,79 

64 Ostatní činnost 2 200 000,-  508 848,- 508 848,00 100,00 

  Výdaje celkem 93 243 000,- 127 449 377,- 113 663 175,59 89,18 

      

  Saldo p říjmů a výdaj ů     -11 291 518,63   

8 Financování     

8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostř. 0,00 10 000 000,00  0,00  

8115 Změna stavu BÚ 15 193 000,00 10 889 897,00 12 093 850,63  

8124 Splátka úvěru -805 000,00 -805 000,00 - 802 332,00  

  Financování celkem 14 388 000,00 20 084 897,00  11 291 518,63  
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Z daňových příjmů byl největší příjem z DPH, a to cca 20,1 mil. Kč, a dále daň z příjmu 
právnických osob ve výši cca 9,4 mil. Kč). 
 

Poskytnuté dotace v roce 2010  

poskytovatel účel položka poskytnuto čerpáno vratka 

KÚ MSK sčítání lidu, domů a bytů 4111 11 757,00 11 757,00   

KÚ MSK volby do Parlamentu ČR 4111 164 760,00 164 760,00   

KÚ MSK volby do zastupitelstev obcí a Senátu 4111 234 760,00 234 760,00   

KÚ MSK výkon státní správy 4112 4 453 500,00 4 453 500,00   

KÚ MSK školství 4112 745 633,00 745 633,00   

KÚ MSK sociální dávky 4116 6 300 000,00 6 257 851,00 42 149,00 

KÚ MSK SKaV - Tajemství knihy 4116 5 000,00 5 000,00   

KÚ MSK SKaV - Máchovské variace 4116 26 000,00 20 000,00 6 000,00 

Úřad práce aktivní politika zaměstnanosti 4116 61 217,00 61 217,00   

Úřad práce aktivní politika zaměstnanosti 4116 138 141,45 138 141,45   

Úřad práce ost.neinvestiční přijaté transfery ze SR 4116 782 801,55 782 801,55   

KÚ MSK Lesy 4122 7 756,00 7 756,00   

KÚ MSK Lesy 4122 38 940,00 38 940,00   

KÚ MSK Hasiči 4122 300 000,00 300 000,00   

KÚ MSK Hasiči 4122 65 800,00 65 800,00   

KÚ MSK Hasiči 4122 1 900,00 1 900,00   

KÚ MSK Hasiči 4122 23 000,00 23 000,00   

KÚ MSK zateplení ZŠ 4222 437 300,00 437 300,00   

KÚ MSK zateplení MŠ 4222 71 500,00 71 500,00   

RR neinvestiční přijaté transfery od RR 4123 13 558,95 13 558,95   

RR neinvestiční přijaté transfery od RR 4123 153 668,08 153 668,08   

RR investiční přijaté transfery od RR 4223 329 469,51 329 469,51   

RR investiční přijaté transfery od RR 4223 3 733 987,65 3 733 987,65   

ČMZRB dotace na úroky z úvěru 4113 180 753,00 180 753,00   

převod z HČ odpisy z hospodářské činnosti 4131 2 001 032,00 2 001 032,00   

obce dotace na dojíždějící žáky 4121 323 940,00 323 940,00   

            

CELKEM     20 606 175,19 20 558 026,19 48 149,00 
 
V tabulce je souhrn dotací, které město v roce 2010 obdrželo, včetně poskytovatele dotace a 
účelu dotace. Mimo dotací z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje jsme obdrželi 
od Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko neinvestiční transfery ve výši 
167 227,03 Kč a investiční transfery ve výši 4 063 457,16. Tyto transfery se týkaly 
průběžného vyúčtování projektů „Lesopark“ a konečného vyúčtování akce „1. etapa Vrsan“ a 
„Park Dětský svět“. 
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Na základě smluvních vztahů mezi Městem Vrbno pod Pradědem a Úřadem práce 
v Bruntále byly v roce 2010 sjednány pracovní úvazky na veřejně prospěšné práce. Na 
mzdové náklady pracovníků VPP a odvody jsme dle smluv průběžně obdrželi dotace z Úřadu 
práce ve výši 982 160,- Kč.  
Od Českomoravské záruční a rozvojové banky město obdrželo dotaci na úroky k úvěru na 
revitalizaci domů na náměstí Sv. Michala ve výši 180 753,- Kč. 
 
Financování 
 
V průběhu roku 2010 byla  podepsána smlouva s Komerční bankou, a.s., která městu 
poskytla kontokorentní úvěr ve výši 10 mil. Kč. Tento úvěr  byl sjednán na dobu jednoho roku 
na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města - v roce 2010 nebyl čerpán. 
 
Externí kontroly 
 
V roce 2010 byly provedeny tyto externí kontroly: 

- Okresní správa sociálního zabezpečení Bruntál – bez závad 
- Všeobecná zdravotní pojišťovna Opava – bez závad 

  
Kontrolní činnost 
 
Užívání veřejného prostranství - k 31. 12. 2010 byl vybrán poplatek za užívání veřejného 
prostranství ve výši  29 972,-Kč. Při vybírání poplatku bylo postupováno dle Obecně závazné 
vyhlášky  Města Vrbno pod Pradědem č.2/2007 ze dne 13. 12. 2007. Podklady pro vybírání 
tohoto poplatku podává majetkoprávní odbor MěÚ. 
 
Evidence a placení místního poplatku ze psů - k 31. 12. 2010 bylo na MěÚ, finančním 
odboru evidováno 546 poplatníků. Celkem bylo vybráno 141 501,-Kč. Nedoplatky po 
splatnosti činí 58 001,- Kč. Kontrolní činnost spočívá ve vyhledávání neevidovaných 
poplatníků a byla zaměřena zejména na místní části města. Problém je ve městě, kde 
evidování volně pobíhajících psů je obtížné. Při vymáhání pohledávek je postupováno dle 
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a v souladu se zákonem č. 337/1992 Sb., o 
správě daní a poplatků V roce 2010 bylo vydáno celkem 5 výzev na starší nedoplatky a 
zahájeno 21 řízení ve věci vymáhání pohledávek – poplatku ze psa.  
  
Evidence žádostí na byty - k 31. 12. 2010 je evidováno celkem 123 žádostí na pronájem 
bytové jednotky ve vlastnictví města. Dle pravidel pro hospodaření s byty je podmínkou při 
podání žádosti nemít žádné dluhy vůči Městu Vrbno pod Pradědem. Za podání žádosti je 
vybírán manipulační poplatek ve výši 200,- Kč. K 31. 12. 2010 bylo vybráno 4 200,- Kč. 
Přidělování bytů je vázáno zařazením žadatele do pořadníku na byty. V pořadníku jsou 
evidováni žadatelé podle délky podání žádosti a podle požadavku na velikost bytu. Pro rok 
2010 byl pořadník projednán v bytové komisi města dne 10. 3. 2010 a schválen v Radě 
města dne 8. 4. 2010. 
Aktualizace podaných žádostí o pronájem bytové jednoty v roce 2010 nebyla provedena, dle  
platných Pravidel, jimiž se stanoví zásady hospodaření s bytovým fondem, bude aktualizace 
provedena v roce 2011.   
 
Smlouvy a úhrady za pronájem pozemků - k 31. 12. 2010 bylo vybráno za pronájem 
pozemků ve vlastnictví města 205 280,50 Kč. Nedoplatky po splatnosti činí 23 316,50 Kč. 
V evidenci je vedeno 368 poplatníků.  
Kontrola smluv a vyřazování z  evidence na základě neplacení je prováděna pravidelně ve 
spolupráci s majetkoprávním odborem. 
 
Místní poplatek za provoz systému shromaž ďování, sb ěru, p řepravy, t řídění, využívání 
a odstra ňování komunálních odpad ů 
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Postupováno dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a 
dle obecně závazných vyhlášek č. 36, 37, 02/03, 3/2004 , 3/2005 , 1/2006 a 1/2007, 1/2008 
a 7/2009. 
 
Zasílání poštovních poukázek  
Poštovní poukázky byly zaslány na každého poplatníka zvlášť, včetně novorozenců. V roce 
2010 byly poštovní poukázky zaslány 1x, a to  po splatnosti poplatku k 30. 9. 2010.  
 
Přehled příjmů za odpady k 31. 12. 2010 
 
Počáteční stav k 1. 1. 2010         1 240 649,- Kč 
Předpis k 1. 1. 2010          2 761 378,- Kč 
Uhrazeno           2 432 521,- Kč 
Nedoplatky*           1 569 706,- Kč   
Přeplatky*                66 002,- Kč 
*Nedoplatky a přeplatky jsou z období let 2002 – 2010. 
 
Vydaná rozhodnutí za rok 2010 
 
Platební výměry           215 rozhodnutí 
Výzva k zaplacení v náhradní lhůtě       311 rozhodnutí 
Výzva k součinnosti třetích osob   53 rozhodnutí 
Jiná rozhodnutí                                        23 rozhodnutí 
(vratky, odpuštěné a neodpuštěné poplatky, apod.) 
Veřejné vyhlášky                                    134 rozhodnutí 
Osvobození                                            154 rozhodnutí 
Usnesení o zastavení dědických řízení      6 rozhodnutí  
 

V řízení byly zasílány platební výměry, dále pak výzvy I.,II. a III. k zaplacení v náhradní lhůtě 
ke splatnosti poplatku. Někteří poplatníci nereagují ani na výzvy v náhradní lhůtě, kde je 
upozorňujeme na exekuční řízení. Bylo tedy přistoupeno k exekucím a pohledávky byly a 
jsou stále vymáhány.  Exekuce jsou nejčastěji prováděny na srážky peněžních prostředků 
z účtu, dále pak na srážky ze mzdy. Srážky z dávek státní sociální podpory (srážky ze 
sociálních příplatků, přídavků na děti, příplatku na bydlení ) nelze provádět z důvodu změny 
zákona č. 113/2006 Sb., kdy se mění zákon o státní sociální podpoře, nelze uplatnit 
exekuční příkazy přikázáním pohledávky na jiné peněžité prostředky, a to s platností od 1. 
dubna 2006. 
Pohledávky za nezletilé se pouze vyměřují a v případě, že je dlužník /zákonný zástupce, 
rodič/ neuhradí, jsou evidovány a bude možno na ně uplatnit exekuci pouze v případě, že 
nezletilý dosáhne zletilosti a bude mít jakékoliv prostředky možné k výkonu exekuce. 
Správce poplatku tedy tyto případy vede dále v evidenci, jak ukládá zákon o správě daní a 
poplatků.  
Správce poplatku využíval §19 zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění 
pozdějších předpisů k doručení písemnosti za pomoci veřejné vyhlášky. Doručení veřejnou 
vyhláškou se stalo často užívaným prvkem v samotném řízení, jelikož poplatníci jsou na 
základě sdělení České pošty, s.p., odstěhováni bez udání adresy, případně jejich adresa je 
neznámá. Je však postupováno dle platného trvalého pobytu z registru obyvatel. 
Řízení poplatníků, kteří se takto nezdržují v místě svého trvalého pobytu, je tedy velmi 
zdlouhavé, dluží nemalé částky a spisy některých poplatníků jsou odloženy pro nedobytnost. 
Bylo však také provedeno několik exekucí, pokud měl poplatník bankovní účet i v případě 
uplatnění doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou. 
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Kontrolní činnost: 
Průběžně několikrát za měsíc se pořizují odpisy odstěhovaných a přírůstky přistěhovaných 
obyvatel z centrální evidence. 
 
Vymáhání  pokut uložených za p řestupková řízení 
 
Postupováno podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Příjmy za přestupky a pořádkové pokuty k 31. 12. 2010 
 
Počáteční stav k 1. 1. 2010   66 900,- Kč 
Předpis k 1. 1. 2010   14 600,- Kč  
Uhrazeno      7 080,- Kč 
Nedoplatky   74 420,- Kč  
* Nedoplatky jsou z období let 2002 – 2010. 
 
Vydaná rozhodnutí v roce 2010 
 
Výzva k zaplacení pokuty  46 rozhodnutí 

- neuhrazené pokuty od roku 2007 – 2010 
 
Návrhy na zahájení exekučního řízení přestupkového orgánu k 31. 12. 2010 
 
Počet návrhů: 27  - týká se pokut z roku 2009 
 
Kontrolní činnost: 
Průběžně několikrát za měsíc se pořizují odpisy odstěhovaných a přírůstky přistěhovaných 
obyvatel z centrální evidence. Dochází ke kontrole změn bydliště a vyhledávání míst  pobytu 
dlužníků, přičemž řada z nich nemá trvalý pobyt ve Vrbně pod Pradědem. Proto je 
prováděna součinnost s jinými obcemi, kde mají dlužníci pobyt apod.  
 
Finanční kontrola 
 
V roce 2010 Město Vrbno pod Pradědem provedlo na základě ustanovení zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů, v souladu s třetí částí 
zákona č. 552/1991 Sb.,  o státní kontrole celkem 48 veřejnosprávních kontrol, z čehož 6 
kontrol bylo provedených na místě. Pět kontrol se týkalo městem zřízených příspěvkových 
organizací, 1 kontrola proběhla u obecně prospěšné společnosti. 
 
Město Vrbno pod Pradědem má zřízeno 5 příspěvkových organizací, u všech byly v průběhu 
roku provedeny finanční kontroly. Cílem těchto kontrol bylo prověřit hospodaření s finančními 
prostředky  z rozpočtu města poskytnutými na jejich provoz, dále zda účtová osnova, 
postupy účtování a uspořádání položek účetní uzávěrky je v souladu s ustanovením zákona. 
Finanční kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, které by zpochybňovaly 
hospodaření příspěvkových organizací. 
 
Předmětem finanční kontroly u obecně prospěšné společnosti bylo prověřit hospodaření 
s finančním prostředky z rozpočtu města, které byly poskytnuty na sociální služby seniorům 
nebo klientům se zdravotním postižením. 
 
Další finanční kontroly byly zaměřeny na kontrolu příjemců finančních příspěvků schválených 
a poskytnutých prostřednictvím Rady města Vrbna pod Pradědem. Tyto finanční prostředky 
z rozpočtu města byly poskytnuty pro různé oblasti kulturního a společenského života ve 
městě, tělovýchovy a sportu, pro oblast sociálních služeb pro občany se zdravotním 
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postižením apod. Finanční kontrolou u těchto příspěvků mělo být prověřeno, zda byly tyto 
prostředky čerpány efektivně a hospodárně v souladu s daným účelem dle uzavřených 
smluv. 
Vnitřní kontrolní systém pro všechny úseky a odbory je kontrolován a vyhodnocován 
průběžně dle schváleného kontrolního řádu. Kontrolní systém je založen na kontrole vnitřních 
směrnic a vyhlášek, kontrolu plnění rozpočtu a rozpočtových opatření, hospodaření města 
včetně příspěvkových organizací, zda se hospodářské operace provádějí na základě 
platných právních předpisů, uzavřených smluv, dále na základě schválení radou či 
zastupitelstvem města.  
 

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ 

Personální zajišt ění odd ělení 

vedoucí odboru, přestupky a evidence stížností 1 

evidence obyvatel, občanské průkazy, CZECH point 1 

propagace města, kultura, webové stránky 1 

matrika, vidimace a legalizace, CZECH point 1 

sekretariát 1 

uklizečky 1 

Celkem 6 
 
Přehled činnosti – Matrika  
        
Narození – vydání rodného listu 
Karlovice       1 
 
Uzavřená manželství  
celkem        29 
• Vrbno pod Pradědem                13 
• Karlova Studánka     14 
• Ludvíkov        0 
• Karlovice        2 
• Široka Niva        0 
 
Vystavení úmrtních listů zemřelých v matričním obvodu 
celkem        35 
• Vrbno pod Pradědem     28 
• Ludvíkov        2 
• Karlova Studánka       0 
• Karlovice        2 
• Široká Niva        3 
Vystavení vysvědčení o právní způsobilosti pro sňatek v cizině  
vydáno         1  
  
Opisy matričních dokladů                                                     66 
               
 
Počet ověřených listin (vidimace a legalizace)   
ověřeno               2513 
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celkem vybráno         126.910,- Kč   
        
 
Počet žádosti o výpis Czech Point 
celkem        428 
výpis z rejstříků trestů       174 
výpis z katastru nemovitostí       147 
výpis z obchodního rejstříku        43 
výpis z živnostenského rejstříku         7 
bodové hodnocení řidičů          4 
konverze         53 
celkem vybráno             28.580,- Kč 
                                             
Počet žádosti o změnu jména a příjmení  
celkem    9    
• příjmení         7 
• jména                1 
• volba druhého jména        1 
 
Počet žádosti o provedení zápisu pro zvláštní matriku v Brně  
rodný list          1 
 
Počet žádosti o vystavení osvědčení o státním občanství ČR  
celkem                                   101 
 
Prohlášení o uznání otcovství    
Celkem                   24 
 
Evidence ztráty a nálezy 

 
 144. svazek 5ti klíčů + přív. botička + karabinka        

 145. 2 klíče (Favorit) 
 146. šedá čepice 

 147. svazek 7 klíčů + karabinka, pětikoruna, plíšek 
 148. 2 klíče (Ford)                                
 149. mobilní telefon Nokia 
 150. svazek 3 klíčů + přív. znak Mazdy, černo-stříbrný plíšek 
 151. svazek 6 klíčů + černá přezka 
 152. OP 113274292 Vladimír Petrek, PK MBank, karta ČD 
 153. svazek 7 klíčů + přív. žralok a myška        
 154. dámské kolo Maxibike                    
 155. kartička VZP       
 156. svazek 4 klíčů + přív. znamení býka, Eiffelovka         
 157. průkazka na obědy – ZŠ Vrbno 
 158. svazek 5 klíčů  
 159. klíče 3 ks + červená klíčenka 
 160. 2 svazky klíčů – 3 +6  
 161. svazek 3 klíčů + přív. černý váleček         
 162. svazek 4 klíčů 

 163. černý textilní batoh 20x30cm. 
 164. svazek 5 klíčů 
 165. osvědčení o registraci a přidělení DIČ     
 166. řetěz se zámkem 
 167. klíč + černá přezka s karabinkou 



 18 

 168. mobil Nokia 
 169. černá peněženka +10 EUR + dálniční známka FE 042755 
 170. 2 klíče 
 171. mobilní telefon Motorola černá          
 172. klíče + štítek „garáž“         

 173. svazek 7 klíčů + přívěšek plyšové zvířátko 
   174. svazek 9 klíčů + 2 žetony do nák. košíku 
   175. jízdní kolo Favorit 
   176. klíč FAB na černém řemínku 
   177. svazek 7 klíčů + žeton do nák. košíku  

 
Svatební ob řady na M ěÚ ve Vrbn ě pod Prad ědem  od  1. 1. 2010 – 31. 12. 2010 
 
Vrbno pod Pradědem      13 
Karlova Studánka      14     
Karlovice         2 
Zlatá svatba         1 
Celkem:          30  
 
Správní poplatek při svatebních obřadech byl vybrán za položku: 
• jiné vhodné místo                  16 x 1.000,-  16.000,- Kč 
• sňatek s cizincem          2 x 2.000,-     4.000,- Kč 
• sňatek ve všední den         2 x 1.000,-    2.000,- Kč 
Celkem:              22.000,- Kč 
 
Svatební obřady se konají v obřadní síni MěÚ ve Vrbně pod Pradědem. Snoubenci mají 
velký zájem o konání svateb v Karlově Studánce (kapli sv. Huberta, přírodě, v objektech 
lázní). Dva obřady proběhly v Karlovicích v Schaumannově Dvoře. 
 
Vítání ob čánků 
27. 02. 2010               2x   18  dětí     
02. 10. 2010    2x   29  dětí   
 
Obřady provedli                                                                sňatky        vítání občánků 
Ing. Helena Kudelová, starostka MěÚ    12x            4x  
Ing. Miloš Lasota, místostarosta MěÚ    18x                            
Jana Sztuková, ceremoniářka      1x                           4x 
Petra Ludwigová, zdravotní sestra     -----            4x  
Jaroslava Novotná, matrikářka     30x                           4x 
(29 uzavřených sňatků + 1 zlatá svatba) 
 
Přehled činnosti na úseku občanských průkazů a evidence obyvatel 

 
Na úseku občanských průkazů 

Počet podaných žádostí o občanské průkazy:          537        
- v roce 2010 nebyla zákonem stanovena výměna občanských průkazů 
Počet vydaných občanských průkazů               432  
- vyzvednutí nového občanského průkazu z důvodu ztráty, odcizení předešlého       
občanského průkazu je nutno vyzvednout vždy na Městském úřadě obce s rozšířenou        
působností Bruntál       
 
Na úseku evidence obyvatel  

Počet přihlášených k trvalému pobytu za rok 2010  55    
Počet narozených dětí     42 
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Počet přehlášených v místě trvalého pobytu  181 
Počet odhlášených z místa trvalého pobytu   121   
Počet zemřelých        64 
 
Úřední rušení údaje o místě trvalého pobytu 
 
Počet podaných žádostí     23   
Počet vyřešených spisů     21 - z toho TP zrušen 21 občanům 
Počet dosud nevyřešených spisů     2  - řízení pokračuje v roce 2011 
 

Na adrese ohlašovny (Nádražní 389, Vrbno p.P.) je k dnešnímu dni (7. 2. 2011) je přihlášeno 
98 občanů. V lednu 2011 bylo přijato už 16 žádostí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.                                                 
 
V roce 2010 bylo podáno 6 žádostí o poskytnutí údajů z informačního systému evidence 
obyvatel Města Vrbna pod Pradědem, tyto údaje se vydávají občanům na jejich vlastní 
žádost formou potvrzení. 
 
Počet obyvatel k 31. 12. 2010 byl 5 676 ob čanů.  
 
 
 
 
Uzavřena manželství – Vrbno p.P.            
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Občanské pr ůkazy     
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Činnosti na úseku p řestupk ů a kontrola placení pokut v roce 2010 
 
Počet přestupků v roce 2010 je 208 případů. Nejvíce zaznamenal správní orgán přestupků 
proti občanskému soužití dle §49/1 a), 49/1c), těch je 129 případů, jedná se hlavně o urážky 
na cti, ublížení na zdraví, úmyslné narušení občanského soužití vyhrožováním, drobným 
ublížením na zdraví, schválnostmi či jiné hrubé jednání. Počet přestupků proti majetku dle 
ust. §50/1a), b) je 24 případů, hlavně u mladistvých osob a nepřizpůsobivých občanů. 
Zejména jde o případy krádeží, či poškození věcí, kdy škoda je do výše 5 tis. Kč. U 
přestupků proti veřejnému pořádku dle ust. §46 a §47 se jedná hlavně o rušení nočního 
klidu, vzbuzení veřejného pohoršení a porušování OZV města.   
 
MěÚ Vrbno p. P. projednává přestupky pro obce Karlova Studánka, Ludvíkov a Karlovice na 
základě veřejnoprávní smlouvy (dodatek), který je uzavřen na dobu určitou, do 31. 12. 2011.  
 
 
Počet došlých p řestupk ů za rok 2010 :  201   PŘ   
Ve vyřizování z roku 2009               7       PŘ    
 
Celkem p řestupk ů zpracovaných 2010  208   PŘ 
Vyřízeno v příkazním řízení:       31        (zkrácené řízení § 87-příkaz) 
(napomenutí, pokuta) 
Odloženo         85    PŘ 
(jedná se o domluvy, blokové pokuty, návrhové přestupky mezi osobami blízkými, dle podání 
vysvětlení § 60 přest.zákona) 
Projednáno bez uložení opatření:       
(sankcí je projednání věci )    16    PŘ 
Napomenutím:      20  PŘ   
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Pokutou:       21    PŘ   (dle § přestupku výše pokuty) 
Celkem ve správ.řízení projednáno    93   PŘ 
Počet odvolání - autoremedura           1     PŘ  (odvolání řeší orgán I. stupně) 
Z toho vyřízeno - prvoinstančně      0  PŘ  (odvolání řeší orgán I. stupně) 
Počet zrušených rozh. a věcí vrácených 
k novému projednání        1  PŘ  
Na pokutách celkem uloženo          24.400     Kč 
Zaplaceno                         3.400    Kč  
Neuhrazeno             21.000   Kč                  
 
Při nezaplacení jsou zasílány výzvy k zaplacení pokuty odborem vnitřních věcí, po 
bezvýsledném uplynutí stanovené lhůty pro zaplacení přistupuje finanční odbor MÚ 
k exekučnímu vymáhání dle z.č. 337/92 Sb., o správě daní a poplatků.  
Neuhrazené pokuty a náklady řízení za rok 2010: Dne 8. 2. 2010 byly zaslány výzvy 
k zaplacení do data 30. 4. 2010. Po tomto datu správní orgán předal ty, kteří nezaplatili, 
k vymáhání finančnímu odboru dle zák. o správě daní a poplatků.  
 
Zprávy na ob čany – posudky za rok 2010  
 
Za rok 2010 bylo vydáno 403 posudků na občany. Jedná se především o posudky (zprávy na 
občany) ve smyslu dle § 8 odst. 1 tr.ř. pro policii, dle § 50 odst. 2 z.č. 500/2004 Sb., (správní 
řád) o sdělení skutečností jako podklad pro vydání rozhodnutí ve věci zbrojního průkazu, 
dále posudky pro trestní či jiné řízení OSZ, pro soudy, policii a jiné správní orgány.  
 
Vyřizování stížností 
 
Při vyřizování stížností jsme postupovali podle pravidel pro přijímání a vyřizování petic, 
stížností a podání. Tato pravidla stanovila Rada města usnesením číslo 1355/62/06 1) ze 
dne 19. 1. 2006 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 19. 1. 2006. 
Celkem za rok 2010 bylo přijato 14 stížností, které byly vyřizovány v termínu, tj. do 60-ti dnů. 
Stížnosti směřovaly proti konkrétním občanům, proti městu, atd. Předmětem stížností bylo 
zejména na úseku VaŽP, a to na provádění nepovolených prací, na provedení kanalizačních 
přípojek, na odvádění dešťových vod, stížnost na ořez větví, stížnost na nájemníky bytů, 
dále porušování domovního řádu v domě ve vlastnictví města, a narušené sousedské 
vztahy. Všechny stížnosti řešili vedoucí odborů městského úřadu a starostka města.  
Z celkového počtu stížností byly 2 stížnosti vyhodnoceny jako důvodné a 9 stížnosti jako 
nedůvodné. Další stížnosti jsou dále řešeny a dosud nebylo rozhodnuto.  
 
Dodržování doby vyv ěšování dokument ů na úřední desce 
 
O vyv ěšení na ú řední desce žádaly v roce 2010 tyto instituce  

Městský úřad Vrbno pod Pradědem 270 písemností 

městské úřady jiné 11 písemností 

finanční úřady 21 písemností 

celní úřady 2 písemnosti 

okresní soudy 2 písemnosti 

Pozemkový fond ČR 3 písemnosti 

exekutorské úřady 20 písemností 

Krajský úřad MSK 5 písemností 

Státní veterinární správa, Krajská veterinární správa 2 písemnosti 
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Ministerstvo životního prostředí 7 písemností 

ostatní 8 písemností 

 celkem 351 písemností  

 
 

Všechny písemnosti byly na úřadní desce vyvěšeny po dobu, která je stanovena příslušnými zákony 
nebo po dobu, kterou uvedly dané instituce (písemnosti, které se vyvěšují na dobu delší než 15 dnů – 
např. PF ČR oznámení o zamýšleném převodu pozemků na 3 měsíce, veterinární správou vyhlášená 
mimořádná veterinární opatření, okresní soud – zajištěné odcizené věci, zjištění okolností úmrtí 
osoby) 
Počet vyvěšovaných písemností oproti minulým letům opět narostl, i když jen mírně, pod některými 
čísly bylo přitom vyvěšeno i více písemností (např. veřejné vyhlášky o uložení písemností pro jednoho 
příjemce). 

 
Počet přestupk ů     Vyvěšeno písemností 
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Sekretariát 
 

Jednání zastupitelstva m ěsta  se uskute čnilo ve dnech:   

25. března 24. června 23. září 

11. listopadu 13. prosince  
 

Jednání rady m ěsta se uskute čnilo ve dnech:   

12. ledna 29. dubna 9. září 

21. ledna 4. května 30. září 

4. února 20. května 21. října 
18. února 10. června 18. listopadu 
11. března 8. července 25. listopadu 
8. dubna 12. srpna 2. prosince 

                22.dubna 19. srpna 16. prosince 
 
Služební vozidla používaná m ěstským ú řadem 
 

  značka registrační 
značka Rok výroby rok pořízení stav tachometru km 

1. Škoda Octavia 1T8 05 87 2004 2004 93426 

2.  Ford Fusion 5T2 10 22 2008 2008 34901 
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Odbor dále zajiš ťoval:  
• podatelnu a spisovnu 
• spojovatelnu  
• hlášení městského rozhlasu 
• Ples města a městských organizací, Dny EP – Vrbenské slavnosti 2010, Galerii na 

radnici, letní kino (12. -  29. 8. 2010), humanitární sbírky (jaro, podzim) 
• prezentaci města na veletrhu Regiontour Brno (14. - 17.1.2010), Slovakiatour Bratislava  

(21. - 24.1.2010),  Holiday World Praha (4. - 7. 2. 2010), Dovolená a Region Ostrava (12. 
- 14. 3. 2010), Wystawa twórców Prudnik (4. - 6. 6. 2010), Targi Inter Region Prudnik (10. 
- 12. 9. 2010).  

• propagaci města v publikaci Cestujeme po Moravě a Slezsku, v magazínu Karlova 
Studánka a okolí č.3, č.4, v publikaci Jeseníky - Města a obce 

• informace občanům města a mikroregionu o dění v naší oblasti, v měsíčníku Zpravodaj, 
ve vývěskách, na webových stránkách města www.vrbnopp.cz, na stránkách 
www.jeseniky-vrbensko.cz a v Komplexním informačním systému (KIS), které 
aktualizoval  

• spolupráce s majetkoprávním odborem na setkání a poděkování pedagogům ke Dni 
učitelů, na monitorovací zprávě k projektu „Vítejte v Mikroregionu Vrbensko“ 

• spolupráce na akci předávání maturitních vysvědčení 
• spolupráci s Euroregionem Praděd 
• spolupráci se Střediskem kultury a vzdělávání a informačním centrem Impuls 
• výlepovou službu a kontrolu Městského informačního systému 
• průběžné pořizování fotodokumentace 
• spolupráci s městskými kronikářkami  
• plnil úkoly vyplývající z přípravy a konání voleb 
 
Vyúčtování kulturních akcí 
V roce 2010 proběhly kulturní akce, na které je samostatný rozpočet. Jedná se o  
Ples města a městských organizací – 19. 2. 2010, Dny EP - Vrbenské slavnosti 2010 – 12. 6. 
-13. 6. 2010, Letní kino – 12. - 29. 8. 2010. 

 
 

3.4. ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 

Personální zajišt ění odboru 

vedoucí odboru - životní prostředí 0 

stavební řízení 2 

Investice města 2 

Celkem 4 
 
Činnost odboru výstavby a životního prost ředí 
V činnosti odboru je stavební úřad, silniční správní úřad, investiční výstavba města Vrbno 
pod Pradědem a ochrana a tvorba životního prostředí, v rozsahu stanovených zvláštními 
právními předpisy.  
 
Stavební ú řad 
V roce 2010 bylo na odboru výstavby a ŽP a silničním správním úřadu vydáno celkem 105 
rozhodnutí. Vlastním stavebním úřadem bylo vydáno celkem 71 rozhodnutí, a to v územním 
řízení, stavebním řízení, kolaudačním řízení a ostatních řízeních. 
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V roce 2010 bylo vydáno stavebním úřadem celkem 71 rozhodnutí, z toho: 
 
• územní rozhodnutí      24    
• stavební povolení      20 
• kolaudační rozhodnutí     11 
• změna stavby před dokončením      0 
• změna využití stavby        0 
• nařízení odstranění stavby       1 
• dodatečné povolení stavby                1 
• zastavená řízení                                                                    4 
• prodloužení platnosti povolení      0 
• povolení odstranění stavby       0 
• povolení zkušebního provozu      1 
• zákaz ohlášení stavby       0 
• povolení předčasného užívání stavby     0 
• nařízení zajištění nápravy       1 
• ostatní          8 
 
V roce 2010 bylo vydáno stavebním úřadem celkem 346 dalších opatření podle stavebního 
zákona a správního řádu, která nejsou rozhodnutím, z toho: 
 
• souhlas s odstraněním stavby      0  
• souhlas s ohlášenou stavbou    20 
• územní souhlas      50 
• kolaudační souhlas      36 
• souhlas se změnou v užívání stavby   18 
• souhlas udržovacích prací       0 
• přidělení čísla popisného       3 
• územní souhlas spojený se souhl. s ohláš. stavbou 12 
• kontrolní prohlídka stavby     26 
• souhlas s dělením pozemků     48 
• jiné (dopisy, sdělení, vyjádření)             133 
 
Správní poplatky na úseku stavebního řádu: 
za rok 2010 bylo uloženo celkem 56 správních poplatků.  
 
Silni ční správní ú řad 
 
V roce 2010 bylo vydáno celkem 18 rozhodnutí, z toho: 
 
• uzavírka místní komunikace       0 
• připojení nemovitosti na místní komunikaci     4 
• zvláštní užívání místní komunikace (překopy, havárie) 14 
• vyhrazené parkování ZTP       0 
 
Ve spolupráci s MěÚ Bruntál, odborem dopravy a silničního hospodářství, byly řešeny dílčí 
úpravy svislého a vodorovného dopravního značení ve městě. Se střediskem SS MSK 
Bruntál byla průběžně řešena údržba státních komunikací II. a III. třídy v územním obvodu 
města (opravy dopravního značení, údržba doprovodného zařízení apod.). Ve spolupráci 
s TS Vrbno byly dle potřeby provedeny opravy poškozeného dopravního značení a čištění 
účelových a místních komunikací ve znění smlouvy. 
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Opravy místních komunikací 
 
Opravy místních komunikací byly řešeny na podkladě vedeného seznamu oprav místních 
komunikací, který byl schválen Radou města dne 20. 5. 2010 na jejím 69. zasedání.  Opravy 
MK v roce 2010 byly ve svém rozsahu omezeny doplatkem faktury dodavateli (Baltom s.r.o. 
Liberec) za stavební práce provedené při opravách MK v roce 2009, a to akce „Oprava MK 
Palackého III. ve Vrbně pod Pradědem“ – od křižovatky Chelčického ke křižovatce s 
MK Dvořáková. Náklady za opravu této komunikace byly rozděleny k úhradě do dvou let 
(2009 a 2010). K tomuto doplatku přibyly náklady na získání recyklovaného materiálu 
z demolice nepoužitelných objektů v areálu Vrsan, kdy byla využita nabídka a možnost tuto 
suť recyklovat pro další možné použití při opravách MK. Náklady za drcení stavební cihelné 
a betonové suti byly ve výši 283 tis Kč uhrazeny firmě René Darmovzal 
 
V roce 2010 tak byly provedeny opravy na MK v místech:  
• MK Žižkova a MK v Mnichově k Modeně (vjezd od Drakova) opravy příčných 
odvodňovacích vpustí jejich plnou výměnou 
• Oprava MK Střelniční (pás nad RD Strejček) nad vedením vodovodu  
• Oprava příčných odvodňovacích žlabů na MK Sadová a Husova, s použitím litinových 
mříží na monolitickém betonovém žlabu 
• Vytvoření parkovacích míst na nám. Sv. Michala u č.p. 515 a MK Myslivecká nad BD č.p. 
472, provedením podkladních vrstev z recyklované cihelné a betonové suti z demolice 
objektů ve Vrsanu , s povrchem z frézované živice 
• Ostatní opravy MK plošně malého rozsahu 
 
Správní poplatky na úseku silničního správního úřadu: 
za rok 2010 bylo uloženo celkem 9 správních poplatků.  
 
Územní plánování 
 
Pořizovatelem ÚPD pro Vrbno pod Pradědem je úřad územního plánování při Městském 
úřadě Bruntál, a to na základě žádosti města, a to včetně pořízení územně analytických 
podkladů, jak stanovuje stavební zákon. 
Koncem roku proběhlo úspěšně projednávání Změny č. 2 ÚPD SÚ Vrbno pod Pradědem, 
jejíž platnost byla zrušena na základě kontroly Krajského úřadu MSK v Ostravě v září roku 
2007. Nabytí účinnosti bude v lednu 2011. 
V roce 2009 byl dále zahájen proces tvorby nového územního plánu Vrbno pod Pradědem. 
S ohledem na zákonem danou nutnost schválení 2. změny územního plánu do konce roku 
2010, pro další platnost stávajícího Územního plánu města Vrbna pod Pradědem byly na 
práce pořizovatele na zadání nového územního plánu poněkud pozdrženy. Kroky pro zadání 
nového územního plánu postupují začátkem roku 2011.  
 
Investi ční výstavba m ěsta 
 
Výkon technického dozoru investora při akcích v roce 2009 
 
Realizace staveb 
 
• Byla zahájena stavba „Splašková kanalizace Železná, Mnichov“, stavební povolení bylo 

vydáno po 20. 1. 2009, smlouva o dílo byla uzavřena s vítěznou firmou dle výběrového 
řízení, kterou je STRABAG a.s. 

• Koordinační činnost dodavatelů při realizaci stavby Lesoparku ve Vrbně pod Pradědem 
• Výkon TDI při projektech energetických úspor budov MŠ ul. Jesenická a ZŠ ul. Školní, 

stavby byly dokončeny v řádném smluvním termínu, vzniklé nedostatky jsou 
odstraňovány formou záručních oprav 
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• Výkon TDI na akci Areál volnočasových aktivit (BMX za Černou Opavou) k dokončení 
stavby 

 
Příprava staveb 
 
• „Splašková kanalizace Mnichov, Železná" 

Činnosti k zajištění průběhu zahájené stavby,  přípravy materiálů a postupů k provedení 
domovních kanalizačních přípojek a napojení na budovanou kanalizační stoku.  

• Návrhy k provedení oprav MK v průběhu roku 2010 dle jednotlivých případů 
• Spolupráce na přípravě realizace projektu Vrbenská veřejnost do škol – hřiště a běžecká 

dráha u ZŠ na ul. Školní, koloběžková dráha a herní prvky MŠ na ul. Ve Svahu 
•  Uvádění dokončených staveb do základních prostředků dle požadavků na spolupráci a 

poskytnutí podkladů FO. 
• Podklady a činnost pro přípravu záměru města Vrbna pod Pradědem – Cyklostezka 

Vrbno – Karlovice - Zadní Ves 
• Podklady a činnost k zajištění projektu k akci „Dokončení smuteční síně Vrbno pod 

Pradědem“ – zajištěna činnost generálního projektanta 
• Spolupráce na přípravách investičních akcí s MPO 
 
  Uplatňovaní reklamací u dodavatele v záruční době na dokončených stavbách 
 
• Probíhaly reklamace vzniklých závad na  obytných domech nám. Sv. Michala v rámci 

revitalizace domů č.p. 505-508 a 535. Vady nahlášené nájemníky byly průběžně dle 
dohod odstraňovány dodavatelem stavebních prací PÁTÁ Stavební a.s. Rýmařov 

 
Ostatní 
 
• Problém vlastníka objektu „Globál" - ucpaná lomová šachta kanalizace pod stánkem 

Garis - jak odtéká a kde je zaústěna - řešeno monitoringem p. Schuskou, v roce 2009 
provedena nová šachta a čištění až po okružní křižovatku → dál se nepokračovalo, 
vzniklý propad povrchu u přechodu silnice, který byl důsledkem této činnosti zasypán → 
vlastník nečiní žádné další kroky k řešení odtoku splaškových vod – vlastník objektu v 
roce 2010 nevyvíjel v tomto směru žádnou aktivitu. 

 
Životní prost ředí 
 
Péče o veřejnou zeleň 
 
• ve spolupráci s  panem Hastíkem ze Zlatých Hor a s veřejnou službou byly provedeny 

v době vegetace ořezy stromů a dále ořez stromů v průjezdném profilu na pozemcích 
města u místních komunikací 

• počet vydaných rozhodnutí celkem 12, z toho 
o 11 x povoleno kácení dřevin rostoucích mimo les 
o   0 x nepovolené kácení dřevin rostoucích mimo les 
o   1 x oznámení a sdělení o kácení dřevin rostoucích mimo les 

• nebyly neřešeny žádné stížnosti ani přestupky na úseku ochrany zeleně 
 
Péče o zvířectvo 
 
• ve spolupráci s Magistrátem města Opavy město využívalo služeb opavského městského 

útulku pro toulavé a opuštěné psy 
• v průběhu roku byly pravidelně doplňovány papírové sáčky na psí exkrementy do 

plechových schránek umístěných ve Vrbně pod Pradědem a podle potřeb chovatelů psů 
při nedostatku byly vydávány přímo na odboru;  
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• problematiku toulavých psů má od dubna 2008 ve správě odbor finanční – p. Martina 
Matušková (v případě opuštěného a toulavého psa je spolupráce s Policií ČR, vyvěšeny 
letáčky ve vývěsných skříních, nabídka opuštěných psů občanům) 

 
 Odpadové hospodářství 
 
• formou článků a letáčků byla veřejnost pravidelně informována o prospěšnosti třídění 

odpadu  
• evidence podnikatelských subjektů ve Vrbně pod Pradědem jako podklad ke kontrole 

využívání systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem dle zák. č. 
185/2001 Sb. v platném znění… 

• řeší se obecnými postupy odstraňování autovraků odstavených na veřejném prostranství; 
na základě výzvy jejich majitelé zajistili likvidaci v souladu se zákonem o odpadech ve 
stanoveném termínu. 

 
 Ochrana ovzduší 
 
• vedena evidence malých zdrojů znečišťování ovzduší 
• kontroluje se plnění oznamovacích povinností u provozovatelů MZZO 
• vydáno 1 x rozhodnutí o uložení poplatků za znečištění ovzduší MZZO 
• vydáno 2 x stanovisko k projektovým dokumentacím ve věci územního a stavebního 

řízení 
 
Ochrana zemědělského půdního fondu 
 
• vydáno 3 x rozhodnutí o uložení poplatků za trvalé vynětí ze ZPF 
• vydáno 15 x stanovisko a souhlas k žádosti o vynětí ze ZPF a následně postoupeno MěÚ 

Bruntál, Odboru životního prostředí a zemědělství, k dalšímu řízení  
 
Ochrana vody – vodoprávní úřad 
 
• vydáno 1 x územní rozhodnutí na umístění stavby – ČOV 
• vydáno 0 x územní rozhodnutí na umístění stavby – studna 

 

3.5. ODBOR SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ 

Personální zajišt ění odboru 

vedoucí odboru 1 

sociální pracovnice 1 

dávkový specialista 3 

Celkem 5 
 
Činnost odboru  
 
Odbor sociální a zdravotní zabezpečuje výkon státní správy v rámci pověřeného obecního 
úřadu a podílí se na úkolech vyplývajících ze samostatné působnosti obce, zejména na 
úseku sociálně právní ochrany dětí. Správní obvod města Vrbna pod Pradědem jako obce s 
pověřeným obecním úřadem je vymezen územím obcí Karlova Studánka, Ludvíkov, Vrbno 
pod Pradědem, Karlovice, Široká Niva.  
 



 28 

Úsek dávek pomoci v hmotné nouzi :  
Zabezpečuje poskytování pomoci k zajištění základních životních podmínek fyzickým 
osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi, prostřednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi, 
podle zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi. Rozhoduje o přiznání - příspěvku 
na živobytí (PnŽ), doplatku na bydlení (DnB), mimořádné okamžité pomoci (MOP) a o jejich 
výši a provádí jejich výplatu. 
 
V rámci základního sociálního poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající 
k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Orgány pomoci v hmotné nouzi a zaměstnance 
těchto orgánů zákon zavazuje nejenom k poskytování potřebných informací, týkajících se 
možných řešení jejich situace, ale i k vyhledávání osob, které jsou ohroženy hmotnou nouzí 
nebo se ve stavu hmotné nouze již nacházejí, ale o potřebnou pomoc nepožádaly. Nedílnou 
součástí pomoci v hmotné nouzi je sociální práce s klienty.  
Je potřeba brát v potaz i tzv. latentní klientelu, kdy šetření ukázala, že až 60 % „návštěvníků“  
pracovišť sociálních odborů se nakonec nestane registrovanými klienty (poživateli dávky), 
protože jejich problém byl vyřešen poskytnutím poradenství, rozhovorem a podobně. Tuto 
„neviditelnou“ práci, která je ovšem časově náročná, pracovně zatěžující a nerovnoměrně 
rozčleněna, je třeba vzít rovněž v úvahu.   
 
Terénní sociální práce v roce 2010 :  
• počet místních šetření v rodinách žadatelů o dávky pomoci v hmotné nouzi: 273 
• počet místních šetření na žádost soudů, škol atd.: 14   

 
Počet podaných odvolání ve věci dávek pomoci v hmotné nouzi v roce 2010:       4                         
 
Krajský úřad  Moravskoslezského kraje Ostrava, jako nadřízený odvolací orgán, ve dvou 
případech odvolání zamítl a napadené odvolání potvrdil a ve dvou případech rozhodnutí 
zrušil a vrátil zpět k novému projednání. 
 
Počet podaných stížností v roce 2010: 1 -  nedůvodná (projednána dne 19. 11. 2010)  
 
Externí kontroly:  V roce 2010 nebyly provedeny žádné externí kontroly. 
 
 
Úsek péče o těžce zdravotn ě postižené ob čany:  
• Jako pověřený obecní úřad rozhoduje v rámci svého správního obvodu o poskytování 

dávek těžce zdravotně postiženým, podle vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se 
provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a to o příspěvku 
na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže a příspěvku úplně nebo prakticky 
nevidomým.  

• Dále rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce pro výplatu dávek důchodového 
pojištění, a to v souladu s ustanovením § 10  a  § 118 zákona č. 582/1991 Sb. o  
organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. V roce 
2010 bylo vydáno rozhodnutí ve věci ustanovení zvláštního příjemce pro výplatu dávky 
důchodového pojištění v  26 případech. Jednalo se o klienty Domova pro seniory Vrbno. 

• V rámci základního sociálního poradenství poskytuje osobám potřebné informace 
přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace.  

• Zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování terénních, 
pobytových nebo ambulantních sociálních služeb na svém území. Informuje o 
poskytování pečovatelské služby ve Vrbně pod Pradědem a také o podmínkách umístění 
v Domově pro seniory Vrbno. 
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  Úsek sociáln ě právní ochrany d ětí:   
 
Na tomto úseku poskytuje součinnost s oddělením sociálně právní ochrany dětí, odboru 
sociálních věcí Městského úřadu Bruntál, soudy, Policií ČR, školami a dalšími institucemi, se 
kterými velmi dobře spolupracuje.  
 
V rámci preventivní a poradenské činnosti plní povinnosti, vyplývající z ustanovení §10 
zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na vyhledávání dětí, jejichž rodiče neplní 
povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti nebo nevykonávají nebo zneužívají práva 
plynoucí z rodičovské zodpovědnosti.  
 
Sociální pracovnice působí na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské 
zodpovědnosti, projednává s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte. Poskytuje nebo 
zprostředkuje rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte. Provádí 
pravidelná kontrolní šetření v rizikových rodinách, zejména tam, kde byl nad výchovou dětí 
stanoven dohled a podává zprávy a podněty k dalšímu řešení zjištěné nedostatečné péče o 
nezletilé děti.  

 
• Počet sociálních šetření v rámci sociálně právní ochrany dětí:    130  
• Počet účastí při jednáních v řízení o přestupku proti mladistvému:     14 
• Počet jednání u orgánů činných v trestním řízení, při kterých byla sociální pracovnice 

přizvána jako nezúčastněná osoba:         30  
• Počet případů -  pomoc při řešení domácího násilí:         2 
• Počet jednání ohledně nezletilých dětí u různých institucí (školy, dětský lékař):   35 
• Dlouhodobý dohled nad rodinami v rámci sociálně právní ochrany dětí, počet rodin:     8 
• Pomoc při finančním hospodaření rodin:          7    
• Účast na jednání školské rady ZŠ Vrbno pod Pradědem:       4x ročně  
• Účast na jednání školské rady ZŠSŠ Vrbno pod Pradědem:      4x ročně  
• Poskytování základního sociálního poradenství dle potřeby                          

        
Výchovná opatření (podle § 13 odst. 1 z. č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, tj. 
napomenutí, dohled, omezení)  nebyla v roce 2010 uložena žádná. 

 
 

Přehled čerpání ú čelové dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi a p říspěvky 
zdravotn ě postiženým  (HN + ZP)  - rok 2010  
 
Měsíc   Dotace / Kč           Počet dávek HN+ZP          Skutečné čerpání / Kč 
 
leden   550.000,-    202   538.346,- 
únor   600.000,-   218   582.937,- 
březen   500.000,-   215   520.974,- 
 
1. čtvrtletí  1.650.000,-   635   1.642.257 
 
duben   700.000,-   205   512.492,-  
květen   550.000,-   195   510.548,-  
červen     400.000,-   185   474.444 
 
2. čtvrtletí  1,650.000,-   585   1,497.484,-   
 
1. pololetí  3,300.000,-   1220   3,139.741,- 
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červenec  550.000,-   171   488.210,- 
srpen   550.000,-   179   475.010,-      
září   550.000,-   194   510.840,- 
 
3. čtvrtletí  1,650.000,-    544   1,474.060,- 
 
říjen   550.000,-   192   490.556,- 
listopad  250.000,-   212   548.561,- 
prosinec  550.000,-   231   604.933,-                         
 
4. čtvrtletí  1,350.000,-   635   1,644.050,- 
 
2. pololetí  3,000.000,-   1179   3,118.110,- 
 
CELKEM                                                                                                                       
Rok 2010  6,300.000,-   2399   6,257.851,- 
 
Z toho: 
Dávky pomoci v hmotné nouzi  :                                               počet dávek              vyplaceno 
• Příspěvek na živobytí – PnŽ (§4171)    1767          5.035.246,- Kč 
• Doplatek na bydlení – DByd (§4172)      566          1.175.531,- Kč 
• Mimořádná okamžitá pomoc – CELKEM Mop (§4173)      54  142.274,- Kč        
 
z toho Mop z důvodu : 
MopZ – vážné újmy na zdraví           6    12.290,- Kč 
MopU – mimořádné události            0             0 
MopV – úhrady jednorázového výdaje        35      103.770,- Kč 
MopN – uhrazení nezbytných nákladů        13    26.214,- Kč 
 

Dávky pomoci v hmotné nouzi  HN celkem :     2387          6,253.051,- Kč 
Příspěvky zdravotně postiženým občanům  ZP (§ 4183):       12                   4.800,- Kč 
 
CELKEM čerpání dávek HN + ZP za rok 2010:                      2399           6,257.851,- Kč 
  
Účelová státní dotace na dávky (poskytnuté zálohy v roce 2010)             6,300.000,- Kč 
Skutečně vyplacené dávky HN+ZP                                                             6,257.851,- Kč 
Rozdíl – zůstatek (odvedeno zpět do státního rozpočtu v 1/2011)                   42.149,- Kč 
                                                  
Způsob vyplácení dávek HN a ZP: složenkami, na účet, pokladnou 
 
Poštovné za vyplácené dávky složenkami za rok 2010 činí: 10.088,- Kč               
 
Kontrola čerpání účelové dotace na dávky HN + ZP je prováděna vždy po uplynutí 
kalendářního měsíce, a to v součinnosti s odborem finančním MěÚ Vrbno pod Pradědem.  
 
Informace o skutečně vyplacených dávkách HN a ZP, včetně požadavků na poskytnutí 
zálohy na další období je měsíčně zasílána odboru financí Krajského úřadu MSK Ostrava. 
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Čerpání dávek sociální pé če 
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Komunitní plánování sociálních služeb  
 
Koordinátor KPSS : Ivana Klíčníková, DiS. 
 
Činnost koordinátora KPSS: 
 
• Průběžné monitorovací zprávy k projektu „Komunitní plánování sociálních služeb“- duben 

2010 
• Průběžná monitorovací zpráva k projektu „Volnočasový klub Kotlík – nalezněte se sami“ 

– duben 2010 
• Organizace činnosti psychologické, právní a sociální poradny ve Vrbně p. Pradědem – 

celoročně 
• Činnost na projektu Kotlík – centrum volného času pro děti a mládež – činnost zařízení, 

kontrola, rozpočet, inovace klubu, hlídání vhodných dotací – celoročně 
• Spolupořádání akce „Den zdraví mikroregionu Vrbensko“ – 9. 10. 2010 
• Kontrola nových vyhlášených výzev a dotačních titulů z MSK, EU, MPSV atp. 
• Členství ve skupině Moravskoslezského kraje pro tvorbu Střednědobého plánu sociálních 

služeb  
• Počet vyřízených žádostí o podání zprávy soudům, policii aj. za rok 2010:  218  
• Podání žádosti o dotaci MPSV – „Krajský program prevence kriminality na rok 2010“ 
• Vykonávání funkce veřejného opatrovníka – 2 opatrovanci 
• Účast na seminářích 
 
 
Aktivity CV Č Klubu KOTLÍK – rok 2010 

        
Koordinátoři klubu:  Jan Hromjak a Martina Benedikovičová 
 
V roce 2010 se v Kotlíku událo několik změn, hlavně co se týče interiéru. „Kotlíkáři“ 
vymalovali, děti ozdobily zdi obrázky a svými fotkami a pozvaly místního „sprejera“, aby na 
zeď udělal obrázek grafity. Město Vrbno pod Pradědem zakoupilo Kotlíku nový koberec do 
společenské místnosti. Prostředí Kotlíku je teď o hodně příjemnější a útulnější.  
Za rok navštívili koordinátoři s dětmi několik akcí, hlavně přednášek ve Středisku chytrých 
aktivit (např. První pomoc, Den zdraví), občas též zašli do Městské knihovny ve Vrbně pod 
Pradědem, kde jsou vždy pro děti přichystány různé akce a soutěže (například Kufr). 
V letních měsících Kotlík podnikal pro děti hlavně turistické výlety. Byly na výšlapu na 
Pradědu stezkou kolem vodopádů, v Karlově Studánce, vykoupat se na Slezské Hartě, 
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zaskákat si na trampolíně v Penzionu U Řeky v Karlovicích, nebo si zahrát bowling v Pochni. 
Byly se podívat také na slavnosti Lapkové z Drakova, Dlouhá noc, Vrbenské slavnosti apod., 
které se v našem městě každoročně konají. S většími dětmi vyrazil Kotlík do Bruntálu nebo 
do Karlovy Studánky do bazénu. Koupat se děti byly též na rybnících ve Vrbně pod 
Pradědem. V srpnu podnikly třídenní výlet do Leskovce nad Moravicí, kde byly ubytovány 
v chatkách a chodily se koupat, vydaly se na procházky po okolí, sportovaly, děvčata se 
opalovala, večer pak všichni opékali na ohni klobásky a párky. 
Na podzim a v zimě děti většinu času vzhledem k nepříznivému počasí trávily v prostorách 
Kotlíku. Zde hrají různé společenské hry, stolní fotbálek, ping pong. Pro menší děti Kotlík 
pořádá různé soutěže (křížovky pro děti, sudoku, hádanky, hlavolamy apod.) a malování. 
Koordinátoři se snaží s dětmi rozebírat různá témata, která je trápí a nevědí, na koho se 
obrátit. Rovněž pomáhají dětem se školou a doučují je. Kotlíkáři během roku několikrát 
uklidili okolí Kotlíku od různých papírků, nedopalků z cigaret aj.  

 

 

3.6. POŽÁRNÍ OCHRANA 

Personální zajišt ění požární ochrany  

hasič města 0,5 

Celkem 0,5 
 
Činnost jednotky SDH m ěsta Vrbna pod Prad ědem za rok 2010 

 
V roce 2010 měla výjezdová jednotka požární ochrany zařazená v kategorii JPOII/2 celkově 
24 členů. V průběhu roku byla provedena odborná příprava na získání osvědčení o odborné 
způsobilosti členů. Jeden ze členů absolvoval kurz strojníka JSDH, jeden kurz velitele 
družstva jednotky SDH, a dva absolvovali kurz nositelů dýchací techniky.  
 
Během roku 2010 bylo prováděno teoretické školení zaměřené na bezpečnost práce u 
zásahu, zdravotnickou přípravu, práci ve výškách a nad volnou hloubkou, školení dýchací 
techniky, rádiového spojení v jednotkách PO aj. Praktického výcviku s technikou hasičů 
města Vrbna pod Pradědem se zúčastnila jednotka jak na území města, tak i mimo něj, např. 
praktický výcvik ve cvičném polygonu v Bruntále, dále jsme prováděli ukázky, např. 
vyproštění osob z havarovaného vozidla v Karlovicích. V roce 2008 byla uzavřena mezi HZS 
MSK a městem Vrbnem pod Pradědem dohoda o vykonávání odborné praxe. Díky ní od 
tohoto roku členové naší jednotky vykonávají s příslušníky Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje na stanici Bruntál tuto službu. V době této praxe členové získávají 
povědomí o práci profesionálních hasičů, účastní se školení, výjezdů a také získávají další 
zkušenosti s hasičkou činností a materiálem.  
V měsíci květnu, jsme byli pozváni našimi polskými kolegy na oslavy 150. výročí založení 
hasičů do města Glogówek. Během dvou slavnostních dnů jsme absolvovali fotbalový zápas, 
prohlídku techniky profesionální stanice v Prudniku, křest sv. Floriána v místním kostele, a 
také jsme provedli ukázku našeho vozidla a cvičný zásah na požár osobního automobilu 
z CAS 24 T815. 
V červnu jsme účastnili cvičení většího rozsahu, které připravil Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje ze stanice v Bruntále. Jednalo se o srážku dvou osobních vozidel 
s vlakem na trati za mezi obcí Světlá Hora a Staré Město u Bruntálu. K této události byl 
vyhlášen poplach mnoha jednotkám včetně naší. Prováděli jsme záchranné práce, ale také 
vyhledávali osoby v okolí nehody, které by v případě šoku mohly uniknout z místa.  
Během letních měsíců jsme se účastnili cvičení a ukázek pro děti ve Vrbně pod Pradědem a 
v Karlovicích jsme provedli ukázku spolupráce integrovaného záchranného systému při 
dopravní nehodě. 



 33 

Bohužel jako už snad každý rok zasáhla území naší republiky ničivá povodeň. 
Nejpostiženější oblastí se staly Severní Čechy. Naším sborem byla uspořádána sbírka na 
pomoc těmto oblastem, kterou členové jednotky vozidlem VW transporter odvezli na 
potřebné místo, a to konkrétně do Frýdlantu v Čechách. Spolu s materiální pomoci, kterou 
věnovali občané města Vrbna, jsme vezli dopis místnímu starostovi od naší paní starostky 
s příslibem finanční pomoci tomuto městu. Také náš sbor věnoval menší finanční obnos 
hasičům Frýdlantu, kterým živel zničil vybavení za statisíce ve chvílích kdy se snažili 
pomáhat na potřebných místech. 

 
V roce 2010 jsme zasahovali u 106 událostí ve městě i mimo něj. Byly to zásahy u 17 
požárů, 15 dopravních nehod, 62 technických pomocí různého druhu - řezání stromů, odchyt 
nebezpečného hmyzu aj., dále u 7 úniků nebezpečných látek, a u 5 jiných zásazích, např. 
záchraně osob a zvířat z výšky, hloubky či vody. 
 
 
 
Stav techniky požární ochrany 
 
Technika jednotky SDH města Vrbna pod Pradědem 

Technika typ Počet Rok výroby Stav Poznámka 
CAS 24 T815-2  1 2004 výborný  

CAS 32 T815  1 1989 výborný  

CAS 16 Praga V 3 S  1 1960 dobrý  

PP 20 Š 706 RTH  1 1974 dobrý  

DA VW Transporter 2,4D  1 1996 dobrý  

přívěsný vozík  1 2007 výborný majetek SDH 

Jiné     typ 
PS 8  1 1955 dobrý   

PS 8 – 12  2 1967, 1997 dobrý   

motorová pila Husqvarna  3 1998, 2002, 2007 dobrý  H 268, H 365, H 353 

plov. čerpadlo Maxima  1 2003 dobrý   

kalové čerpadlo  1 2006 dobrý  WT 40 Honda 

kalové čerpadlo  1 2003 dobrý  WT 30 XK3 

elektrocentrála  1 1997 dobrý  EC 6000 

odsavače kouře  1 1979 dobrý  VTA 60 

přetlakový ventilátor PAPIN  1 2003 dobrý  500/99 

Raft GUMOTEX  1 2005 dobrý  BYBOAT 300M 
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Členové JSDH Vrbno pod Prad ědem 
 

Název jednotky: JSDHO Vrbno pod Prad ědem 

Evidenční číslo jednotky: 811144 

Kategorie jednotky: JPO II/2 

Celkový počet zásahových členů: 24 

Funkce  Příjmení, jméno  

Velitel jednotky  Chalupa Ondřej 

Velitel družstva  Švan Pavel 

Velitel družstva  Soporský Igor 

Velitel družstva  Fňukal Zdeněk 

Velitel družstva  Kováčik Lubomír 

Velitel družstva  Jelínek Ladislav 

Velitel družstva  Jelínek Pavel 

Velitel družstva  Novotný Jan ml. 

Strojník  Klaus František 

Strojník  Zabloudil Martin 

Strojník  Zbořil Květoslav 

Strojník  Lazur Josef 

Strojník  Černota Luboš 

Strojník  Doležel Petr 

Hasič Albrecht Luděk 

Hasič Mikula František 

Hasič Svrčina Jakub 

Hasič Svrčina Jan 

Hasič Jelínek Ladislav ml. 

Hasič Tiahnibok Miroslav 

Hasič Zabloudil Martin ml. 

Hasič Švan Josef 

Hasič Krettek David 

Hasič Petruš Zdeněk 

 
 
Finance 
Neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje: 

 
• na zabezpečení pohotovostí členů JSDHO 300.000 Kč  
• na pořízení zásahových obleků 65.800 Kč 
• na refundaci mezd 1.900 Kč 
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Zásahy v roce 2010 
 
V roce 2010 zasahovala jednotka SDH Vrbno pod Pradědem 106 událostí 
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Budovy PO a stavební úpravy, opravy techniky 

 
Během roku 2010 jsme dokončili úpravu na požární zbrojnici a v prostorách půdy vznikla 
ložnice, která je již vybavena čtyřmi postelemi, matracemi s přikrývkami a topením, kterou 
můžeme v případě nutnosti držení pohotovosti na stanici použít k noclehu.  
Tato místnost se nám již osvědčila, a to když jsme strávili při větrné smršti na našem území 
v měsíci květnu spousty hodin odstraňováním překážek a zprůjezdněním silnic do našeho 
města. Za tuto činnost jsme byli oceněni generálním ředitelem Hasičského záchranného 
sboru ČR za příkladnou práci. Během tří dnů jsme byli posláni k 18 zásahům k odstranění 
nebezpečných stavů.  
Na těchto pracích se podíleli ve velké míře i členové jednotky SDH. 
 
Špatný stav požární zbrojnice, plánované opravy v dalších letech: 
• oprava střechy na PZ 
• výměna okapů na PZ 
• výměna dveří a garážových vrat (vysoké úniky tepla) 
 
Preventivn ě výchovná činnost a propagace jednotky 
Během roku 2010 byly provedeny tematické přednášky preventivně výchovné činnosti 
v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva v ZŠ Vrbno pod Pradědem. Dále pak 
probíhá kroužek mladých hasičů pod vedením instruktorů, kteří učí a připravují děti na 
soutěže mladých hasičů.  
Propagace a informace obyvatel obcí Vrbenska o práci hasičů je prováděna zveřejňováním 
článků o činnosti jednotky ve Zpravodaji v měsíčních intervalech a také na webových 
stránkách www.hasici-vrbno.wbs.cz.   
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4. Přílohy  
 
4.1. Příloha č. 1 
 
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, za rok 2010 

 
 

Město Vrbno pod Pradědem 
Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

 

 
 
 
 

Výroční  zpráva  za  rok  2010 
 

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

 
 
a) počet podaných žádostí o informace / odmítnutí žádosti: 

 
3 / 0 

 
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 

 
0 

 
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 

 
žádný rozsudek nebyl vynesen 

 
d) výčet poskytnutých výhradních licencí:  

 
0 

 
e) počet stížností podaných dle § 16a: 

 
0 

f) další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0 

Zpracoval: 15. 2. 2011 
 

Ing. Miroslav Adámek 
tajemník MěÚ 

 
 
Ve Vrbně pod Pradědem 4. 4. 2010                              
Ing. Miroslav Adámek, tajemník MÚ 


