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1. Úvod 

1.1.  Naše město 2006 
 

Nejdůležitější událostí byly v našem městě volby do zastupitelstev obcí ve dnech 
20.10. - 21.10. 2006. V úvodu se podívejte na přehled výsledků dle jednotlivých kandidujících 
subjektů. Volební účast v letošních volbách ve městě se nepřiblížila k hranici 50% 
oprávněných voličů.  Můžeme se ptát, co je příčinou. Znechucení z komunální politiky, ztráta 
víry v možnost ovlivnit prostřednictvím voleb dění ve městě, či dopad rostoucí 
nezaměstnanosti? Zřejmě kombinace všech těchto faktorů. 

Občané, na základě usnesení zastupitelstva ze dne 15. června 2006, volili tentokrát 
21 členů nového zastupitelstva. Návrh na zachování počtu 17 zastupitelů nebyl přijat. 
Všechny subjekty sestavily do voleb listiny s 21 kandidáty. Ze 4 879 oprávněných voličů 
se k volbám dostavilo 2 020 osob. Odevzdáno bylo 2 018 obálek a 38 182 platnými hlasy. 
Volební účast byla pouhých 41,40%. 

 

Kandidátní listina Hlasy 
číslo název abs.      v % 

     Přepočtené % 
   platných hlasů 

     Počet 
     mandátů 

 

1 Sdr.podnik. a živnost.MS kraje 3258        8,53                8,53          2  

2 Česká str.sociálně demokrat. 9 739      25,51              25,50          6  

3 SNK ZMĚNA 2006 2 984        7,82                7,81          2  

4 Občanská demokratická strana 6 547      17,15              17,14          4  

5 SNK Evropští demokraté 4 346      11,38              11,38          3  

6 Komunistická str.Čech a Moravy 5 053      13,23              13,23          3  

7 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 715        4,49                4,49          0  

8 NEZÁVISLÍ 2 812        7,36                7,36          1  

9 Národní strana 1 728        4,53                4,52          0  
 
Podle zákona o obcích byla z počtu 21 zastupitelů volena sedmičlenná rada. Jmenovitý 

seznam zvolených zastupitelů města najdete v části věnované činnosti volené samosprávy. 
A teď už pojďme k událostem jednotlivých měsíců tak, jak po sobě následovaly. 
 
LEDEN 
Jezdí SKIBUSY 
Od 7. ledna každou sobotu a neděli až do 26. března projíždí Vrbnem na trase Šumperk -
Skřítek - Rýmařov - Malá Morávka - Karlova Studánka - Vrbno p.P. - Bělá p.P. - 
Červenohorské sedlo - Kouty nad Desnou ráno v 9:19 hod. a zpět přijíždí v 15:26 hod. Nově 
jezdí i skibus z Jeseníku na Ovčárnu, který Vrbnem projíždí tam v 9:25 a zpět v 16:10 hod. 
Mobilní kluziště 
Po letech se 20. ledna začalo ve Vrbně opět bruslit. S přispěním státní dotace ve výši 2,5 mil. 
Kč bylo v areálu TJ Sokol u fotbalového hřiště vybudováno mobilní kluziště s umělým 
chlazením. Jeho rozměry nedovolují hrát hokej, ale děti a mládež budou mít z volného 
bruslení určitě radost. 
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ÚNOR, BŘEZEN 
Plesová sezóna 
10. února byli slavnostně dekorováni letošní maturanti na Maturitním plese Sportovního 
gymnázia, který se konal v restauraci Mír pod záštitou Pradědského lesního závodu a.s., 
k tanci hrála hudební skupina SILVEN z Olomouce. 
11. února pozval své příznivce Klub českých turistů Vrbno pod Pradědem na 4. papučový bál, 
který se konal v místní Sokolovně. Hrála skupina Dobrý kvas. 
24. února pořádalo Město Vrbno 9. ples města a městských organizací v restauraci Mír. 
K tanci a poslechu hrála hudební skupina Řebřiňák z Vrbna. 
18. března již tradičně ukončil letošní plesovou sezonu, opět v restauraci Mír, Ples 
republikánů. Hrála hudební skupina L.I.F. z Olomouce. 
DUBEN 
Jarní koncert DPS Sedmihlásek 
Uskutečnil se 8. dubna v sále restaurace MÍR. Na koncertu vystoupil i přípravný sbor 
Modrásci a Komorní sbor. V krajském kole Celostátní přehlídky pěveckých sborů 30. března 
v Orlové si opět vyzpíval Zlaté pásmo. 
KVĚTEN, ČERVEN 
Oslava 35. výročí sborového zpívání  
V sobotu 20. května se uskutečnil v klubu MÍR slavnostní „Jarní výroční koncert lidových 
písní“. Hlavním účinkujícím a současně oslavencem byl Pěvecký sbor města Vrbna. Všechny 
písně, které na koncertu předvedl, jsou součástí nového multimediálního CD „Budu zpívat“, 
které zde bylo představeno veřejnosti 
Dny Euroregionu Praděd - Vrbenské letní slavnosti 
V tomto roce opět spolufinancované z Evropské unie, se konaly ve dnech 10. a 11. června. 
Z hudebních vystoupení zaujala zejména skupina Team Revival a zpěvačka Heidi Janků. Jízda 
parním vlakem s hudebním doprovodem, výstava „Proměny řeky Opavy“ pořádaná Spolkem 
Přátelé Vrbenska  a předvedení závodních automobil, které se zúčastní akce „Vrbenský vrch“ 
ve dnech 24. - 25. června byly součástí doprovodného programu. 
ČERVENEC, SRPEN 
Lapkové z Drakova 
Letos ve dnech 15. – 16. července pořádal Spolek Přátelé Vrbenska tradiční akci, zaměřenou 
k záchraně památek v okolí bývalé osady Drakov. Letos pod názvem Lesní slavnost aneb 
údolím Lapků z Drakova až k mechovým jezírkům skřítka Gilla. Cílem bylo zviditelnění 
zříceniny strážního hradu Kobrštejn a výtěžek z dobrovolného vstupného byl předán 
hejtmanovi Olomouckého kraje p. Kosatíkovi. 
ZÁŘÍ 
XII. Mezinárodní hudební festival pěveckých sborů 
23. září v kostele svatého Michala se představily následující sbory: Chorus Minor Levoča, 
Colegium vocale Olomouc, PS Píseň z Jedovnice, PS Dvořák Uherský Brod, Chrámový sbor 
Břidličná a PS města Vrbna p.P. Perfektní organizace vyvolala nadšené ohlasy nejen publika. 
Pochvalná slova z dopisů sbormistrů hostujících sborů pořadatele určitě potěšila. 
O cenu Pradědu 
Letos už 48. ročník veřejné střelecké soutěže, kterou na své střelnici pořádalo Myslivecké 
sdružení „Praděd“ v sobotu 9. září. Střílelo se ve všech disciplínách střeleckého závodu 
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ČMMJ pro mysliveckou a sportovní střelbu. 
Dálkový pochod Vrbenská padesátka 
Účastníci 36. ročníku této tradiční akce si mohli opět zvolit 16. září jednu ze tří různě 
dlouhých pěších tras (50, 25 a 12 km). Startovalo se tradičně u vlakového nádražní a cíl byl 
na Sokolce. Za krásného počasí ji absolvovalo 156 účastníků.  
ŘÍJEN 
Spinning centrum 
Centrum cvičení na stacionárních kolech za doprovodu hudby pod vedením cvičitele zahájilo 
v našem městě provoz ve vedlejší budově Sportovního gymnázia na Žižkově ulici. Sportovně 
založení jedinci určitě tuto novou možnost sportovního vyžití uvítali. 
Bronz z Mistrovství Evropy 
Přivezl z Polska do Vrbna finišman české štafety v závodě MTBO Lubomír Tomeček. Medaili 
pomohl vybojovat jedním z nejlepších časů v závodě. 
LISTOPAD 
Středisko chytrých aktivit 
Velká účast a zájem občanů doprovázel den otevřených dveří v nové nadstavbě Mateřské 
školy Ve Svahu. Všichni zájemci si mohli prohlédnout nově vybudované učebny 
i přednáškové sály a seznámit se s nabídkou připravovaných aktivit. Středisko vstupuje 
do povědomí občanů pod názvem STŘECHA. 
Granty města na rok 2007 
Vyhlásila rada města pro oblast kultury a sportu na svém jednání 23. listopadu. Žádosti 
mohou podávat zájemci z řad občanských sdružení a nestátních neziskových organizací 
působících na území města.  
PROSINEC 
Univerzita třetího věku 
Slezská univerzita v Opavě, Vzdělávací centrum v Krnově, zahájí jednoroční studium 
pro zájemce z řad vrbenské veřejnosti ve Středisku chytrých aktivit. Od ledna 2007 zde budou 
vyučovat pedagogové Slezské univerzity a další vybraní odborníci. Připraven je cyklus 
19 přednášek. 
Vánoční jarmark 
Pořádalo Město Vrbno pod Pradědem na ul. Nové doby 15. prosince. Celodenní program her, 
soutěží a zpívání s množností drobných nákupů a občerstvení byl zakončen ohňostrojem. 
Vánoční koncert 
Ve středu 27. prosince v kostele sv. Michaela předvedl PSMV Českou mši vánoční „Hej 
mistře“ skladatele Jana Jakuba Ryby. Spoluúčinkovali Smíšený pěvecký sbor Šternberk, 
Dětský pěvecký sbor Sedmihlásek ZŠ Vrbno, Komorní orchestr ZUŠ Šternberk a 
profesionální sólisté Markéta Večeřová, Miloslava Pouzalová, Jiří Zouhar a Michal Tetur. 
Kvalitní koncert přispěl ke slavnostní vánoční náladě. 
Silvestrovský sjezd na pekáči 2006 
Pro děti do 100 let uspořádal Spolek Přátelé Vrbenska za podpory oddílu sjezdového lyžování 
SK při Gymnáziu 31. prosince na sjezdovce Pod Vysokou horou. Maškarní sjezd nebo seběh 
se jako každoročně těšil velkému zájmu občanů, zejména pak turistů. 
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1.2.  Česká republika a svět 2006 
 
Ptačí chřipka 
V polovině února zachvátila střední Evropu obava z tzv. ptačí chřipky. Její výskyt byl 
prokázán v Německu, Rakousku a Maďarsku. Od 16. února platila i v naší republice přísná 
veterinární opatření pro chovatele drůbeže. Byl nařízen chov pod střechou bez volného 
výběhu. To se samozřejmě vztahovalo na velké chovatele, na dvorcích rodinných domů 
v okrajových částech města dál slepice volně pobíhaly ve svých výbězích. Koncem března 
byly potvrzeny i první případy v ČR, a to v jižních Čechách. Žádnou větší paniku to ovšem 
nevyvolalo a během roku přestala ptačí chřipka být hlavním předmětem zájmu medií. 
Částečné zatmění Slunce 
Dne 29. března bylo možno pozorovat částečné zatmění Slunce. Žádný velký zážitek to lidem 
nepřineslo, protože bylo zataženo s malou viditelností. 
Volby do PS Parlamentu ČR 
Ve dnech 2. a 3. června se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Nejvíce 
hlasů získala ODS celkem 35,38 hlasů, těsně následovaná ČSSD 32,32 hlasů. 
Letošní volby měly rozhodnout o důležitých věcech. Nezbytná reforma veřejných financí, 
a hlavně její případná forma, mohou ovlivnit životní úroveň řady lidí. Proto také volby 
dopadly  tak těsným výsledkem. Na výsledku se také paradoxně podepsala novela volebního 
zákona z roku 1998, kterou prosadily ODS a ČSSD. Většinové prvky volebního systému měly 
pomoci právě velkým stranám. Kdyby se ovšem letos volilo podle starého systému, ODS jako 
vítěz, by mnohem snáze sestavila většinovou vládu. Výsledek voleb nejspíše také ovlivnila 
tzv. Kubiceho zpráva, jejíž případ zřejmě vstoupí do historie. Šéf útvaru pro odhalování 
organizovaného zločinu v ní uvedl, že zločin prorůstá do státní správy. Tajná zpráva se ihned 
(čtyři dny před volbami) stala veřejnou a vyzněla proti vládnoucí ČSSD. Také v dalších 
měsících po volbách byla stále předmětem politických šarvátek. 
Povolební vyjednávání o sestavení vlády se táhla přes prázdniny, ale veřejnost to příliš 
neprožívala. Ani prezident republiky Václav Klaus si nepočínal zvlášť rozhodně. Nejmenoval 
předsedu vlády, pouze mimo ústavu pověřil Mirka Topolánka, aby se pokusil sestavit vládu. 
Teprve 4. září prezident republiky jmenoval novou Topolánkovu vládu, která ovšem 3. října 
nedostala důvěru poslanecké sněmovny. 
Nový silniční zákon 
Dne 1. července začal platit nový silniční zákon, který kromě jiných změn přinesl trestné 
body pro neukázněné řidiče. Kdo jich dostane za různé přestupky celkem dvanáct, přijde 
o řidičský průkaz. Za každý přestupek proti pravidlům silničního provozu lze uložit velmi 
vysokou pokutu, dokonce vyšší, než měsíční plat. Třeba i za to, když člověk spadne z jízdního 
kola a zraní se. Naopak řidič automobilu, který havaruje, je sice pokutován, ale neztrácí žádný 
bod. Zákon má k dokonalosti daleko. Zprvu byly největší obavy z překročení předepsané 
rychlosti v obcích. Faktem ale je, že koncem roku obava z postihů značně opadla a přes obce 
se opět většinou jezdí rychlostí přes 50 km v hodině. Od 1. července je rovněž zavedena 
celoroční povinnost svítit při jízdě automobilu i za denního světla. 
Bratři Kaczynští v čele Polska 
V červenci stanuli v čele Polska dva bratři Kaczynští - Lech byl již od loňska prezidentem, 
Jaroslav se nově stal předsedou vlády. Polsko se vydalo na cestu konzervativismu. 
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Rekordní spotřeba elektrické energie 
V první polovině roku dosáhla spotřeba elektrické energie v ČR svého historického maxima. 
Důvodem byla dlouhá zima a následně vysoké letní teploty: Elektrické spotřebiče tak byly 
neustále v provozu. Dne 25. července částečně zkolabovala energetická soustava. Velkou 
spotřebu elektřiny nevydržela přenosová síť. Stalo se tak po třiceti letech. Domácnosti byly 
večer hodinu a více bez proudu. 
ČR – země korupce? 
V červenci oznámily Světová banka a Transparency International, že v ČR stále roste korupce 
při získávání státních zakázek. Patříme v tomto ohledu mezi nejhorší země Evropy. Není 
proto divu, že například stavba našich dálnic je mnohem dražší než v sousedních zemích. 
Krize na Blízkém východě 
Dne 12. července teroristická organizace Hizballáh, působící v Libanonu, zajala dva izraelské 
vojáky a tím vyvolala vážnou krizi na Blízkém východě, která si vyžádala desítky mrtvých 
z řad civilistů. 
Kongres Mezinárodního astronomického svazu v Praze 
V srpnu se v Praze konal kongres Mezinárodního astronomického svazu, který kromě jiného 
rozhodl, že devátá planeta naší sluneční soustavy Pluto pro svou malou velikost mezi planety 
nepatří. Zařadil ji mezi tzv. „trpasličí planety“. I tato tělesa jsou ovšem součástí sluneční 
soustavy. Bude třeba přepsat školní učebnice. 
První turistka ve vesmíru 
V září se do kosmu podívala i první žena turistka. Americkou podnikatelku A. Ansariovou 
vynesla na mezinárodní vesmírnou stanici ruská kosmická loď Sojuz. 
Češka vítězkou soutěže Miss World 
Dne 30. září se ve Varšavě konala soutěž Miss World a poprvé v šestapadesátileté historii 
ji vyhrála česká reprezentantka. Nejpůvabnější dívkou světa se stala osmnáctiletá Taťána 
Kuchařová z Opočna. Mnohé lidi to pochopitelně potěšilo. 
Volby do Kongresu Spojených států 
Dne 7. listopadu se konaly volby do Kongresu Spojených států. Po dvanácti letech získali 
Demokraté většinu jak ve sněmovně reprezentantů, tak v senátu. Světová media 
to komentovala lapidárně - prezident Bush, republikán, dostal účet za Irák. 
Sedmnácté výročí událostí z roku 1989 
Dne 17. listopadu jsme si připomněli již 17. výročí událostí z roku 1989. Média se tentokrát 
hodně zaměřila na srovnávání toho, jak se dnešní doba liší od té minulé. Změnilo se opravdu 
hodně, a to hlavně v technice a počítačových technologiích. Změnil se životní styl, kultura, 
jazyk a další oblasti našeho života. V tom sehrává snad největší roli internet. Denně můžeme 
být ve spojení s kýmkoliv v Austrálii, ale mnohdy se neznají ani nejbližší sousedé. Máme 
se dobře, jeden druhého vlastně nepotřebuje. 
Posilování koruny 
Dne 22. listopadu dosáhla česká koruna dalšího kurzovního rekordu vůči US dolaru, který stál 
pouhých 21,63 Kč. Koruna stále posiluje. 
Návštěva papeže v Turecku 
Koncem listopadu navštívil papež Benedikt XVI. Turecko, kde mimo jiné zavítal 
do istanbulské Modré mešity. Tato návštěva měla velký ohlas po celém islámském světě. 
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Papež se snažil zmírnit zášť a leckdy i nenávist muslimů vůči křesťanům, která čas od času 
propuká na různých místech celého světa. 
Zrušení hraničních kontrol na hranicích 
Dne 5. prosince ministři vnitra států EU schválili zrušení hraničních kontrol na hranicích ČR 
s okolními státy. Tím se pro nás od 1. ledna 2008 otevře možnost volného pohybu osob a 
zboží od Řecka až po Island. Bude tak zakončen náš návrat do Evropy, který začal v prosinci 
1989 přestřiháním ostnatých drátů na našich západních hranicích. 
Poprava Saddama Husajna 
Dne 29. prosince byl v Iráku popraven oběšením svržený diktátor Saddam Husajn a tím byl 
vykonán rozsudek iráckého soudu. Stalo se tak ovšem nedůstojným způsobem, který zachytil 
na mobilní telefon některý z přítomných vojáků. Záběry z popravy pak po internetu obletěly 
celý svět. Ten si kladl otázku, jak poprava ovlivní další vývoj v Iráku, kde již ve skutečnosti 
probíhá občanská válka. 

 
 

2. Obecní záležitosti 
 
2.1. Struktura orgánů státní správy a činnost volené samosprávy  
 

V souladu se zákonem o obcích je nejvyšším orgánem volené zastupitelstvo. V práci 
až do 2. listopadu roku 2006 pokračovalo všech 17 zastupitelů, zvolených za subjekty, které 
kandidovaly ve volbách 1.-2.11. 2002. 
 
Zastupitelstvo: 
Risto Gamovský (KSČM) 
PaedDr. Michaela Hradilová (ODS) 
Hana Janků (Sdružení nezávislých kandidátů) 
Irena Jedináková (Sdružení nezávislých kandidátů) 
Ing. Zdeněk Jarmar (Sdružení nezávislých kandidátů) 
Stanislav Koruna (KSČM) 
Ing.Helena Kudelová (ČSSD) 
Petr Lindner (Sdružení nezávislých kandidátů) 
Cyril Malec (SPR – RSČ) 
Karel Michalus (ČSSD) 
Ing. Petr Obrusník (KDU – ČSL) 
Miloslav Paňák (ODS) 
Miloslav Rašťák (ČSSD) 
MUDr. Petr Svoboda (US – DEU) 
Bohumil Sýkora (KSČM) 
Ivo Urbánek (ODS) 
Dana Magdálková (ČSSD) 
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Rada města: 
V uvolněných funkcích pracovali do 2.11.2006 tito zastupitelé: 
starostka města:                          Ing. Helena Kudelová 
místostarosta města:                      Ing. Zdeněk Jarmar 
V neuvolněných funkcích pracovali tito zastupitelé: 
Členové rady:                             Petr Lindner, Miloslav Rašťák, Bohumil Sýkora 
Výbory zastupitelstva: 
Kontrolními orgány zastupitelstva jsou výbor finanční a výbor kontrolní. Jejich 
předsedové, stejně jako jejich členové, pracují jako neuvolnění.  
Finanční: 
Předseda výboru:   PaedDr. Michaela Hradilová 
Členové:                  Dana Magdálková, Ivana Novotná, Miloslav Paňák, MUDr. Petr Svoboda  
Kontrolní: 
Předseda výboru:      Bohumil Sýkora 
Členové:                  Ing. Jan Kvapil, Vlastimil Dušek, Eva Grée, Rista Gamovský 
 
Nové zastupitelstvo, v počtu 21 členů,  bylo zvoleno ve volbách 20. – 21.10.2006 v tomto 
složení: 

  
Kopřiva Otakar MUDr.           
Ševčíková Monika 

53 let  
36 let 

NK 
NK 

 

  Kudelová Helena Ing. 52 let ČSSD  

  Magdálková Dana 52 let ČSSD  

  Hába Ivan 59 let ČSSD  

  Rašťák Miloslav 58 let ČSSD  

  Novotná Ivana 44 let ČSSD  

  Lasota Miloš Ing. 47 let ČSSD  

  Kothánek Emil 58 let NK  

  Komárek Miloslav Ing. 45 let NK  

  Paňák Miloslav 60 let ODS  

  Matelová Eva MUDr. 34 let ODS  

  Hradilová Michaela PaedDr. 54 let ODS  

  Urbánek Ivo 55 let ODS  

  Jedináková Irena 58 let SNK ED  

  Klíč Jiří Ing. 34 let SNK ED  

  Janků Hana 49 let SNK ED  

  Koruna Stanislav 55 let KSČM  

  Sýkora Bohumil 66 let KSČM  

  Pavková Marie 62 let KSČM  

  Remeš Aleš 54 let NEZ                                                                                                                                                                      
    
Emil Kothánek, zvolený za NK, se ještě před ustavujícím jednáním zastupitelstva mandátu 
vzdal a zastupitelem se stal náhradník Ing. Marian Hvorecký.  
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Zastupitelstvo města zvolilo 2. listopadu 2006 nové vedení města. 
 
Rada města: 
Do uvolněných funkcí byli zvoleni tito zastupitelé: 
starostka města:                          Ing. Helena Kudelová 
místostarosta města:                      Ing. Miloš Lasota 
Do funkcí neuvolněných radních byli zvolení: 
Hanu Janků, MUDr. Otakar Kopřiva,  Ing. Ivana Novotná,  Aleš Remeš, Bohumil Sýkora 
 
Zastupitelstvo města na svém jednání 2. listopadu zřídilo finanční výbor na volební 
období 2006 – 2010 a zvolilo předsedu finančního výboru PaedDr. Michaelu Hradilovou. 
Dále zřídilo kontrolní výbor  na volební období 2006 – 2010 a zvolilo předsedu kontrolního 
výboru Ing. Miloslava Komárka. 
Zastupitelstvo města na svém jednání 14. prosince zvolilo členy výborů:                  
Členy finančního výboru:  
Dana Magdálková, Ing. Marian Hvorecký, Zuzana Machetanzová, Ing. Venuše Komárková 
Členy kontrolního výboru:  
MUDr. Eva Matelová, Ing. František Bačík, Ing. Jitka Krätschmerová, Ing. Igor Žemba 
 
Zastupitelstvo města: 

V roce 2006 se sešlo celkem 6x, z toho 3x ve složení podle výsledků voleb v roce 2002 a 3x 
ve složení podle výsledků voleb v roce 2006. Poslední jednání dne 30.12.2006 bylo 
mimořádné a projednalo a schválilo jeden bod programu, a to zadání 2. změny Směrného 
územního plánu města Vrbno pod Pradědem. V kronikářském zápise přináším z jednotlivých 
jednání plné znění usnesení.  

 

I.  USNESENÍ 
ze 17. zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem konaného dne 23. března 
2006 v 16:00 hodin v přístavbě MěÚ ve Vrbně p/P. 
 
Zastupitelstvo města  
240/17/06 
b e r e  n a  v ě d o m í : 
kontrolu plnění usnesení: 
206/13/05 3) dosáhnout převodu předmětných parcel do majetku města – NNTT::  1155..  66..  22000066 
217/14/05 2) zahájit jednání s vlastníkem fy VRSAN s.r.o. Vrbno p/P, s cílem řešení 

majetkového převodu veškerého nemovitého majetku firmy do majetku města, 
vzhledem k tomu, že jde o zájmové území s následnou možnou realizací 

219/15/05 zajistit zpracování studie na výstavbu víceúčelové haly s termínem plnění 
březen 2006 – březnové zasedání Změ  

223/16/05 4) takto rozpracovaný rozpočet předložit Změ k informaci 
 
Zastupitelstvo města 
241/17/06 
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b e r e  n a  v ě d o m í : 
zprávu o činnosti rady města  
 
Zastupitelstvo města  
242/17/06 
1.  r o z h o d l o : 
o prodeji nemovitostí – pozemků: 
1.   Pozemek p.č. 260 v k.ú. Mnichov p/P o výměře 282 m2 
      pozemek p.č. 262 v k.ú. Mnichov p/P o výměře   98 m2 
za účelem zahrady k objektu bydlení č.p. 286 na pozemku p.č. 256 
p. Lichnovský Stanislav, Sadová 436, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
za smluvní cenu       40.900,- Kč 
vyhlášení záměru Změ-225/16/05-bod 5.-15.12.2005, vyvěšeno od 21.12.2005-06.01.2006  
2.   Pozemek p.č. 1157 v k.ú. Mnichov p/P o výměře 429 m2 
za účelem zahrady a manipulační plochy k objektu bydlení č.p. 301 na pozemku p.č. 1155 
pí Gajdošová Božena, Zahradní 278, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
za smluvní cenu        45.800,- Kč 
vyhlášení záměru Změ-225/16/05-bod 6.-15.12.2005, vyvěšeno od 21.12.2005-06.01.2006  
3.   Pozemek p.č. 1227 v k.ú. Mnichov p/P o výměře 1093 m2 
      pozemek p.č. 1228 v k.ú. Mnichov p/P o výměře 1291 m2 
      pozemek p.č. 1224/14 v k.ú. Mnichov p/P o výměře  346 m2 
      pozemek p.č. 1224/15 v k.ú. Mnichov p/P o výměře  131 m2 
      pozemek p.č. 1225/2 v k.ú. Mnichov p/P o výměře  47 m2 
dle geometrického  plánu č. 488-169/2005 ze dne 09.01.2006 
za účelem zahrady a manipulační plochy k budově s čís.eviden. 112 na pozemku p.č. 1226/2 
p. Drmola Jindřich, Husova 401, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
za smluvní cenu       304.150,- Kč 
vyhlášení záměru Změ-210/14/05-bod 4.-29.09.2005, vyvěšeno od 05.10.2005 do 20.10.2005 
4.   Pozemek p.č. 1119/3 v k.ú. Vrbno p/P o výměře 6 m2 
dle geometrického plánu č. 592-7/2006 ze dne 20.01.2006 
za účelem příjezdu po vlast. pozemku ke stáv. garáži pro jedno stání na pozemku p.č. 1119/2 
paní Tušková Pavla, Karlovice 352, 793 23 Karlovice 
za smluvní cenu       6.900,- Kč 
vyhlášení záměru Změ-225/16/05-bod 2.-15.12.2005, vyvěšeno od 21.12.2005 do 06.01.2006 
5.   Pozemek p.č. 158 v k.ú. Železná p/P o výměře 149 m2 
      pozemek p.č. 161/10 v k.ú. Železná p/P o výměře 1299 m2 
dle geometrického plánu č. 238-8/2006 ze dne 20.01.2006 
za účelem vytvoření funkčního celku s objektem bydlení č.p. 1 na pozemku p.č. 157/2 
manž. Sideras Panajotis a Lenka, Železná 175, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
za smluvní cenu       153.200,- Kč    
vyhlášení záměru Změ-225/16/05-bod 3.-15.12.2005, vyvěšeno od 21.12.2005 do 06.01.2006 
6.   Pozemek p.č. 216/1 v k.ú. Mnichov p/P o výměře 1946 m2 
      Pozemek p.č. 217/10 v k.ú. Mnichov p/P o výměře 716 m2 
dle geometrického plánu č. 500-12/2006 ze dne 31.01.2006  
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za účelem a s podmínkou výstavby rodinného domu do konce roku 2007  
p. Kamenský Pavel, Palackého 355, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
za smluvní cenu       109.720,- Kč 
vyhlášení záměru MěZ-126/18/97-30.09.1997, vyvěšeno od 07.10.1997 do 07.11.1997 
7.   Pozemek p.č. 692/5 v k.ú. Vrbno p/P o výměře 866 m2 
za účelem vytvoření funkčního celku pozemků areálu 
Advanced Plastics s.r.o., Jesenická 146/28, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
za  smluvní cenu       21.650,- Kč 
vyhlášení záměru Změ-225/16/05-bod 1.-15.12.2005, vyvěšeno od 21.12.2005 do 06.01.2006 
8.   Pozemek p.č.   7/2 v k.ú. Mnichov p/P o výměře 921 m2 
      pozemek p.č. 38/2 v k.ú. Mnichov p/P o výměře 806 m2 
      pozemek p.č. 50/2 v k.ú. Mnichov p/P o výměře 7186 m2 
      pozemek p.č. 47/6 v k.ú. Mnichov p/P o výměře 19883 m2 
      pozemek p.č. 47/8 v k.ú. Mnichov p/P o výměře 2488 m2 
dle geometrického plánu č. 502-19/2006 ze dne 27.02.2006 
za účelem zemědělské a pastevní činnosti 
p. Klíč Jiří Ing., bytem Mnichov 214,  793 26 Vrbno pod Pradědem  
za smluvní cenu              410.330,- Kč 
vyhlášení záměru Změ-196/13/05-bod 3.-16.06.2005, vyvěšeno od 20.06.2005 do 04.07.2005. 
9.     Pozemek p.č. 47/2 v k.ú. Mnichov p/P o výměře 48 m2 
        pozemek p.č. 47/9 v k.ú. Mnichov p/P o výměře 1943 m2 
        pozemek p.č. 46/2 v k.ú. Mnichov p/P o výměře 1546 m2 
dle geometrického plánu č. 502-19/2006 ze dne 27.02.2006 
za účelem vytvoření funkčního celku provozovatele střelnice pro loveckou sportovní střelbu 
Myslivecké sdružení Praděd, Mnichov 395,  793 26 Vrbno pod Pradědem  
za smluvní cenu                  49.970,- Kč  
vyhlášení záměru Změ-225/16/05-bod 7.-15.12.2005, vyvěšeno od 21.12.2005 do 06.01.2006 
10.   Pozemek p.č. 6/2 v k.ú. Mnichov p/P o výměře 36690 m2 
        pozemek p.č. 13/2 v k.ú. Mnichov p/P o výměře 10465 m2 
        pozemek p.č. 47/7 v k.ú. Mnichov p/P o výměře 36614 m2 
        pozemek p.č. 48 v k.ú. Mnichov p/P o výměře 299 m2 
dle geometrického plánu č. 502-19/2006 ze dne 27.02.2006 
za účelem zemědělské a pastevní činnosti 
Pradědský lesní závod a.s.,  Nádražní 599, 793 26 Vrbno pod Pradědem  
za smluvní cenu               5.099.230,- Kč  
vyhlášení záměru Změ-225/16/05-bod 8.-15.12.2005, vyvěšeno od 21.12.2005 do 06.01.2006 
 
2.  n e r o z h o d l o : 
o prodeji a koupi nemovitosti – pozemku: 
Pozemek p.č. 879 v k.ú. Mnichov p/P o výměře 1054 m2 
pozemek p.č. 880/2 v k.ú. Mnichov p/P o výměře 436 m2 
dle geometrického plánu č. 490-175/2005 ze dne 09.01.2006 
za účelem zemědělské a pastevní činnosti v ochranném pásmu vzdušného vedení vysokého 
napětí a dořešení příjezdové nezpevněné komunikace k RD č.p. 67 na pozemku p.č.  875 
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manž. Vrba Josef a Lenka, Mnichov 67, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
za smluvní cenu       22.700,- Kč 
vyhlášení záměru Změ-210/14/05-bod 5.-29.09.2005, vyvěšeno od 05.10.2005 do 20.10.2005 
 
Zastupitelstvo města 
243/17/06 
r o z h o d l o : 
o prodeji a koupi nemovitosti – pozemku: 
1)   Prodej 
Pozemek p.č. 98/6 v k.ú. Mnichov pod Pradědem o výměře 587 m2 
dle geometrického plánu č. 499-9/2006 ze dne 499-9/2006. 
za účelem přístupu a příjezdu k pozemku p.č. 99 pro výstavbu rodinného domu 
z   LV č. 290 - Město Vrbno pod Pradědem 
na LV č. 360 – manž. Paňák Vilém, Karlovice 128, 793 26 Karlovice a 
Paňáková Jana, Modrá 1980/8, 155 00 Praha-Stodůlky 
za smluvní cenu      50.000,- Kč 
vyhlášení záměru Změ-181/12/05-bod 1.-31.03.2005, vyvěšeno od 07.04.2005 do 22.04.2005 
2)   Koupě 
Pozemek p.č. 98/2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem o výměře 102 m2 
za účelem vytvoření funkčního celku objektu č.p. 308 na pozemku p.č. 105  
z   LV č. 360 – manž. Paňák Vilém, Karlovice 128, 793 26 Karlovice a 
Paňáková Jana, Modrá 1980/8, 155 00 Praha-Stodůlky 
na LV č. 290 - Město Vrbno pod Pradědem 
za smluvní cenu      2.040,- Kč 
(smluvní cena pozemku p.č. 98/2 – 20,- Kč/m2) 
// Náklady spojené s vyhotovením dokladů pro přípravu kupní smlouvy, znaleckého posudku, 
sepisem této kupní smlouvy a jejím uzavřením, náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí 
kupující, tj. město Vrbno pod Pradědem //  
 
Zastupitelstvo města 
244/17/06 
r o z h o d l o : 
o prodeji a koupi nemovitosti – pozemku: 
1)   Prodej 
Pozemek p.č. 483/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře 462 m2 
dle geometrického plánu č. 583-174/2005 ze dne 25.10.2005 
z   LV č. 554 - Město Vrbno pod Pradědem 
na LV č.   70 - Hájek Petr, Nové doby 435, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
za smluvní cenu 5.000,- Kč 
2)   Koupě 
Pozemek p.č. 483/4 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře 100 m2 
dle geometrického plánu č. 58l-172/2005 ze dne 25.10.2005 
z   LV č.   70 - Hájek Petr, Nové doby 435, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
na LV č. 554 - Město Vrbno pod Pradědem 
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za smluvní cenu 5.000,- Kč 
za účelem majetkoprávního vypořádání stávající obslužné dopravní panelové komunikace ke 
školnímu pavilonu na pozemku p.č. 480/2 
vyhlášení záměru Změ-228/16/05-15.12.2005, vyvěšeno od 21.12.2005 do 06.01.2006 
// Náklady spojené s  vyhotovením dokladů pro přípravu kupních smluv včetně geometrických 
plánů a znaleckých posudků, sepisem těchto kupních smluv a jejich uzavřením, náklady na 
vklady do katastru nemovitostí mimo daně z převodu nemovitostí hradí město Vrbno pod 
Pradědem. Výše ceny je dle znaleckého posudku č. 2005/2149/104 ze dne 05.12.2005 // 
 
Zastupitelstvo města 
245/17/06 
r o z h o d l o : 
o odkoupení nemovitostí – pozemků: 
„Obnova přístupových cest a chodníků k cyklostezce Vrbno p/P – Mnichov p/P -  Železná 
p/P“ 
1.  Pozemek p.č. 487/4 v k.ú. Mnichov p/P o výměře   50 m2 
     pozemek p.č. 488/2 v k.ú. Mnichov p/P o výměře 106 m2 
     pozemek p.č. 493 v k.ú. Mnichov p/P o výměře 688 m2 
     pozemek p.č. 495 v k.ú. Mnichov p/P o výměře 113 m2 
dle geometrického plánu č. 487-170/2005 ze dne 31.01.2006  
od Cinkl Karel, Karlovice 73, 793 23 Karlovice  1/2 
     Cinklová Jana, Karlovice 184, 793 23 Karlovice  2/8 
     Cinklová Kateřina, Karlovice 184, 793 23 Karlovice 1/8 
     Cinklová Petra, Karlovice 184, 793 23 Karlovice 1/8 
za smluvní cenu       95.700,- Kč 
2.  Pozemek p.č. 508/2 v k.ú. Mnichov p/P o výměře 81 m2 
     pozemek p.č. 509/2 v k.ú. Mnichov p/P o výměře 69 m2 
dle geometrického plánu č. 489-168/2005 ze dne 31.01.2006 
od Vaněček Jaroslav, Mnichov 318, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
     Vaněčková Věra, Nádražní 236,  793 26 Vrbno pod Pradědem 
za smluvní cenu       37.500,- Kč 
// Náklady spojené s  vyhotovením dokladů pro přípravu kupních smluv včetně geometrických 
plánů a znaleckých posudků, sepisem těchto kupních smluv a jejich uzavřením, náklady na 
vklady do katastru nemovitostí mimo daně z převodu nemovitostí hradí kupující, tj. Město 
Vrbno pod Pradědem // 
 
Zastupitelstvo města 
246/17/06 
r o z h o d l o : 
o prodeji nemovitosti – obytného domu o 5 bj. 
Prodej obytného domu č.p. 335 na pozemku p.č. 1119/1 Husova ulice v obci a k.ú. Vrbno pod 
Pradědem, rozděleného na 5 jednotek jednotlivým uživatelům včetně podílu na pozemku    
p.č. 1119/1 o výměře 1302 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 



16 
 

1.  Bytová jednotka č. 335/1 s podílem 19,49 % na společných částech domu a pozemku p.č. 
1119/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
kupující Fučelová Libuše, Husova 335, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
za smluvní cenu 55.171,-  Kč 
(v tom vlastní byt 28.375,-Kč, podíl na pozemku 19.061,-Kč, podíl na vedl.stavbě 735,-Kč, 
náklady spojené s prodejem 7.000,-Kč)  
2.  Bytová jednotka č. 335/2 s podílem  19,24 % na společných částech domu a pozemku p.č. 
1119/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
kupující manž. Fitz Karel, Mnichov 258, 793 26 Vrbno pod Pradědem a 
Fitzová Jitka, Husova 355, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
za smluvní cenu 59.862,- Kč 
(v tom vlastní byt 33.320,-Kč, podíl na pozemku  18.817,-Kč, podíl na vel.stavbě 725,-Kč, 
náklady spojené s prodejem 7.000,-Kč)  
3.  Bytová jednotka č. 335/3 s podílem 17,31 % na společných částech domu a pozemku p.č. 
1119/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
kupující Němčanský Vladimír, Husova 335, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
za smluvní cenu 55.631,-Kč 
(v tom vlastní byt 31.049,-Kč, podíl na pozemku 16.929,-Kč, podíl na vedl.stavbě 653,-Kč, 
náklady spojené s prodejem 7.000,-Kč)  
4.  Bytová jednotka č. 335/4 s podílem 17,97 % na společných částech domu a pozemku p.č. 
1119/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
kupující Němčanský Vladimír, Husova 335, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
za smluvní cenu 60.429,-Kč 
(v tom vlastní byt 31.527,-Kč, podíl na pozemku 21.090,-Kč, podíl na vedl.stavbě 812,-Kč, 
náklady spojené s prodejem 7.000,- Kč)  
5.  Bytová jednotka č. 335/5 s podílem 25,99% na společných částech domu a pozemku p.č. 
1119/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
kupující manž. Fučela Jiří, Husova 335, 793 26 Vrbno pod Pradědem a 
Fučelová Lucie, Široká Niva 48, 793 22 Široká Niva 
za smluvní cenu 71.172,-Kč 
(v tom vlastní byt 37.774,-Kč, podíl na pozemku  25.418,-Kč, podíl na vedl.stavbě 980,-Kč, 
náklady spojené s prodejem 7.000,- Kč)  
Vyhlášení záměru MěZ-75/8/99-bod 4. – 09.12.1999, vyvěšeno od 16.12.1999 do 16.01.2000 
Podmínka pro kupující: podpis kupní smlouvy a úhrada zbývající smluvní ceny nejpozději do 
30. června 2006. V případě nezaplacení ve stanoveném termínu se prodej ruší.  
 
Zastupitelstvo města 
247/17/06 
r o z h o d l o : 
vyhlásit záměr prodeje nemovitostí – pozemků: 
Pozemek p.č. 700/1 v k.ú. Mnichov p/P – část o výměře cca 300 m2 
pozemek p.č. 697 v k.ú. Mnichov p/P – část o výměře cca 1000 m2 
za účelem výstavby 
pí Gabriela Dulčič , Mnichov 81, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
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Zastupitelstvo města 
248/17/06 
r o z h o d l o : 
o vyhlášení záměru na prodej a koupi nemovitostí – pozemků: 
Pozemek p.č. 390, 1856/1, 1860 v k.ú. Vrbno p/P – části,  celkem cca 20 m2 
za účelem výstavby řadové garáže 
pí Vosmíková Květoslava,  Družstevní 596, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
 
Zastupitelstvo města  
249/17/06 
1.   p r o j e d n a l o : 
dopis Pavla Gamovského ze dne 20. 1. 2006 
2.  b e r e  n a  v ě d o m í : 
stanovisko odboru výstavby a majetkoprávního 
3.  s c h v a l u j e : 
zpracovat zadání pro pořízení 3. změny ÚPN SÚ Vrbno p/P 
 
Zastupitelstvo města 
250/17/06 
1.  p r o j e d n a l o : 
návrh rozpočtových změn č. 1 k 31. 3. 2006 ve výši 24.648.987 Kč. Rozpočet po změně činí 
111.334.987 Kč. 
2.  s c h v á l i l o : 
návrh rozpočtových změn ve výši 24.648.987 Kč 
3.  u k l á d á : 
rozpracovat změnu č. 1 do podrobného členění 
Zodpovídá: rada města 
Termín: 15. 6. 2006 
4.  u k l á d á : 
rozpracovanou změnu č. 1 předložit zastupitelstvu města k informaci 
Zodpovídá: rada města 
Termín: 15. 6. 2006  
 
Zastupitelstvo města 
251/17/06 
b e r e  n a  v ě d o m í  : 
informaci o rozpracování rozpočtu na rok 2006 v podrobném členění 
 
 
Zastupitelstvo města 
252/17/06 
1.  p r o j e d n a l o : 
žádost SK při Gymnáziu Vrbno pod Pradědem o odložení splátky půjčky ve výši 200.000 Kč 
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2.  s o u h l a s í : 
s odložením splátky půjčky 
3.  r o z h o d l o : 
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 42/2000 MP 
4.  z p l n o m o c ň u j e : 
starostku města podpisem dodatku č. 2 smlouvy č. 42/2000 MP 
 
Zastupitelstvo města 
253/17/06 
1.  p r o j e d n a l o : 
návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva na rok 2006 
2.  s c h v á l i l o : 
odměny neuvolněným zastupitelům na rok 2006 
 
Zastupitelstvo města 
254/17/06 
s c h v á l i l o : 
změnu kalkulačního vzorce pro výpočet ceny tepla roku 2005 
 
Zastupitelstvo města 
255/17/06 
s c h v a l u j e : 
odpis pohledávky ve výši 715.074,80 Kč u společnosti TEPLO VRBNO s.r.o. dle návrhu 
 
Zastupitelstvo města 
256/17/06 
s c h v a l u j e : 
souborné stanovisko k projednávanému konceptu řešení změny č. 1 ÚPN SÚ Vrbno p/P 
 
Zastupitelstvo města 
257/17/06 
1.  p r o j e d n a l o : 
informaci o přípravě stavby „Víceúčelová hala Vrbno pod Pradědem“ 
 
2.  p o v ě ř u j e : 
PaedDr. Hradilovou účastí ve výběrové komisi pro vyhodnocení poptávky na nabídku 
projekčních prací pro zpracování studie na víceúčelovou halu 
 
 
Zastupitelstvo města 
258/17/06 
1.  p r o j e d n a l o : 
informaci o poskytování pečovatelské služby 
2.  r o z h o d l o : 
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o poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč společnosti HELP-IN o.p.s, poskytující ve Vrbně p/P 
pečovatelskou službu 
3.  r o z h o d l o : 
o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle předloženého návrhu 
4.  z p l n o m o c ň u j e : 
starostku města podpisem smlouvy 
 
Zastupitelstvo města 
259/17/06 
u k l á d á : 
radě města zabývat se problematikou parkování ve městě  
Termín: 15. 6. 2006 
 
Zastupitelstvo města 
260/17/06 
d o p o r u č u j e : 
radě města posílit dotaci pro Spolek přátelé Vrbenska na zajištění fotografické výstavy 
                                                                 
                                                           Zapsala: Kateřina Výskalová DiS., 23.3.2006  

 
 

II.  USNESENÍ 
z 18. zasedání zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, konaného dne 15.6. 2006 
v 16:00 hodin v přístavbě MěÚ 
 

 
Zastupitelstvo města 
261/18/06 
b e r e  n a  v ě d o m í : 
kontrolu plnění usnesení: 
206/13/05 3) dosáhnout převodu předmětných parcel do majetku města      
250/17/06 3) rozpracovat změnu rozpočtu č.1 do podrobného členění -   
            4) rozpracovanou změnu rozpočtu č.1 předložit Změ k informaci  
259/17/06       zabývat se problematikou parkování ve městě -  TTKK   2211..99.. 
262/18/06 
b e r e  n a  v ě d o m í : 
zprávu o činnosti rady města 

 
Zastupitelstvo města 
263/18/06 
1.  n e s o u h l a s í : 
se snížením ceny pozemku : 
Pozemku  p.č. 6/2, 13/2, 47/7, 48 v k.ú. Mnichov p/P   
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2.  r o z h o d l o :  
neprodat  nemovitosti – pozemky : 
Pozemek p.č. 6/2 v k.ú. Mnichov p/P o výměře 3669 m2 
Pozemek p.č. 13/2 v k.ú. Mnichov p/P o výměře 10465 m2 
Pozemek p.č. 47/7 v k.ú. Mnichov p/P o výměře 36614 m2 

Pozemek p.č. 48 k.ú. Mnichov p/P o výměře 299 m2 

dle geometrického plánu č. 502-19/2006 ze dne 27.2.2006 za účelem zemědělské a pastevní 
činnosti. 
Pradědský lesní závod a.s., Nádražní 599, 793 26  Vrbno pod Pradědem 
za smluvní cenu :                            1,327.940,-  Kč 
Vyhlášení záměru Změ – 225/16/05 – bod 8. – 15.12.2005, vyvěšeno od 21.12.2005 do 
06.01.2006 
 
Zastupitelstvo města 
264/18/06 
1. r o z h o d l o : 
neprodat pozemek : 
Pozemek p.č. 390, 1856/1, 1860 v k.ú. Vrbno pod Pradědem – díly o celkové výměře cca 20 
m2 za účelem výstavby garáže 
2. r o z h o d l o : 
prodat pozemek : 
Pozemek p.č. 700/1 v k.ú. Mnichov p/P – díly o celkové výměře cca 300 m2  
Pozemek p.č. 697 v k.ú. Mnichov p/P – část o výměře cca 1000 m2 za účelem výstavby 
pí. Dulčic Gabriela, Mnichov 81, 793 26 Vrbno pod Pradědem  
Prodejní cena bude schválena Zastupitelstvem města po zpracování podkladů k prodeji 
 
Zastupitelstvo města 
265/18/06 
1. r o z h o d l o : 
o  prodeji nemovitostí – pozemků: 
Pozemek p.č. 879 v k.ú. Mnichov p/P o výměře 1054 m2  
Pozemek p.č. 880/2 v k.ú. Mnichov p/P o výměře 436 m2  

dle geometrického plánu č. 490 – 175/2005 ze dne 09.01.2006 za účelem zemědělské 
a pastevní činnosti v ochranném pásmu vzdušného vedení vysokého napětí a dořešení 
příjezdové nezpevněné komunikace k RD č.p. 67 na pozemku p.č. 875  
manž. Vrba Josef a Lenka, Mnichov 67, 793 26 Vrbno pod Pradědem  
za smluvní cenu:                                                          22.700,- Kč 
Vyhlášení záměru Změ – 210/14/05 – bod 5 – 29.09.2005, vyřešeno od 05.10.2005 do 
20.10.2005 
2. r o z h o d l o : 
o  prodeji nemovitostí – pozemků : 
Pozemek p.č. 475/3 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře 47 m2 pod objektem občanské 
vybavenosti – prodejnou květin 
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Pozemek p.č. 475/8 v k.ú. Vrbno p/P o výměře 126 m2 dle geometrického plánu č. 593 – 
29/2006 ze dne 08.03.2006 za účelem manipulační plochy prodejny květin  
p. Palyza Jan, Husova 628, 793 26 Vrbno pod Pradědem  
za smluvní cenu :       24.200,- Kč  
Vyhlášení záměru Změ – 226/16/05 – 15.12.2006, vyvěšeno od 21.12.2005 do 06.01.2006 
 
Zastupitelstvo města 
266/18/06 
1. r o z h o d l o :   
o vyhlášení záměru prodeje nemovitostí – pozemku : 
Pozemek p.č. 1556 v k.ú. Vrbno p/P o výměře 2105 m2 

za účelem vybudování sportovně rekreačního zařízení – SKI servis a půjčovna     
s podmínkou prodeje až po schválení návrhu 2. změny Územního plánu města 
 p. Kothánek Emil, Husova 491, 793 26 Vrbno p/P 
2. r o z h o d l o :   
o vyhlášení záměru prodeje nemovitostí – pozemků v obou variantách : 
Pozemky p.č. 1680/3, 1679, 1676, 1675, 1674, 1673, 1672, 1626/4 v k.ú. Vrbno p/P – části o 
celkové výměře: 
I. varianta pod vlekem : délka cca 600 m x šířka 5 m = cca 3.000 m2 

II. varianta pod vlekem : včetně sjezdovky : délka cca 600 m x šířka 55 m = cca 33.000 m2  
pod připravovanou stavbou nového lyžařského vleku Double MAX pod Vysokou horou 
Sportovní klub při Gymnáziu ve Vrbně pod Pradědem. S podmínkou komplexního prodeje, tj. 
prodej na základě geometrického plánu současně od všech vlastníků pozemků dotčených výše 
uvedenou stavbou.  
 
Zastupitelstvo města 
267/18/06 
r o z h o d l o : 
o nevyhlášení záměru směny nemovitostí – pozemků : 
Pozemek p.č. 731 v k.ú. Vrbno p/P výměře 234 m2 za účelem  stavby občanské vybavenosti – 
obchod a služby z vlastnictví města Vrbno p/P do vlastnictví Ing. Burda Miroslav, Ludvíkov 
26. Směna za Pozemek p.č. 733 v k.ú. Vrbno p/P o výměře 161 m2   z vlastnictví Ing. Burda 
Miroslav, Ludvíkov 26  do vlastnictví města Vrbno po Pradědem. 

 
Zastupitelstvo města 
268/18/06 
o d k l á d á : 
usnesení o vyhlášení záměru na prodej nemovitostí – pozemků: 
Pozemek p.č. 369 v k.ú. Vrbno p/P část o výměře cca 300 m2  za účelem výstavby garáží,                          
garážových stání    

 
Zastupitelstvo města 
269/18/06 
1. s o u h l a s í : 
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se snížením ceny pozemků p.č. 158 a 161/10 v k.ú. Železná p/P na 50,- Kč  
2. r o z h o d l o :  
o prodeji nemovitostí – pozemků : 
Pozemek p.č. 158 v k.ú. Železná p/P o výměře 149 m2 
Pozemek p.č. 161/10 v k.ú. Železná p/P o výměře 1299 m2 

dle geometrického plánu č. 238 – 8/2006 ze dne 20.01.2006 za účelem vytvoření funkčního 
celku s objektem bydlení č.p. 1 na pozemku p.č. 157/2  
manž. Sideras Panajotis a Lenka, Železná 175, 793 26 Vrbno p/P 
za smluvní cenu :                                                                                   80.800,- Kč 
Vyhlášení záměru Změ – 225/16/05 – bod 3 – 15.12.2005, vyvěšeno od 21.12.2005 do 
06.01.2006  
 
Zastupitelstvo města 
270/18/06 
1. p r o j e d n a l o :  
žádost TECHNICKÝCH SLUŽEB VRBNO s.r.o. o prominutí splátek majetku dle smlouvy č. 
36/2002 na pracovní stroje, zařízení a DHIM a smlouvy č. 35/2002 na dopravní prostředky 
2. s o u h l a s í :  
s odložením splátek majetku dle smlouvy č. 36/2002 na pracovní stroje, zařízení a DHIM a 
smlouvy č. 35/2002 na dopravní prostředky o jeden rok, tj. na rok 2007 a 2008 
 
Zastupitelstvo města 
271/18/06 
1. p r o j e d n a l o :  
návrh rozpočtových změn č. 2 včetně dodatku k 30.6.2006 ve výši 3.883.746,- Kč. Rozpočet 
po změně činí 116.436.084,-  Kč 
2. s c h v á l i l o : 
návrh rozpočtových změn včetně dodatku ve výši 5.101.097,- Kč 
3. u k l á d á : 
Rmě rozpracovat změnu č. 2 do podrobného členění, zodp:Rada města, TK: 21.9.2006 
4. u k l á d á : 
Rmě rozpracovanou změnu č. 2 předložit zastupitelům k informaci, zodp:Rada města,     TK: 
21.9.2006 
 
Zastupitelstvo města 
272/18/06 
1. s o u h l a s í :   
s přijetím střednědobých úvěrů až do výše 25.000.000 Kč u Komerční banky a.s. 
k profinancování akcí „Cyklostezky“, „Vzdělaností a informovaností k prosperitě“ a „Obnova 
tenisového areálu“ 
2. s c h v a l u j e :  
v souladu s § 85 písm. j / Zákona o obcích:  

- smlouvu o úvěru  s Komerční bankou a.s  se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp.969,  
ve výši 9, 262.008,- Kč na profinancování akce Cyklostezky se splatností do 30.6.2007 
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s pohyblivou úrokovou sazbou 1 M PRIBOR + 0,01 % p.a. 
- smlouvu o úvěru  s Komerční bankou a.s  se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp.969,  
ve výši 13, 877.405,- Kč na profinancování akce Vzdělanosti a informovanosti k prosperitě  
se splatností do 30.6.2008 s pohyblivou úrokovou sazbou 1 M PRIBOR + 0,01 % p.a. 
-  smlouvu o úvěru  s Komerční bankou a.s  se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp.969,  
ve výši 1,406.000,- Kč na profinancování akce Obnova tenisového areálu se splatností do 
31.12.2007 s pohyblivou úrokovou sazbou 1 M PRIBOR + 0,01 % p.a. 

3. z p l n o m o c ň u j e : 
starostku města podpisem výše uvedených smluv o úvěrů  
 
Zastupitelstvo města 
273/18/06 
b e r e   n a   v ě d o m í  : informaci o rozpracování rozpočtových změn č. 1 do podrobného 
členění 
 
Zastupitelstvo města 
274/18/06 
1. s o u h l a s í : s celoročním hospodařením města Vrbno pod Pradědem za rok 2005 
2. b e r e  n a  v ě d o m í : 
zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Vrbno p. P. za rok 2005 
3. s c h v a l u j e : 
závěrečný účet města Vrbno pod Pradědem bez výhrad 
 
Zastupitelstvo města  
275/18/06 
s c h v a l u j e : 
návrh 1. změny územního plánu Vrbno pod Pradědem podle § 26, odst. 2), zák.č. 50/76 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Zastupitelstvo města 
276/18/06 
1. p r o j e d n a l o : 
návrhy vlajek města Vrbna pod Pradědem  
2. u k l á d á :  
vyhodnotit návrhy a předložit ke schválení Zastupitelstvu města, zodp.: Rada města, TK 21.9. 
 
Zastupitelstvo města 
277/18/06 
s t a n o v í : 
pro nové volební období 21 členů zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem 
 
Zastupitelstvo města 
278/18/06 
u k l á d á : 



24 
 

zajistit vyřízení na vznesených dotazů občanů a zastupitelů, zodp.: Rada města, TK 21.9. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Zapsala: Tománková Dana, dne 16.6.2006 
 

 
 

III.  USNESENÍ 
Z 19. Zasedání zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, konaného dne 21.9.2006 
v 16:00 hod. v přístavbě Městského úřadu 
 
 
Zastupitelstvo města 
279/19/06 
b e r e  n a  v ě d o m í : 
kontrolu plnění usnesení: 
206/13/05 3) dosáhnout převodu předmětných parcel do majetku města TK:14.12.06  

259/17/06    zabývat se problematikou parkování ve městě    TK:14.12.06 

271/18/06 3) rozpracovat změnu č.2 do podrobného členění   splněno 

             4) rozpracovanou změnu č.2 předložit zastupitelům k informaci splněno 

276/18/06        2) vyhodnotit návrhy vlajky a předložit ke schválení Změ  splněno 

278/18/06        zajistit vyřízení vznesených dotazů občanů a zastupitelů  splněno 

 
Zastupitelstvo města 
280/19/06 
b e r e  n a  v ě d o m í : 
zprávu o činnosti rady města 
 
Zastupitelstvo města 
281/19/06 
1. r o z h o d l o  : 
o vyhlášení záměru prodeje : 
plynárenského zařízení, kterým je STL plynofikace Vrbno pod Pradědem  
- v k.ú.Vrbno pod Pradědem  
plynovod v délce 163,8 m, plynovodní přípojky v celkové délce 766,9 m – k.ú. Mnichov p. P. 
- v k.ú.Mnichov pod Pradědem  
plynovod v délce 5168,1 m, plynovodní přípojky v celkové délce 1008,1 m 
- v k.ú.Železná pod Pradědem  
plynovod v délce 4629,1 m, plynovodní přípojky  v celkové délce 1452 m 
2. r o z h o d l o  : 
o prodeji : 
plynárenského zařízení, kterým je STL plynofikace Vrbno p. P.- k.ú. Vrbno p. P.  
- v k.ú.Vrbno pod Pradědem 
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plynovod v délce 163,8 m, plynovodní přípojky v délce 766,9 m – k.ú. Mnichov p. P. 
- v k.ú.Mnichov pod Pradědem  
plynovod v délce 5168,1 m, plynovodní přípojky v celkové délce 1008,1 m–k.ú. Železná p. P.   
- v k.ú.Železná pod Pradědem  
plynovod v délce 4629,1 m, plynovodní přípojky v celkové délce 1452,6 m  
za nabídnutou smluvní cenu 5,100.000,- Kč dle standardů koncernu RWE (vlastník většiny 
plynárenských společností v ČR) cena vychází výhradně z rozsahu zařízení a množství plynu 
tímto zařízením přepravovaným Severomoravská plynárenská, a.s. Ostrava  
(( s podmínkou prodeje až po zákonném vyvěšení vyhlášení záměru prodeje na úřední desce 
- po přihlášení jiného zájemce, který podá vyšší nabídku se toto rozhodnutí ruší)) 
3. z.p.l.n.o m o c ň u j e :  
starostku města podpisem této smlouvy o prodeji výše uvedených plynárenských zařízení  
 
Zastupitelstvo města 
282/19/06 
1. r o z h o d l o : 
o koupi pozemku : 
Pozemek p.č. 1068/3 v k.ú. Vrbno p/P o výměře 24 m2 
dle geometrického plánu č. 594-30/2006 ze dne 07.03.2006 
za účelem akce „Rozšíření chodníku na ul. Nádražní před Penzionem Vrbno“ 
od PENZION VRBNO spol. s r.o., Nádražní 228, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
za smluvní cenu      2.400,- Kč  
vyhlášení záměru Změ-227/16/05-bod 2.-15.12.05, vyvěšeno od 21.12.2005 do 06.01.2006  
((náklady spojené s  vyhotovením dokladů pro přípravu kupní smlouvy včetně geometrického 
plánu a znaleckého posudku, sepisem této kupní smlouvy a jejím uzavřením, náklady na vklad 
do katastru nemovitostí mimo daně z převodu nemovitostí hradí kupující, tj. Město Vrbno pod 
Pradědem )) 
2.  r o z h o d l o : 
o prodeji pozemku  : 
Pozemek p.č. 1067    v k.ú. Vrbno p/P o výměře  63 m2 
pozemek p.č. 1065/1 v k.ú. Vrbno p/P o výměře 303 m2 
pozemek p.č. 1074/1 v k.ú. Vrbno p/P o výměře 446 m2 
dle geometrického plánu č. 605-98/2006 ze dne 24.07.2006 
za účelem vytvoření funkčního celku s objektem na pozemku p.č. 1062 
p. Jošt Jan ing., Sladkovského 433, 530 02 Pardubice 
za smluvní cenu      88.200,- Kč 
(smluvní cena pozemků – 100,-Kč/m2   81.200,- Kč) 
(náklady spojené s prodejem       7.000,- Kč) 
vyhlášení záměru Změ-227/16/05-bod 1.-15.12.05, vyvěšeno od 21.12.2005 do 06.01.2006  
 
Zastupitelstvo města 
283/19/06 
2.  r o z h o d l o : 
o prodeji nemovitosti a pozemků :  
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Objekt bydlení č.p 15 v k.ú. Vrbno p/P na pozemku p.č. 1066 
pozemek p.č. 1066     v k.ú. Vrbno p/P o výměře  276 m2  
pozemek p.č. 1069     v k.ú. Vrbno p/P o výměře    91 m2  
pozemek p.č. 1072     v k.ú. Vrbno p/P o výměře    15 m2  
pozemek p.č. 1065/4  v k.ú. Vrbno p/P o výměře  263 m2  
pozemek p.č. 1074/4  v k.ú. Vrbno p/P o výměře  248 m2 
p. Drobný Libor, Nádražní 15, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
za cenu                 403.942,- Kč 
(objekt bydlení č.p.15                318.594,- Kč) 
 dle znaleckého posudku č.2006/2220/064 z 17.08.2006                 
vyhlášení záměru Změ-227/16/05-bod 1.-15.12.05, vyvěšeno od 21.12.2005 do 06.01.2006  
((Podmínka pro kupujícího: podpis kupní smlouvy a úhrada zbývající smluvní ceny nejpozději 
do 15. prosince 2006. V případě nezaplacení ve stanoveném termínu se prodej ruší)) 

 
Zastupitelstvo města 
284/19/06 
r o z h o d l o : 
o prodeji pozemku: 
 Pozemek p.č. 1242/17 v k.ú. Vrbno p/P o výměře 54 m2 
dle geometrického plánu č. 606-99/2006 ze dne 24.07.2006 
za účelem rozšíření profilu průjezdu k objektu č.p. 113 na pozemku p.č. 1225 
pí Putnerová Kateřina, Ludvíkov 23, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
za smluvní cenu                   12.500,- Kč 
vyhlášení záměru Změ-196/13/05 bod 4 – 16.06.05, vyvěšeno od 20.06.2005 do 04.07.2005 
(( s podmínkou, že kupující pozemku p.č. 1242/17  si na své náklady zajistí rozhodnutí o 
odstranění stavby stávajícího nefunkčního septiku a tento nefunkční septik odstraní za 
asistence fy AQUAstop Bruntál )) 
 
Zastupitelstvo města 
285/19/06 
r o z h o d l o : 
o koupi pozemků: 
1. Pozemek p.č. 1263/3 v k.ú. Mnichov p/P o výměře 82 m2 
pozemek p.č. 1263/4 v k.ú. Mnichov p/P o výměře 96 m2 
pozemek p.č. 1263/5 v k.ú. Mnichov p/P o výměře   6 m2 
dle geometrického plánu č. 506-61/2006 ze dne 12.05.2006 
za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků části stávající místní komunikace  
od manž. Kaliňák Josef a Jarmila, Pikartská 1153/34, 710 00 Ostrava 
za smluvní cenu 100,- Kč/m2     18.400,- Kč 
2. Pozemek p.č. 1264/2 v k.ú. Mnichov p/P o výměře   17 m2 
pozemek p.č. 1265/2 v k.ú. Mnichov p/P o výměře 125 m2 
pozemek p.č. 1265/3 v k.ú. Mnichov p/P o výměře   35 m2 
pozemek p.č. 1266/2 v k.ú. Mnichov p/P o výměře   28 m2 
dle geometrického plánu č. 504-60/2006 ze dne 27.04.2006 
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za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků části stávající místní komunikace  
od Ludwig Tomáš, Ve Svahu 445/12, 793 26 Vrbno pod Pradědem - 1/2 
     Ludwig Vítězslav, Střelniční 610, 793 26 Vrbno pod Pradědem  - 1/2 
za smluvní cenu 100,- Kč/m2     20.500,- Kč 
(( náklady spojené s  vyhotovením dokladů pro přípravu kupní smlouvy včetně geometrického 
plánu a znaleckého posudku, sepisem této kupní smlouvy a jejím uzavřením, náklady na vklad 
do katastru nemovitostí mimo daně z převodu nemovitostí hradí kupující, tj. Město Vrbno pod 
Pradědem )) 
 
Zastupitelstvo města 
286/19/06 
1) r o z h o d l o : 
o vyhlášení záměru na prodej pozemků : 
1.Pozemek p.č.130/3 v k.ú. Mnichov p/P o výměře    61 m2  
pozemek p.č.131    v k.ú. Mnichov p/P o výměře  225 m2  
za účelem zahrady k rodinnému domu č.p. 4 na pozemku p.č. 136 
pozemek p.č.136   v k.ú. Mnichov p/P o výměře   259 m2 
pod stávajícím rodinným domem č.p. 4 
manž. Kováčik Lubomír a Veronika, Mnichov 4, 793 26 Vrbno pod Pradědem  
2.Pozemek p.č. 199 v k.ú. Vrbno p/P o výměře 296 m2 
za účelem výstavby občanské vybavenosti-kosmetické provozovny 
paní Zahrádková Tereza, M. Alše 585, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
3. Pozemek p.č. 1129/1 v k.ú. Mnichov p/P – část o výměře cca 2500 m2 
za účelem vybudování soukromého rybníku 
Ing. Rohel Zdeněk, 793 24  Karlova Studánka 90 
Macek Michal, 793 24  Karlova Studánka 18 
Ing. Janeček Lukáš, Potoční 297, 696 66 Sudoměřice nad Moravou 
( podmínka vrácení peněz) 
2) r o z h o d l o : 
o nevyhlášení záměru na prodej pozemků : 
1.Pozemek p.č. 485 v k.ú. Vrbno p/P – část o výměře cca 40 m2 
za účelem zahrady k rodinnému domu č.p. 631 na pozemku p.č. 535/2 
manž. Marášek Milan a Iveta, Krejčího 631, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
2. Pozemek p.č. 161/1 v k.ú. Železná p/P – část o výměře cca 400 m2 
za účelem zahrady 
manž. Hlávka Stanislav a Martina, Železná 142, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
 
Zastupitelstvo města 
287/19/06 
1. r o z h o d l o  o koupi pozemků: 
Pozemek p.č. 808 v k.ú. Vrbno p/P o výměře 1124 m2 
do podílového spoluvlastnictví 146/1000 za cenu 100,-Kč/m2 
za účelem přístupu - jako vlastník jednotky č. 194/2 - byt v objektu č.p. 194 na pozemku p.č. 
789, spoluvlastník podílu na společných částech a prostorách domu a spoluvlastník podílu na 
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stavebním pozemku č. 789 ležícím pod objektem č.p. 194 v podílu 146/1000 od 
CRYSTALEX a.s., B.Egermanna 634, 473 13 Nový Bor) 
2. z p l n o m o c ň u j e : starostku podpisem smlouvy 
 
Zastupitelstvo města 
288/19/06 
1. s o u h l a s í : 
se smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.B -312/06.Povinný 
z věcného břemene – Povodí Odry, s.p. Varenská 49, 701 26 Ostrava na části pozemku 
p.č.783/3 – vodní plocha v k.ú. Vrbno pod Pradědem  a na části pozemku p.č. 1380/1 – vodní 
plocha v k.ú. Mnichov pod Pradědem zřizuje ve prospěch oprávněného – Město Vrbno pod 
Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem – věcné břemeno spočívající 
v umístění nápustného a výpustného objektu pro investiční akci ,, Biocentrum – obnova 
slepého ramene řeky Opavy – Vrbno pod Pradědem´´ 
2. z p l n o m o c ň u j e : starostku podpisem smlouvy 
 
Zastupitelstvo města 
289/19/06 
s c h v a l u j e : 
podání žádosti o úplatný a bezúplatný převod pozemků z PF ČR na Město Vrbno pod 
Pradědem 
pozemky p.č.1464/1, 1471, 1468, 1470, 1465/1 část, 1816 část, 840/1, 849/1, 850/1, 850/2, 
850/3, 834/2, 1682/1, 1684/1, 394/2, 394/3, 394/4, 676/2, 506/1, 1180/2, 1508 
 
Zastupitelstvo města 
290/19/06 
1)  p r o j e d n a l o  : 
žádost Sportovního Gymnázia  Vrbno pod Pradědem o dotaci ve výši 95.000,- Kč na 
dofinancování povinného podílu v projektu „Interaktivní výuka přírodovědných předmětů na 
nižším stupni gymnázia“. 
2)  n e s c h v á l i l o : 
dotaci  pro Sportovní Gymnázium Vrbno pod Pradědem ve výši 95.000,- Kč na tento projekt 
3)  u k l á d á : 
znovu projednat žádost Sportovního Gymnázia Vrbno pod Pradědem dle jednacího řádu  
čl.9 odst.8 
Zodp: Rada města 
TK: 14.12.2006 
 
Zastupitelstvo města 
291/19/2006 
1)  p r o j e d n a l o  : 
návrh rozpočtových změn č.3 ve výši 18,989.830 Kč. Upravený rozpočet činí 135,425.914 Kč 
2)  s c h v a l u j e : 
návrh rozpočtových změn ve výši 18,989.830 Kč. Upravený rozpočet činí 135,425.914 Kč. 
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3)  u k l á d á : 
rozpracovat rozpočtovou změnu č. 3 do podrobného členění a informovat zastupitele formou 
usnesení z jednání Rmě 
Zodp: Rada města 
TK: 14.12.2006 
4)  u k l á d á : 
zpracovat podrobnější rozpis financování, zodp: Rada města, TK: 14.12.2006 
                                       
Zastupitelstvo města 
292/19/06 
1)  p r o j e d n a l o : 
přidělenou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 155 000,- Kč ,, Komunální 
volby´´ 
2)  s c h v a l u j e  : 
navýšení rozpočtu po 3.rozpočtové změně v příjmové i výdajové části o 155 000,- Kč 
 
Zastupitelstvo města 
293/19/06 
s c h v a l u j e  :  
„Dohodu „ mezi Městem Vrbno pod Pradědem a Obcí Andělská Hora na pořízení 2. změny 
ÚPSU Vrbno pod Pradědem a 3. změny ÚPSU Andělská Hora. 
 
Zastupitelstvo města 
294/19/06 
s c h v a l u j e  :  
zahájení prací na pořízení regulačního plánu lokality „Dřevokombinát“ dle návrhu 1. změny 
ÚPSU Vrbno pod Pradědem  
 
Zastupitelstvo města 
295/19/06 
1) n e s c h v a l u j e : návrh vlajky č. 8 
2) u k l á d á : předložit návrhy vlajek na dalším jednání Změ, zodp: Rada města, TK: 
14.12.2006 
 
Zastupitelstvo města 
296/19/06 
1. p r o j e d n a l o : návrh architektonické studie stavby „Víceúčelová hala Vrbno p. P.“ 
2. s c h v a l u j e : 
umístění stavby „Víceúčelová hala Vrbno pod Pradědem“ v lokalitě dle jednoho z návrhů 
architektonické studie, vedle fa. RIDEX – po levé straně při vjezdu do města od Bruntálu   
Zastupitelstvo města 
297/19/06 
s c h v a l u j e  : 
udělení dotace ve výš 50 000,- Kč Sportovnímu klubu ACS Drak Vrbno pod Pradědem 
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Zastupitelstvo města 
298/19/06 
u k l á d á  : 
připravit smlouvu o budoucí kupní smlouvě s Vrsanem spol.s.r.o., Jesenická 196, Vrbno pod 
Pradědem, zodp: Rada města, TK: 14.12.2006 
 
Zastupitelstvo města 
299/19/2006 
u k l á d á  : 
vyhovět žádosti pana Gamovského o pronájmu pozemku  pro přístavbu k prodejnímu stánku, 
Zodp: Rada města, TK: 14.12.2006 
 
Zastupitelstvo města 
300/19/2006 
u k l á d á  : 
vyslovit souhlas s posunutím dopravní značky ke spodní hranici vleku s omezovacím 
dodatkem, zodp: Rada města, TK: 14.12.2006 
 
Zastupitelstvo města 
301/19/2006 
u k l á d á  : 
prioritně zařadit Palackou ulici do plánu oprav MK, zodp: Rada města, TK: 14.12.2006 
 
Zastupitelstvo města 
302/19/2006 
u k l á d á  : 
zpracovat podklady pro rozpočet města a zpracovat hodnocení provozování klubu Mír, zodp: 
Rada města, TK: 14.12.2006 
 
Zastupitelstvo města 
303/19/2006 
u k l á d á  : 
zařídit vyřízení vznesených dotazů občanů a zastupitelů, zodp: Rada města, TK: 14.12.2006 

                                                                                         
                                                                     Zapsala: Dana Tománková, 31.9.2006 
 

 
 

IV.  USNESENÍ 
z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem, konaného dne  
2. listopadu 2006 v 16.00 hod. v sále Střediska chytrých aktivit 
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Zastupitelstvo města 
1/1/06 
určuje  
ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vrbna p.P. 

- paní Marii Pavkovou 
- pana Miloslava Paňáka 

 
Zastupitelstvo města 
2/1/06 
schvaluje 
program jednání 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vrbna p.P. s doplněním o bod: 

- přidělení dotace ve výši 2.961 tis. Kč na projekt ,,Centrum aktivit a pohody pod 
Pradědem“( Víceúčelová hala) v rámci dotačního titulu Program na podporu 
projektové dokumentace pro operační program NUTS II Moravskoslezského kraje 
2007-2013 

 
Zastupitelstvo města 
3/1/06 
volí 
členy volební komise pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů Rady města  

- pana Ivana Hábu 
- paní MUDr. Evu Matelovou 
- paní Irenu Jedinákovou 
- pana Aleše Remeše 
- pana MUDr. Otakara Kopřivu 

Zastupitelstvo města 
4/1/06 
volí 
členy návrhové komise 

- pana Bohumila Sýkoru 
- pana Ing. Jiřího Klíče 
- pana Ivo Urbánka 
- přísedící  pan Ing. Miroslav Adámek 

 
Zastupitelstvo města 
5/1/06 
schvaluje 
Jednací řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem  
 
Zastupitelstvo města 
6/1/06 
schvaluje 
Volební řád pro tajnou volbu starosty, místostarosty a dalších členů Rady města  
 
 
Zastupitelstvo města 
7/1/06 
1) stanoví 
2 uvolněné členy Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem, a to pro výkon funkce starosta a 
místostarosta  
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2) stanoví 
počet členů Rady města Vrbna pod Pradědem je 7 
 
Zastupitelstvo města 
8/1/06 
volí 
paní Ing. Helenu Kudelovou do funkce starosty 
 
Zastupitelstvo města 
9/1/06 
volí 
pana  Ing. Miloše Lasotu do funkce místostarosty 
 
Zastupitelstvo města 
10/1/06 
volí 
další členy Rady města Vrbna pod Pradědem 
paní  Hanu Janků 
pana  MUDr.Otakara Kopřivu 
paní   Ing.Ivanu Novotnou 
pana  Aleše Remeše 
pana  Bohumila Sýkoru 
 
Zastupitelstvo města 
11/1/06 
1) zřizuje finanční výbor na volební období 2006 – 2010 
2) volí  
předsedu finančního výboru paní  PaedDr. Michaelu Hradilovou 
 
Zastupitelstvo města 
12/1/06 
1) zřizuje  kontrolní výbor na volební období 2006 – 2010 
2) volí 
    předsedu kontrolního výboru pana Ing. Miloslava Komárka 
 
Zastupitelstvo města 
13/1/06 
1) rozhodlo 
o přijetí dotace ve výši 2.961 tis. Kč na projekt ,,Centrum aktivit a pohody pod Pradědem´´ 
( Víceúčelová hala) v rámci dotačního titulu Program na podporu projektové dokumentace 
pro operační program NUTS II Moravskoslezského kraje 2007-2013 
2) pověřuje 
starostku podpisem smlouvy o poskytnutí dotace 
 
 
Zastupitelstvo města 
14/1/06 
stanoví 
termín konání 2. zasedání zastupitelstva města na 14.12.2006 v 16.00 hodin ve Středisku 
chytrých aktivit 
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                                                                         Zapsala: Tománková Dana, 2.11.2006 
 
 
 

V. USNESENÍ 
z 2. zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem, konaného dne 14.12. 2006 
v 16:00 hodin v sále Střediska chytrých aktivit 
 
 
 
Zastupitelstvo města 
15/2/06 
b e r e  n a  v ě d o m í : 
kontrolu plnění usnesení: 
259/17/06   zabývat se problematikou parkování ve městě  - TK: 22.3.2007     
290/19/06  3) znovu projednat žádost Sportovního gymnázia Vrbno p.P. dle jednacího                     
řádu čl.9 odst 8 ( žádost o dotaci ve výši 95 000 ,- Kč na dofinancování                     
povinného podílu v projektu ,,Interaktivní výuka přírodovědných předmětů…) 
291/19/06  rozpracovat rozpočtovou změnu č.3 do podrobného členění a inf. zast.                                               
298/19/06    připravit smlouvu o budoucí kupní smlouvě s Vrsanem spol.s.r.o. Jesenická                    
196, 793 26 Vrbno pod Pradědem               
299/19/06   vyhovět žádosti pana Gamovského o pronájmu pozemku pro přístavbu                     
k prodejnímu stánku                                                                  
300/19/06   vyslovit souhlas s posunutím dopravní značky ke spodní hranici vleku                     
s omezovacím dodatkem                                                          
301/19/06    prioritně zařadit do plánu oprav Palackou ulici do plánu oprav MK 
302/19/06    zpracovat hodnocení klubu Mír                                          
303/19/06     odpovědi na vznesené dotazy zastupitelů a občanů 
 
Zastupitelstvo města 
16/2/06 
r o z h o d l o : 
o koupi pozemku 
p.č. 1119/3 v k.ú. Vrbno p/P  o výměře  
z důvodu změny, oproti původní ústní rodinné dohodě, vlastnických vztahů soukromé       
garáže na pozemku p.č. 1119/2 a pozemku p.č. 1119/2 v současném dědickém řízení, jedná 
se o příjezd ke garáži z místní komunikace ul. Husova od paní  Tušková Pavla, Karlovice 352, 
za smluvní cenu                       7.400,- Kč    
Zastupitelstvo města 
17/2/06 

1) ruší text  
usnesení č.83/6/03 – bod ze dne 11.12.2003 
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Objekt k bydlení č.p. 210 o 6ti bytových jednotkách na pozemku p.č.1014/1 ul. Husova 
v k.ú. Vrbno pod Pradědem včetně pozemku p.č.1014/1 o výměře 565 m2 
s podmínkou uzavření smlouvy o pojezdu a chůzi s p.Lisičanem Petrem, bytem Husova 
209, Vrbno pod Pradědem – vlastníkem objektu bydlení č.p.209 na pozemku p.č.1013, 
před zpracováním a podpisem kupní smlouvy 

2) souhlasí s novým textem 
Objekt k bydlení č.p.210 a 6ti bytových jednotkách na pozemku p.č.1014/1, pozemku 
p.č.1014/1 a pozemku p.č.1014/4 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
dle geometrického plánu č.591-6/2006 ze dne 20.01.2006 
s podmínkou zřízení věcného břemene na pozemku p.č.1014/4 v nezbytně nutném případě 
pojezdu a chůze pro majitele objektu bydlení p.č.209 na pozemku p.č.1013 

 
Zastupitelstvo města 
18/2/06 
r o z h o d l o :  
o prodeji nemovitostí - pozemků    
Pozemek p.č.130/3 v k.ú. Mnichov p/P o výměře    61 m2  
pozemek p.č.131    v k.ú. Mnichov p/P o výměře  225 m2 za účelem zahrady k rodinnému 
domu č.p. 4 na pozemku p.č. 136 
pozemek p.č.136   v k.ú. Mnichov p/P o výměře   259 m2 pod stávajícím rodinným domem 
č.p. 4 
manž. Kováčik Lubomír a Veronika, Mnichov 4, 793 26 Vrbno pod Pradědem  
za smluvní cenu                   57.900,- Kč 
vyhlášení záměru Změ-286/19/06-bod 1.-21.09.06, vyvěšeno od 29.09.06 do 13.10.06  
 
Zastupitelstvo města 
19/2/06 
r o z h o d l o : 
o vyhlášení záměru na prodej nemovitostí – pozemků: 
1.  Pozemek p.č. 444     v k.ú. Mnichov p/P  o výměře 548 m2 

Pozemek p.č. 445/2  v k.ú. Mnichov p/P  o výměře 473 m2 
za účelem budoucí zahrady k rodinnému domu č. 368 na pozemku p.č. 442 
Pleva Martin, Mnichov 368, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
(z důvodu značných finančních nákladů na odklizení a odvoz následků povodně v roce 
1997 navrhuje žadatel cenu 20,- Kč/m2) 

2.  Pozemek p.č. 136 v k.ú. Vrbno p/P – část o výměře 1424 m2 
     za účelem zahrad stávajícím nájemcům 
3.  Pozemek p.č. 137 v k.ú. Vrbno p/P – část o výměře 745 m2 
     Za účelem zahrad stávajícím nájemcům 
  
Zastupitelstvo města 
20/2/06 
r o z h o d l o : 
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o prodeji nemovitostí – pozemků 
Pozemek p.č. 1626/6  v k.ú. Vrbno p/P o výměře    cca  2044 m2 
Pozemek p.č. 1672/2  v k.ú. Vrbno p/P o výměře    cca      39 m2 
Pozemek p.č. 1673/2  v k.ú. Vrbno p/P o výměře    cca    149 m2 
Pozemek p.č. 1674/2  v k.ú. Vrbno p/P o výměře    cca      48 m2 
Pozemek p.č. 1675/2  v k.ú. Vrbno p/P o výměře    cca    161 m2 
Pozemek p.č. 1676/2  v k.ú. Vrbno p/P o výměře    cca      49 m2 
Pozemek p.č. 1679/2  v k.ú. Vrbno p/P o výměře    cca    145 m2 
Pozemek p.č. 1680/4  v k.ú. Vrbno p/P o výměře    cca      19 m2 
c e l k e m                                               o výměře    cca  2654 m2 
pod připravovanou stavbou nového lyžařského vleku Double MAX pod Vysokou horou 
Sportovní klub při Gymnáziu ve Vrbně pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, 793 26 Vrbno 
pod Pradědem 
za cenu                                    340.850,- Kč  
vyhlášení záměru Změ-266/18/06-bod 2.-15.06.06, vyvěšeno od 23.06.06 do 07.07. 
 
Zastupitelstvo města 
21/2/06      
1) p r o j e d n a l o : 
důvodovou zprávu k fondu rozvoje bydlení 
2) s c h v a l u j e :  
zrušení fondu rozvoje bydlení na základě zákona o obcích č.128/2000 Sb., § 84, odst.2),      
písm.d) 
 
Zastupitelstvo města 
22/2/06 
1) p r o j e d n a l o : 
návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle přílohy 
2) s c h v a l u j e :  
odměny neuvolněným členům zastupitelstva dle návrhu 
 
Zastupitelstvo města 
23/2/06 
1) p r o j e d n a l o : 
přidělený příspěvek z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 53.920,- Kč na hospodaření      
v lesích 
2) s c h v a l u j e :  
 navýšení rozpočtu po 4. rozpočtové změně v příjmové i výdajové části o 53.920,- Kč 
 
 
Zastupitelstvo města 
24/2/06 
1) p r o j e d n a l o : 
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návrh rozpočtových změn č.4 ve výši 4.919.973,40 Kč. Upravený rozpočet činí  140.525.887,4 
Kč. 
2) s c h v a l u j e : 
návrh rozpočtových změn č.4 ve výši 4.919.973,40 Kč a upravený rozpočet ve výši    
140.525.887,40 Kč 
3) u k l á d á  : 
 rozpracovat rozpočtovou změnu č.4 do podrobného členění a informovat formou usnesení      
z jednání Rmě, zodp. Rada města, TK : 22.3.2007 
 
Zastupitelstvo města 
25/2/06 
1) p r o j e d n a l o : 
žádost  Sportovního gymnázia Vrbno pod Pradědem o dotaci ve výši 95.000 Kč na dofinancování 
povinného podílu v projektu ,, Interaktivní výuka přírodovědných předmětů na nižším stupni 
gymnázia´´ 
 2) s c h v a l u j e : 
 dotaci pro Sportovní gymnázium Vrbno pod Pradědem ve výši 95.000 Kč na tento projekt 
 3)  s c h v a l u j e :  
 přílohu k rozpočtové změně č.4 ve výši 95.000 Kč na výdajové části a na příjmové části      
uvolnění částky 95.000 Kč ze změny stavu BÚ 
4)  p o v ě ř u j e :  
 starostku podpisem smlouvy o přidělení dotace 
 
Zastupitelstvo města 
26/2/06 
1)  p r o j e d n a l o : 
návrh rozpočtu na rok 2007 v příjmové části i výdajové výši 80.696.000 Kč 
2) s c h v a l u j e :  rozpočet na rok 2007 ve výši 80.696.000 Kč 
3)  u k l á d á :  rozpracovat rozpočet na rok 2007 do podrobného členění, zodp. Rada města,  
 
Zastupitelstvo města 
27/2/06 
1) p r o j e d n a l o :  návrh rozpočtového výhledu na roky 2008 až 2010 
 2) s c h v a l u j e :  rozpočtový výhled na roky 2008 až 2010 
 
Zastupitelstvo města 
28/2/06 
 1) p r o j e d n a l o : 
 návrh připravované OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,      
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 
 2) s c h v a l u j e : 
 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,   
využívání a odstraňování komunálního odpadu 
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Zastupitelstvo města 
29/2/06 
b e r e  n a  v ě d o m í : 
     návrh složení dozorčích rad organizací 

- TEPLO VRBNO s.r.o. 
- TECHNICKÉ SLUŽBY Vrbno s.r.o.s doplněním o pana Aleše Remeše 
 

Zastupitelstvo města 
30/2/06 
V o l í: členy finančního výboru 
pí Dana Magdálková, Ing. Marian Hvorecký, pí Zuzana Machetanzová, Ing. Venuše 
Komárková 

 
Zastupitelstvo města 
31/2/06 
V o l í: členy kontrolního výboru 
MUDr. Eva Matelová, Ing. František Bačík, Ing. Jitka Krätschmerová, Ing. Igor Žemba 

 
Zastupitelstvo města 
32/2/06 
 s c h v a l u j e : 
 zařazení záměru na využití budov a areálu MŠ Jesenická za účelem modernizace  výuky 
školy a rozšíření služeb pro občany města, turisty a další do koncepce rozvoje města 
 
Zastupitelstvo města 
33/2/06 
1) p r o j e d n a l o : informaci o připravovaných akcích 
2) u k l á d á : Rmě koordinovat činnost při vytváření nové koncepce, zodp. Rada města, TK: 
22.3.2007 
 
Zastupitelstvo města 
34/2/06 
1) z ř i z u j e : 
příspěvkovou organizaci ,, Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem,      
příspěvková organizace´´ 
2) s c h v a l u j e : 
zřizovací listinu ,, Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem,  příspěvková 
organizace“ se zapracovanými změnami 
  
Zastupitelstvo města 
35/2/06 
b e r e  n a  v ě d o m í : 
informace o komunitním plánování sociálních služeb Mikroregionu Vrbensko 
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Zastupitelstvo města 
36/2/06 
s c h v a l u j e : 
dodatek ke zřizovací listině ,,Domova důchodců ve Vrbně pod Pradědem – Mnichov,      
příspěvková organizace´´, ze dne 14.12. 2006 dle návrhu 
 
Zastupitelstvo města 
37/2/06 
1) p r o j e d n a l o : 
informaci o vývoji ceny tepla vyráběném Teplem Vrbno  s.r.o. v roce 2006 
2)s c h v a l u j e : 
změnu kalkulačního vzorce ceny tepla na rok 2006, a to změnou zisku z 3 %  na 0% 
 
Zastupitelstvo města 
38/2/06 
1) p r o j e d n a l o  
vyčlenění rozpočtových výdajů a rozpočtových příjmů z oblasti kultury pro příspěvkovou 
organizaci ,,Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace“. 
 2)  s c h v a l u j e : 
příspěvek ve výši 1.827.000,- Kč pro příspěvkovou organizaci, Středisko kultury a vzdělávání 
Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace  
 
Zastupitelstvo města 
39/2/06 
1) p r o j e d n a l o : 
termíny konání jednání Rady a Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem 
 2) s c h v a l u j e : 
 termíny konání jednání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem 
 
Zastupitelstvo města 
40/2/06 
u k l á d á : Rmě vytvořit katalog investičních a podnikatelských možností, zodp. Rada 
města, TK:22.3.2007 
 
 
Zastupitelstvo města 
41/2/06 
u k l á d á: Rmě řešit problematiku koupání ve Vrbně pod Pradědem v sezóně 2007, zodp. 
Rada města, TK 22.3.2007 

 

                                                                       
                                                                         Zapsala: Dana Tománková, 14.12.2006 
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VI.  USNESENÍ 
z 3. zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem, konaného dne 30.12. 2006 
v 09:00 hodin v přístavbě MěÚ 
 
Zastupitelstvo města 
42/3/06 
s c h v a l u j e : 
,,Zadání,, 2. změny územního plánu města Vrbna pod Pradědem ve smyslu § 84,  odst.2, 
písm.b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích 
 
 
                                                                                      Zapsala: Dana Tománková, 30.12.2006 
  

                
Rada města:  

Projednávala na svých jednáních záležitosti, které jsou v její kompetenci 
v souladu s platnou legislativou, nebo které jí byly svěřeny zastupitelstvem města. 
Jednání rady města jsou ze zákona neveřejná, informace o výstupech z jednání byly 
pravidelně zveřejňovány ve ZPRAVODAJI Sdružení obcí Vrbenska.  

V jednotlivých měsících se rada scházela zpravidla dvakrát, prakticky na každém 
jednání se zabývala pronájmy pozemků v majetku města, pronájmy městských bytů 
a řešila záležitosti organizací městem zřizovaných nebo vlastněných.  Z jejích usnesení 
vybírám to nejdůležitější. 

V lednu mimo jiné vzala na vědomí návrh náplně činnosti Vzdělávacího 
a informačního střediska, schválila ceník pro užívání umělého kluziště a finanční 
příspěvek OV ČSTV k vyhodnocení nejlepších sportovců. Odsouhlasila podání žalob 
na soudní vyklizení 3 bytů, podání žádosti k Nadaci duhová energie na zbudování hřiště 
a podání žádostí o dotace na tyto akce: Biocentrum-rybníčky, Letní bobová dráha, 
Obnova tenisového areálu, Výstavba technické infrastruktury pro RD, PD cyklostezka 
Vrbno-Karlovice, Podpora komunitního plánování obcí, Kotlík-nízkoprahové zařízení 
Vrbno, Kotlík-nízkoprahový klub, Zbudování hřiště u Gymnázia, Když se řekne knihovna 
a Měsíc tenisu. Stanovila pravidla pro přijímání a vyřizování petic, stížností a podání, 
jmenovala vedoucí odboru vnějších vztahů Ing. Pavlu Müllerovou a uložila připravit 
a svolat jednání za účasti zastupitelů a občanů k seznámení se s rozvojovou studií „Sport 
a rekreace pod Vysokou horou“. 
 V únoru schválila vodovodní řád pro město a rozhodla o uzavření smlouvy mezi 
městem Vrbno a firmou AQUAstop v.o.s. Bruntál o provozování vodovodu a kanalizace 
pro veřejnou potřebu. Rozhodla o zveřejnění nabídky na pronájem bytu na ul. Jesenická 136 
mimo pořadník, o uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem objektů kotelen 
s firmou TEPLO Vrbno s.r.o. a o uzavření dodatku ke smlouvě na realizaci správy a údržby 
hřbitova na rok 2006 s firmou Technické služby s.r.o. 
 V březnu schválila poskytnutí dotace společnosti HELP-IN na zajišťování 
pečovatelské služby. Odsouhlasila vyhlášení cenové poptávky na zpracování projektových 
prací- architektonická studie stavby „Víceúčelová hala Vrbno p.P., rozhodla o přidělení grantů 
města na rok 2006. Projednala návrh rozpočtových změn č. 1, návrh podrobného členění 
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rozpočtu města na rok 2006 a souborné stanovisko k projednávanému konceptu řešení změny 
č.1 územního plánu sídelního útvaru Vrbno p.P. a vše doporučila předložit zastupitelstvu 
města ke schválení. Ve funkci valné hromady společnost TEPLO s.r.o. projednala změnu 
kalkulačního vzorce pro výpočet ceny tepla a doporučila zastupitelům změnu schválit. 
 V dubnu schválila výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných 
městem  a s.r.o., jejichž jediným vlastníkem je město. Schválila finanční příspěvek 
Automotoklubu AČR Vrbno na pořádání prvního ročníku mezinárodního automobilového 
závodu „Vrbenský vrch“. Odsouhlasila opravy na domech v majetku města, seznam 
vodohospodářských akcí, vyhlášení záměrů na pronájem pozemků  a kácení stromů na území 
města. Rozhodla o vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru nám. Sv. Michala 
513/1 a Zahradní 278, uzavření dodatku ke smlouvě s firmou EMONTAS s.r.o. 
na provozování zařízení městského osvětlení a přidělení veřejné zakázky stavby „Cyklostezky 
městem Vrbno p.P.“ firmě KARETA s.r.o. Dále uzavření smlouvy o dílo týkající se vyznačení 
turistického okruhu „Vyhlídka Praděd“ s klubem Českých turistů a dotace na činnost 
a konkrétní akce Českého svazu včelařů, Základní a speciální škole, MŠ Jesenická a MŠ 
Ve Svahu. Uložila podat návrh na záznam do historického majetku města na katastru 
nemovitostí, pozemek p.č. 900 v k.ú. Vrbno p.P. 
 V květnu schválila aktualizaci pořadníku na byty pro rok 2006, opravy bytového fondu 
v majetku města. Rozhodla o pronájmech pozemků, o uzavření dodatku ke smlouvě 
o spolupráci s TJ Sokol Vrbno na rok 2006 a o uzavření smlouvy na zpracování 
architektonické studie stavby „Víceúčelová hala Vrbno  p.P.“ s COOP-ARCH, Olomouc. 
Projednala uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě o pronájmu pozemku s SK při Gymnáziu, 
přidělení nebytových prostor na ul. Zahradní 278 a nám. Sv. Michala 513, záměr 
na zpracování projektu pro zajištění náplně Vzdělávacího centra ve Vrbně p.P. a vyhlášení 
cenové poptávky na dodávku nových dopravních značek na místní komunikace.  
 V červnu schválila prominutí poplatků příspěvkovým organizacím města a místním 
neziskovým organizacím za výlep plakátů a školám za pronájem sálu v restauraci MÍR. 
Odsouhlasila realizaci dvou projektů v programu SROP, a to „Komunitní plán sociálních 
služeb mikroregionu Vrbensko“ a „Kotlík - nízkoprahový klub – Nalezněte sami sebe“, 
vytvoření nového pracovního místa – koordinátor Komunitního plánování sociálních služeb. 
Projednala nabídky podmínek pro přijetí úvěru do výše 25 mil. Kč na akce „Cyklostezky“, 
„Vzdělaností a informovaností k prosperitě“ a „Obnova tenisového areálu“ a doporučila 
zastupitelstvu schválit přijetí úvěru. Projednala návrh doplňku k návrhu rozpočtových změn 
č. 2, návrh 1. změny ÚP Vrbno a hospodaření města za leden – duben 2006. 
 V červenci a v srpnu vzala na vědomí dopis Ing. Bambuškové o vzdání se funkce 
ředitelky Domova důchodců v Mnichově, rozhodla o vyhlášení konkurzního řízení 
a odsouhlasila členy konkurzní komise. Schválila návrh rozpisu rozpočtových změn č. 2 
do položek a podání žádosti o přezkoumání hospodaření města za rok 2006 na KÚ 
Moravskoslezského kraje. Odsouhlasila oplocení části hřiště Husova, revitalizaci hřiště 
na sídlišti Sv. Michala, opravu střechy márnice, kácení náletových dřevin v katastru města 
a znění výzev k podání nabídky na veřejnou zakázku „Šatny pro tenisové kurty Vrbno p.P.“ 
a „Biocentrum-obnova slepého ramene řeky Opavy-Vrbno p.P.“. Rozhodla o vyhlášení 
záměru na pronájem pozemků a o pronájmu pozemků. 
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 V září odsouhlasila vytvoření nových webových stránek města, znění výzvy k podání 
nabídek na veřejné zakázky nákupu výpočetní a jiné techniky v rámci projektů „Vzdělaností 
a informovaností k prosperitě“ a „Vrbno pod Pradědem-Dveře k dalšímu vzdělávání“. 
Projednala výsledky ankety k návrhům vlajky města, informaci o pořízení nového územního 
plánu města, žádost Sportovního gymnázia o příspěvek ve výši 95 tisíc Kč na dofinancování 
povinného podílu v projektu „Interaktivní výuka přírodovědných předmětů na nižším stupni 
gymnázia“ a rozhodla o přidělení zakázek „Obnova tenisového areálu“ firmě Czasch spol. 
s r.o. a „Biocentrum-obnova slepého ramene Opavy“ firmě Rovina a.s. Hulín. 

V říjnu vzala na vědomí zprávu o přípravě komunálních voleb 2006, odsouhlasila 
kácení náletových dřevin na katastru města, zrušení a vyhlášení nového konkurzního řízení 
na místo ředitelky Domova důchodců Mnichov, odpis pohledávek v položce pokuty a převod 
nedobytných pohledávek na podrozvahový účet města. Rozhodla o poskytnutí dotace 
HC Železná na zajištění sportovní přípravy, o přidělení zakázky vnitřního vybavení 
STŘECHY firmě Quercus nábytek s.r.o. Zlín a výpočetní a jiné techniky firmě Willy - Ulip 
Vladimír. Projednala návrh plánu zimní údržby a rozhodla o vydání mimořádného čísla 
„Zpravodaje sdružení obcí Vrbenska“ jako reakci na vydávání nelegální tiskoviny ve Vrbně 
pod Pradědem.   
 V listopadu mimo jiné odsouhlasila ceník vstupného na mobilní kluziště, uzavření 
smlouvy s firmou Gionardi - Dušan Zaplač na logo názvu STŘECHA, podání žádosti 
o finanční podporu z programu INTERREG IIIA na projekt „Dny Euroregionu Praděd – 
Vrbenské letní slavnosti 2007“. Projednala a doporučila materiály pro jednání Zastupitelstva 
města, které jsou zaznamenány v usnesení zastupitelstva. Projednala a odsouhlasila žádost 
SK při Gymnáziu o příspěvek na úpravu lyžařských běžeckých tras v zimní sezóně 2006/07 
ve výši 60.200- Kč a žádost ZŠ Vrbno o převedení 100.000,- Kč ze schváleného příspěvku 
na provoz na pořízení investice.   
 V prosinci jmenovala do funkce ředitelky Domova důchodců Mnichov Mgr. Pavlu 
Žaludovou s účinností od 1.1.2007. Odsouhlasila přidělení bytů a opravy na bytech města. 
Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor za účelem provozování veřejných WC mezi 
městem a TJ Sokol na rok 2007m zřízení SMS infokanálu ve Vrbně a rozhodla pověřit 
vedením příspěvkové organizace Středisko kultury a vzdělávání Vrbno p.P. Hanu Janků 
do doby jmenování ředitele. Zadání ke změně č. 2 územního plánu města doporučila ZMě 
ke schválení na mimořádném jednání dne 30.12.2006.  
 

 2.2.  Činnost městského úřadu 
 

Budova Městského úřadu se nachází se na ulici Nádražní, č.p. 389, odbor vnějších 
vztahů MěÚ (kultura, evropské dotace a redakce Zpravodaje) na pracovišti v objektu čp. 449 
na Nádražní ulici.  

 K městu Vrbnu pod Pradědem náleží od roku 1960 (resp. 1961) místní části Bílý 
Potok, Mnichov, Vidly a Železná.  
 Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník a zaměstnanci obce za řazení 
do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta. Práci MěÚ na pozici ředitele řídí 
tajemník, kterým je Ing. Miroslav Adámek s pracovním úvazkem 1,00.  
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 Samostatní pracovníci vykonávají úkoly vnitřní kontroly, požární ochrany 
a bezpečnosti práce v přepočtených úvazcích 1,5 a jsou přímo podřízeni tajemníkovi. 
Ve struktuře úřadu je zařazeno 6 samostatných odborů s různým počtem pracovníků. V čele 
každého stojí vedoucí odboru s pracovním úvazkem 1,00. 

1. Odbor finanční –  vedoucí odboru Ing. Miloš Lasota 
Zabezpečuje úkoly týkající se hospodaření města, jeho financemi a rozpočtem. Plní úkoly 
uložení Radou města v ekonomické oblasti v souladu s právními normami a předpisy. 
Člení se na úsek financování a účetnictví, úsek daní a poplatků a pokladnu. 
Nejdůležitějšími úkoly jsou sestavování rozpočtu, hospodaření podle rozpočtu a kontrola 
jeho čerpání. 
2. Odbor majetkoprávní – vedoucí odboru Ing. Iveta Pešatová 
Zabezpečuje úkoly týkající se majetku města, jeho evidenci a správu prostřednictvím 
jednotlivých správců. Plní úkoly uložené Radou města v těchto oblastech. Člení 
se na evidenci pozemků a lesů a evidenci bytů, pronájmy a správu bytů. Zajišťuje zejména 
veškeré činnosti v souvislosti s převodem a nabýváním majetku do vlastnictví města, 
evidenci a zápisy majetku do katastru nemovitostí, vede evidenci smluv uzavřených 
městem. 
3. Odbor sociální a zdravotní –  vedoucí odboru Ivana Holčapková 
Vykonává státní správu podle zákona o sociálním zabezpečení občanů ve svěřeném 
obvodu a samosprávu pro území města. Člení se na úsek péče o rodinu a dítě, úsek péče 
o nezaměstnané bez dětí ve vlastní péči a úsek péče o staré a zdravotně postižené občany. 
4. Odbor vnějších vztahů – vedoucí odboru Ing. Pavla Müllerová 
Odbor se člení na úsek kultury, evropských dotací a samostatným oddělením je městská 
knihovna. Podílí se mimo jiné na tvorbě koncepce rozvoje cestovního ruchu v regionu, 
spolupracuje s obcemi sdruženými ve svazku „Sdružení obcí Vrbenska“, zajišťuje 
informační činnost, zahraniční vztahy a zabezpečuje úkoly města na úseku školství. Úkoly 
a činnost městské knihovny jsou popsány v kapitole Školství a osvěta. 
5. Odbor vnit řních věcí  – vedoucí odboru Monika Hlasová 
Zabezpečuje výkon správy vyplývající z ústavního práva volebního, občanského 
a shromažďovacího. Zabezpečuje úkoly tajemníka vztahující se k technickému provozu 
objektu MěÚ. Člení se na úsek vnitřních věcí, matriky a ohlašovny, vedení a projednávání 
přestupků, podatelny, informace a osobní doklady, úsek úklidu budovy. 
6. Odbor výstavby a životního prostředí  –  vedoucí odboru Ing. Zdeněk Bartoněk 
Je odborem pro usměrňování, řízení a kontrolu výstavby na území města. Zabývá 
se oblastí tvorby a ochrany životního prostředí. V rámci přenesené působnosti vykonává 
státní správu v rozsahu zákona č. 197/1998 Sb. (stavební zákon), č. 13/1997 Sb. (pozemní 
komunikace) a zákonů z oblasti životního prostředí. Vykonává činnost pověřeného 
stavebního úřadu. Člení se na územní plánování a silniční správní řád, činnost územního 
řízení a stavebního řádu, činnost tvorby a ochrany ŽP a činnosti investiční výstavby 
města. Zejména shromažďuje a zpracovává podklady pro změnu územního plánu, 
připravuje návrh investičního rozpočtu města, zabezpečuje přípravu a realizaci všech 
staveb financovaných z rozpočtu města, vede evidenci a archiv dokumentace 
k jednotlivým objektům ve městě včetně změn.  
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  2.3.   Hospodaření obce 
 

Město Vrbno pod Pradědem sestává ze tří katastrálních území, a to Mnichov 
pod Pradědem, Vrbno pod Pradědem a Železná pod Pradědem. Část pozemků je v majetku 
města, část v rukou soukromníků, velký díl lesů spravují Lesy ČR s.p., louky  a pastviny 
Pozemkový fond ČR, správcem řek na území města je Povodí Odry, s.p. Ostrava. 

Dále majetek města tvoří především obytné domy a byty, dále nebytové prostory 
(kotelny, budova městského úřadu, knihovny a hasičské zbrojnice atd.), vodovody, kanalizace, 
čistírna odpadních vod, budovy škol a školských zařízení. V roce 2006 byly z majetku města 
prodány dva bytové domy, a to č.p. 15 a č.p. 335 na Husově ulici. Oba domy zakoupili 
stávající nájemníci. 

V průběhu roku město prodalo některé své pozemky, některé pozemky koupilo 
za účelem jejich sjednocení. Významným prodejem z majetku města byly pozemky 
pro výstavbu nového lyžařského vleku pod Vysokou horou o celkové rozloze 2 654 m2, 
které ze 340.850,- Kč koupil oddíl sjezdového lyžování Sportovního klubu při Gymnáziu 
Vrbno pod Pradědem.   

Město bylo v roce 2006 zřizovatelem příspěvkových organizací Mateřská škola 
Ve Svahu, Mateřská škola Jesenická, Základní škola Vrbno pod Pradědem a Domov důchodců 
Mnichov. Všem v rámci svého rozpočtu stanovilo příspěvek na provoz. Náklady na mzdy 
zaměstnanců školských organizací byly městu poskytovány ze státního rozpočtu 
prostřednictvím Moravskoslezského kraje. Úkoly zřizovatele plní Zastupitelstvo města. 
Na sklonku roku 2006 zřídilo zastupitelstvo města novou příspěvkovou organizaci s názvem 
Středisko kultury a vzdělávání, se sídlem v budově Mateřské školy Ve Svahu. Její součástí se 
stane i městská knihovna, která byla doposud začleněna do organizační struktury Městského 
úřadu. Zřízena byla s účinností od 1.1.2007.   

Podrobné údaje k těmto organizacím jsou uvedeny v kapitole 7. Školství a osvěta. 
 Rozpočet pro rok 2006 byl schválen 15.12.2005 jako vyrovnaný v částce 86.686 tisíc 
Kč na straně příjmů i výdajů. V průběhu roku byl rozpočet několikrát upraven.  
Ve skutečnosti činily příjmy 112.301 tisíc Kč a výdaje 130.341 tisíc Kč. Saldo příjmů 
a výdajů v roce 2006 bylo – 18.040 tisíc Kč. Záporný hospodářský výsledek byl částečně 
profinancován z výsledku hospodaření za rok 2005. Po finančním vypořádání vratek 
a zůstatků hospodaření z minulých let byl výsledek hospodaření 16.791 tisíc Kč. Výsledek 
hospodaření k 31.12.2006 po finančním vypořádání byl 16.073 tisíc Kč. Byl schválen 
usnesením Zastupitelstva města.       

Podrobné informace viz. plné znění Závěrečného účtu města 2006 v příloze kroniky. 
 Město bylo zřizovatelem dvou společností s ručením omezeným. Úkoly zřizovatele 
plní Zastupitelstvo města, funkci valné hromady zastává Rada města. 
 
TEPLO VRBNO s.r.o. se sídlem Zahradní 278, od 1.10.2003 Krejčího 487  
Předmět činnosti:  
rozvod a výroba tepla 
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
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zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 
Jediný společník:  Město Vrbno pod Pradědem 
Jednatel: Jaroslav Marťán 
Dozorčí rada: S. Koruna, Ing. V. Domčík, N. Iliopulos, J. Ondryhal,. M. Paňák 
Vklad a Základní kapitál:  100 tisíc Kč 
 Rada města na svém jednání v dubnu 2007, ve funkci valné hromady ke společnosti, 
projednala výsledky hospodaření společnosti za rok 2006, zprávu auditora o ověření účetní 
závěrky a zprávu dozorčí rady. Schválila výsledek hospodaření společnosti a rozdělení 
vytvořeného zisku. Vzala na vědomí pořízení nového vozidla. 
TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. se sídlem Jesenická 205 
Předmět činnosti:  
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení 
silniční motorová doprava nákladní 
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 
obchodní činnost – koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
údržba veřejné zeleně 
zimní údržba a čištění komunikací včetně chodníků 
práce se speciálními stavebními stroji 
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 
lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti  
Jediný společník:  Město Vrbno pod Pradědem 
Jednatel: Stanislav Kocourek a Ing. Jan Kvapil 
Dozorčí rada: Ing. Emil Pela, Ivan Hába, Irena Jedináková, Marie Šípová, Zdeňka Kováčová 
Vklad a Základní kapitál:  3.824 tisíce Kč 

Rada města na svém jednání v dubnu 2007, ve funkci valné hromady ke společnosti, 
projednala Výroční zprávu o hospodaření společnosti za rok 2006, zprávu auditora a dozorčí 
rady. Schválila výsledek hospodaření společnosti a rozdělení vytvořeného zisku. 

Na zimní údržbu v období 2005/06 bylo vynaloženo 2.503 tisíc Kč. Udržováno bylo 
25 km místních komunikací 10 km chodníků.  

 

3. Obyvatelstvo 
 
3.1. Demografický vývoj a statistika 
 

K 1. lednu 2006 žilo ve městě a jeho městských částech 5.951 obyvatel. V průběhu 
roku se narodilo 54 dětí, to je o 7 více než v roce 2005, a to 27 dívek a 27 hochů. Z tohoto 
počtu se 23 dětí narodilo svobodným matkám, 1 dítě rozvedeným a 30 dětí vdaným matkám. 
Jeden porod byl vícečetný, narodila se dvojčata Josef a Petra.  Zemřelo 73 osob, o 21 více než 
v roce 2005, 33 mužů a 40 žen, ani jedno dítě ve věku 0-14 let. Nejčastější příčinou smrti byly 
ve 42 případech nemoci oběhové soustavy, sebevražda byla zaznamenána jedna. Počet 
zemřelých byl vyšší než počet nově narozených, přirozený přírůstek je záporný -19 osob. 
Přistěhovalo se 73 nových občanů a vystěhovalo se 116 občanů, což znamená, že přirozená 
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migrace dosáhla záporné hodnoty, kdy se z města vystěhovalo o 43 občanů více, než se sem 
přistěhovalo. K 31. prosinci tedy opět počet poklesl na 5.889 obyvatel, což znamená snížení 
počtu občanů v průběhu roku 2006 o - 62 osob.  

Dále v tomto roce bylo uzavřeno 22 sňatků a 17 manželství bylo rozvedeno. Oproti 
roku 2005 klesl počet rozvodů o jeden a byl nižší, než počet uzavřených sňatků.  Z 30 potratů 
v tomto roce bylo 16 samovolných, 11 miniinterrupcí a 3 jiné legálních. Na 1 000 obyvatel 
připadlo 9,1 živě narozených dětí, což je číslo vyšší než v roce předchozím. 

Jak bylo výše uvedeno, narodilo se ve Vrbně v roce 2006 celkem 54 dětí. V letošním 
roce volili vrbenští rodiče opět jména méně obvyklá. U chlapců to byl například Benjamin, 
Nikos či Nicolas, u dívek Justýna a Valérie. Dva narození chlapci dostali jméno Adam, Lukáš 
a Josef, čtyřikrát byl použit Jakub a všechna další křestní jména byla použita jen jedenkrát. 
V případě dívek se jména opakovala pouze ve třech případech, dvě dívenky dostaly, stejně 
jako vloni, jméno Kateřina a Eliška, třikrát byla použita Adéla. Žádné z dalších zvolených 
jmen se nezopakovalo.   

V lednu 2006 se jménům dětí narozených v lednu na území České republiky věnoval 
i Český statistický úřad. Nejčastějším dívčím jménem je již od roku 1999 Tereza a na první 
místo postoupil v tomto roce Jakub. Za Terezkou následovala druhá Adéla a třetí Kateřina, 
která se do první trojice vrátila z loňské desáté příčky v žebříčku oblíbenosti. Za Jakubem 
byl druhý Jan a opět třetí Tomáš. Ve Vrbně nebylo nejoblíbenější jméno Tereza použito vůbec, 
Adéla se objevila třikrát a Kateřina dvakrát. Mezi vrbenskými chlapci byl Jakub opět 
čtyřikrát, Jan ani jednou a Tomáš jedenkrát. 
 

3.2. Sociální poměry, zaměstnanost 
 

Průměrná hrubá měsíční mzda v České republice v roce 2006 byla 20 2019 Kč, 
přičemž v podnikatelské sféře činila 20 343 Kč a v nepodnikatelské sféře 19 786 Kč. Oproti 
roku 2005 vzrostla průměrná mzda o 1 227 Kč. Index reálné mzdy činil 103,9, inflace 
ve srovnání s loňským rokem vzrostla na hodnotu 2,5%, srovnatelnou s rokem 2004 a 1999. 
Nezaměstnanost ve srovnání s loňským rokem opět poklesla, a to na hodnotu 7,7%. Celkově 
můžeme tento rok v naší republice charakterizovat zase jako období hospodářského růstu. 
Minimální mzda byla v první polovině roku stanovena na 7 570 Kč, ve druhé polovině roku 
na 7 955 Kč a oproti loňskému roku vzrostla o 9%.  

Nadále se prohlubují rozdíly mezi jednotlivými regiony. Bývalý okres Bruntál 
se ocitá mezi těmi, které v rámci republiky nejvíce zaostávají. Jsou zde jedny z nejnižších 
mezd a míra nezaměstnanosti stabilně převyšuje republikový průměr. V tomto roce sice 
došlo k jejímu poklesu, ale udržela na 13,4%.  

Naše město je ze všech měst okresu Bruntál nejvíce postiženo a nezaměstnanost 
zde opět překročila okresní průměr hodnotou 15,6%. Ve srovnání s loňským rokem byla 
nezaměstnanost nižší. Pokles nezaměstnanosti byl i v tomto roce zcela jistě ovlivněn 
stěhováním obyvatel v produktivním věku z města.  

Ve své činnosti pokračovalo detašované pracoviště Úřadu práce v Bruntále sídlící  
na ul. Zahradní č.p. 278. Jeho úkolem je vedení evidence nezaměstnaných, vyřizování dávek 
i poskytování poradenství při hledání pracovního místa. 
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3.3.        Zdravotnické a sociální služby 
 

Ve Vrbně i v tomto roce ordinovalo 6 praktických lékařů. Pět z nich provozuje 
soukromou praxi, jedna lékařka je zaměstnancem Brumedy s.r.o. Bruntál. Privátními lékaři 
jsou MUDr. Vlasta Holajová (budova Dřevokombinátu na Jesenické ul.152), MUDr. Zdeněk 
Choleva a MUDr. Otakar Kopřiva (oba v soukromé vile na ul. Sadové č.p. 310), pro děti 
a dorost MUDr. Hana Strouhalová (Bezručova 83) a MUDr. Miroslav Schubert (Jesenická 
448), pro dospělé MUDr. Zuzana Martínková (vila LPH,  Jesenická 146), která 
je zaměstnancem Brumedy s.r.o.  

Soukromou zubní ordinaci provozuje MUDr. Stanislav Koudelka (budova Lékárny 
na ul. Nádražní 202),  MUDr. Blanka Šaňková (budova ZŠ na ul. Školní)  a MUDr. Tomáš 
Staněk (vila LPH, Jesenická 146). Na téže adrese provozuje soukromou gynekologickou 
ambulanci MUDr. Petr Svoboda. Soukromou chirurgickou ambulanci na Nádražní 224 
provozují střídavě bruntálští chirurgové MUDr. Yifru Assefa a MUDr. Miloslav Procházka.  

V tzv. „lisovenské“ vile na Jesenické 146 poskytují občanům pravidelně v některých 
dnech odbornou péči i specialisté, a to ortopedové MUDr. Kalvoda, MUDr. Martínek  
a MUDr. Zuzana Juráňová, diabetolog MUDr. Alena Húsková a internista MUDr. Eva 
Matelová. V této budově provozuje soukromou rehabilitaci Irena Jedináková a zubní laboratoř 
Soňa Jelínková.  

Ordinaci pro bolest, homeopatii, akupunkturu a rehabilitaci provozuje MUDr. Hana 
Jurajdová ul. Sv. Čecha č.p. 268 a součástí je i rehabilitace. Rehabilitaci zde provozují 
Dagmar Demelová a Vladimíra Kujová. 

K dalším odborným vyšetřením jezdí obyvatelé Vrbna do Polikliniky a nemocnice 
Brumeda s.r.o. Bruntál, do Sdruženého zdravotnického zařízení v Krnově, do nemocnice 
v Rýmařově i na vzdálenější odborná pracoviště v Opavě, Ostravě, Olomouci a jinde. 
Lékařskou službu první pomoci zabezpečuje Brumeda Bruntál, převoz pacientů sanitkou 
na různá vyšetření pak vrbenská soukromá Dopravní zdravotní služba HORI s.r.o. se sídlem 
na Bezručově ul. č.p. 83. Služba je nepřetržitá, 24 hodin denně. 

Soukromou lékárnu č. 111 provozuje Mgr. Olga Koudelková na ulici Nádražní 202. 
Jedná se o jedinou lékárnu na území našeho města.  

Péči o osamělé, staré či nemocné osoby organizuje odbor sociální a zdravotní MěÚ. 
Služby  domácí ošetřovatelské péče zajišťovala o.p.s. HELP-IN se sídlem v Bruntále a nadále 
některé soukromé ošetřovatelky.  

Soustředěná péče je seniorům poskytována ve dvou Domech s pečovatelskou službou 
na ulici Husově, v nichž se nachází 18 bytových jednotek. Péči zde zajišťovala rovněž HELP 
IN Bruntál o.p.s., jejíž vrbenské pracoviště má sídlo v jednom z těchto domů. 

Soustavnou péči o staré občany zajišťuje Domov důchodců ve Vrbně pod Pradědem, 
Mnichov č.p. 262. Je i nadále příspěvkovou organizací města. 

V roce 2006 obstarává chod zařízení s kapacitou 90 lůžek celkem 35 zaměstnanců, 
z toho 18 zdravotnických pracovníků v nepřetržitém provozu. Ředitelkou byla Ing. Lenka 
Bambušková, která se na podzim roku 2006 vzdala funkce, a bylo vypsáno konkurzní řízení. 
Uspěla v něm a do funkce ředitelky byla jmenována Mgr. Pavla Žaludová.  Jinak v roce 2006 
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zde nedošlo k žádným podstatným změnám. Domov obstarává všechny úkony, které 
si sociální služba vyžaduje a zajišťuje i zájmovou a kulturní činnost pro ubytované. Např. tzv. 
kavárničky (posezení s jubilanty), kulatý stůl (jedenkrát měsíčně), jarmark (třikrát ročně), 
výrobu velikonoční a vánoční výzdoby, různé výlety. V létě posezení u táboráku, celodenní 
akcí je pravidelně Den seniorů se soutěžemi, hudbou a tanečními vystoupeními. V pracovních 
dnech mohou ubytovaní využívat cvičení, suché masáže či perličkové koupele. 

V rámci vedlejší činnosti vaří obědy pro cizí strávníky a zajišťuje pečovatelskou 
službu pro osamělé osoby, neubytované v domově. 

Součástí MěÚ je odbor sociální a zdravotní, který má na starosti zejména péči  
o rodiny, o děti, o osamělé osoby a o nezaměstnané. Zabezpečuje i výplatu dávek sociální 
pomoci. Vydávání osobních dokladů pro občany zajišťuje odbor vnitřních věcí, kam spadá 
i matrika. Činnost obou odborů byla popsána v kapitole týkající se činnosti Městského úřadu. 

 
 

4. Hospodářský život 
 

4.1. Zemědělství a lesní hospodářství  

Celková rozloha území města je 6891,2 ha, z toho lesy (pozemky určené k plnění 
funkcí lesa) zaujímají 5812,1 ha, tj. 84%. Zemědělské pozemky zaujímají pouze 687,0 ha, 
tj. 10% z celkové rozlohy, z toho trvalé travní porosty činí 547,7 ha, tj. 80% z rozlohy 
zemědělských pozemků, orná půda pouze 77,1 ha, tj. 11% z rozlohy zemědělských pozemků. 

Zemědělské pozemky náleží do oblasti hnědozemní. Jsou to půdy písčitohlinité až 
písčité, středně hluboké až mělké. Celé území je zařazeno do zemědělské přírodní oblasti 
vrchovinné. Terén je silně členitý, místy značně svažitý, se zhoršenou až nízkou mechanizační 
přístupností. Tato oblast je vhodná pro pěstování brambor, některých obilovin, pícninářství a 
pěstování technických plodin. V živočišné výrobě je to oblast vhodná pro pastevní chov skotu 
a ovcí. 

Největším producentem v oblasti zemědělské výroby je ve Vrbně Pradědský lesní 
závod, a. s. - středisko zemědělské výroby, celkem hospodaří na 385 ha zemědělských 
pozemků, z toho je na území Vrbna 250 ha. V Mnichově má farmu pro chov skotu – krávy 
bez tržní produkce mléka. Jde o pastevní chov, skot je ve stájích umístěn jen v zimě. 

Do zemědělské produkce se aktivně zapojují i soukromě hospodařící zemědělci: 
Zdeňka Vrbová, Mnichov   
Obhospodařuje 105 ha zemědělských pozemků. V jedné ze stájí farmy má umístěn chov 50 ks 
krav bez tržní produkce mléka.  
Petr Novák, Mnichov 
Celkem obhospodařuje 21 ha zemědělských pozemků. Ve stáji u rodinného domu má umístěn 
chov 9 ks skotu.  
Hubert Treimer, Mnichov  
Hospodaří na 9 ha zemědělských pozemků. Ve stáji u rodinného má umístěn chov 4 ks skotu 
a 4 ks tažných koní. 
František Černota, Vrbno pod Pradědem   
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Celkem obhospodařuje 15 ha zemědělských pozemků. Ve stáji u rodinného domu má umístěn 
chov 3 ks skotu a 5 ks tažných koní.  
 Na potravinářskou výrobu se zaměřuje firma JANTAR spol. s r.o. – jatka, 
Mnichov 246. Společnost má sídlo v Bruntále, Opletalova 29/8 a provádí práce výrobní 
povahy v rostlinné a živočišné výrobě bez veterinárních činností, potravinářskou výrobu 
(jatka, pekárna) a obchodní činnost. Ve Vrbně se nacházejí jatka. 

Velkou část území města Vrbna pokrývají lesy, které jsou zařazeny do lesní oblasti 
č.28 – Hrubý Jeseník. V katastrálním území Vrbno pod Pradědem představují lesy 75% 
plochy katastru, v k.ú. Mnichov to je 51% a v k.ú. Železná dokonce 97% území. Z hlediska 
věkové a druhové skladby se jedná o různověké porosty od 1 do 150 let. Převažujícím 
porostním typem je za 75% smrk, s vyšším zastoupením buku a javoru. Příměs do 1% tvoří 
jedle, douglaska a modřín.  

Na lesních pozemcích mají právo hospodařit Lesy České republiky Hradec Králové 
s.p.– LS Karlovice. Část lesních pozemků je ve vlastnictví soukromých vlastníků, část lesních 
pozemků je ve vlastnictví města. Pro hospodaření ve svých lesích zaměstnává město 
odborného lesního hospodáře. 
 
 

        4.2. Průmysl a drobné podnikání 

Dřevokombinát, a.s., Jesenická 152 
V roce 2006 je podnik i nadále mimo provoz. Zachovalé výrobní haly se pronajímají 

jako skladovací prostory, menší prostory užívají v nájmu drobní podnikatelé.  Kontrolu 
uživatelů budov a prostranství (nájemců) případně pronájmu dalších prostorů, či prodej 
skladových zásob tvarovaných výlisků zajišťovalo sedm pracovníků firmy ENERGOAQUA.  

Informace zpracovala kronikářka z podkladů pana Koryčanského. 
 
Crystalex a.s. Nový Bor, odštěpný závod Sklárna Vrbno pod Pradědem 

V roce 2006 se prohlubují ekonomické problémy nejen vrbenské sklárny. Výrobní 
program sklárny spočívá v ruční výrobě užitkového skla. Závod produkuje kalíšky, 
odlivky, mísy, vázy, dózy, svícny a jiné stolní sklo. Specifičnost sklárny spočívá především 
v možnostech výroby různobarevného skla, zdobeného malbou nebo diarytem. Výrobní 
náklady jsou poměrně vysoké a tomu odpovídá i cena. Výrobky nedokážou konkurovat 
levné asijské produkci. Ve funkci ředitele pokračuje Zdeněk Valenta, počet pracovníků se 
pohybuje kolem 70 osob. 

Informace čerpala kronikářka z internetu. 
 
JELÍNEK – TRADING  spol. s  r. o.  Zlín, provoz Vrbno pod  Pradědem, Jesenická 146 

Firma  JELÍNEK – TRADING  spol. s r. o.  Zlín patří k největším zpracovatelům 
tříděných plastových odpadů v České republice.  

V závodě ve Vrbně p.P. zaměstnávala 54 osob a vyráběla zde vstřikované plastové 
výrobky, především kompostéry a kompostovací sila. V majetku firmy zůstává dům 
na Jiráskově 61 (bývalý závodní klub LNH, tzv. „liďák“). Na přilehlé parcele č. 450 
je parkoviště.  
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Informace čerpala kronikářka z webu firmy. 
 
 Advanced Plastics s.r.o., Jesenická 146 

Výrobní program firmy, jejímž majitelem je firma Gardena Technik, představovala 
výroba plastových dílů a jejich montáž, součástí byla i nástrojárna. V zásadě sleduje dva 
výrobní směry – strojírenský (vyrábí vlastní lisovací stroje) a plastikářský (technologie 
vstřikování termoplastických hmot do forem na hydraulických lisech). Přibližně 20% 
produkce firmy je určeno přímo pro spotřebitelský trh. Jedná se např. o výrobky 
pro domácnost, pro zahradu a ke sportování. Firma dále vlastní objekt č.p. 308, který 
pronajímá zdravotníkům a lékařům a dále objekt č.p. 347, obojí na Jesenické ul. 

V roce 2006 zaměstnávala firma 768 pracovníků, což je o 13 méně než v roce 2005. 
Informace zpracovala kronikářka z podkladů RNDr. S. Máje. 

 
MADER lesnická firma, s r.o., Železná 157 

Tato firma rodinného typu má provozovnu v Ludvíkově č.p. 8. Pokračuje 
ve zpracování kulatiny a ve výrobě paletových přířezů. Roční zpracovatelská kapacita 
při dvousměnném provozu je cca 4.000 m3 kulatiny. V roce 2003 zde byla uvedena 
do provozu technologická linka na výrobu peletek, což je ekologické palivo z pilin, 
s kapacitou 3.500t ročně. Tím se stal tento provoz v podstatě bezodpadovým.   

Hlavními odběrateli výrobků, tj. obalového materiálu a palet, jak standardních, 
tak atypických, jsou významné firmy bruntálského regionu. Peletky jsou vyváženy převážně 
do Itálie a Dánska. Firma je od roku 2003 držitelem certifikátu kvality ČSN EN ISO 
9001:2001 a certifikátu IPPC na tepelné ošetření dřevního obalového materiálu. 

Firma se zabývá i lesnickou činností, která zahrnuje pěstební činnost, těžební činnost 
a odkup kulatiny. Provozuje myslivosti v lokalitě o rozloze 1198 ha. S normovanými stavy 
zvěře jelení a srnčí, s výskytem zvěře černé. Možnost odlovu obchodními partnery. 

Informace čerpala kronikářka z webu firmy. 
 
Odetka a.s., Dělnická 157  

V roce 2006 je nadále majoritním akcionářem Evžen Suk st., ředitelem firmy je Ing. 
Evžen Suk ml. Pokles výroby a prodeje šněrovadel do obuvi způsobil, že společnost postupně 
přešla na jiné výrobky s vyšší přidanou hodnotou, snížila stav zaměstnanců a zvýšila aktivitu 
v oblasti vývoje nových výrobků. V roce 2006 firma zaměstnávala 75 zaměstnanců, převážně 
žen v pletařské výrobě, pokračovala i ve výrobě plastikářskou. Oproti roku 2005 se počet 
zaměstnanců snížil o 5. 

Informace zpracovala kronikářka z podkladů Ing. P. Suka. 
 
PAŇÁK a.s., Mnichov 233 

  Hlavním zaměřením firmy Paňák, která se po svém vzniku zaměřila na výrobu 
lisovacích nástrojů a zpracováním plastů, je vývoj, výroba a montáž dílů z plastů. Směrovány 
jsou hlavně do automobilového, elektrotechnického, nábytkářského, reklamního a spotřebního 
průmyslu. Kromě lisovny a nástrojárny je v provozu i 3D měřící středisko. Kompletní 3D 
měření výlisků, obrobků, přípravků a forem do hmotnosti 1100 kg. V roce 2006 zaměstnávala 
na hlavní pracovní poměr cca 60 pracovníků v třísměnném provozu. 
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Informace čerpala kronikářka z webu firmy 
 
Kamenský – Stavby a Konstrukce s.r.o., Mnichov 236 

Firma KAMENSKÝ - stavby a konstrukce s.r.o.  je na trhu od roku 2004 jako 
pokračovatel firmy Pavel Kamenský-VZDUCHOTECHNIKA.  

Podnikání firma zaměřila na služby v oblasti výroby ocelových konstrukcí 
a technologií pro potravinářský průmysl, výrobní haly, mostní konstrukce, speciální 
konstrukce, montáže technologií, apod. Rozsah je velmi široký - není ničím omezen.  

Vzhledem k tomu, že od svého založení zaznamenávala soustavný růst výkonů 
i majetku a díky tomu, že se snaží rychle a kvalitně reagovat na potřeby trhu, rozšířila 
podnikání i o stavební činnost.  

Informace čerpala kronikářka z webu firmy 
 
Plasty Ivo Urbánek, Zlatohorská ul. 

Firma pokračovala v maloobchodním i velkoobchodním prodeji sortimentu plastových 
výrobků. Zabývala se rovněž nákupem a prodejem plastických hmot a to i regenerátů.  

Společnost URBÁNEK - PLASTY s.r.o., zajišťovala výrobu výlisků z plastů, jejich 
regeneraci, výrobu výrobků z kůže na zakázku a vnitrostátní dopravu. 

Obě firmy sídlí v centru města Vrbna p. P. za kruhovým objezdem směrem na Zlaté 
Hory. Firma PLASTY Ivo Urbánek sídlí ve vlastních prostorách s veškerým technickým 
zabezpečením potřebným pro svůj provoz včetně atraktivní prodejny o rozloze cca 200 m2, 
která je součástí areálu ve Vrbně pod Pradědem. Prodejna nabízí neustále obnovovaný 
a rozšiřovaný sortiment výrobků spotřebního charakteru od kuchyňských, úklidových potřeb, 
koupelnových doplňků, hraček, sportovního zboží z plastu až po zahradnické potřeby 
jakéhokoli druhu. 

Firma má vlastní formy na vybrané výrobky, jejich výrobu zabezpečuje a tuto službu 
může nabídnout i případným zájemcům a to i v oblasti technických výlisků.  

Informace čerpala kronikářka z webu firmy 
 
Pradědský lesní závod, a.s., Nádražní 599 

Majitelem firmy je Pradědská lesní a.s., ředitelem společnosti je Ing. Miloslav 
Komárek a ekonomickým ředitelem je Jan Stejskal. Hlavním předmětem činnosti firmy 
je poskytování komplexních lesnických služeb v těžební a pěstební činnosti, nákup a prodej 
dříví. Vedlejšími předměty podnikání je provozování pilařské výroby, chov skotu a údržba 
krajiny, produkce lesního sadebního materiálu, sazenic okrasných dřevin a péče o veřejnou 
zeleň, výkup dříví, doprava dříví, provozování vlastních ubytovacích zařízení. Jedná 
se o Penzion Adam a Horskou vilu Heda ve Vidlích.  

Společnost je certifikována dle normy CFCS 1004-1:2002 (spotřebitelský řetězec 
dřeva C-o-C), v roce 2005 získala certifikaci dle normy ISO 9001 a 14001. V rámci obnovy 
technického vybavení byla zakoupena odvozní souprava VOLVO.  

V roce 2006 společnost zaměstnávala 119 osob a skončila s hospodářským výsledkem 
359 tisíc Kč.  

Informace zpracovala kronikářka z podkladů Ing. M. Komárka a z webu firmy. 
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RIDEX s.r.o., Nádražní 151 
 Společnost Ridex s.r.o. je od svého založení (rok 1993) jednou z mála společností 
působících na českém trhu v oblasti velkoobchodu se specializací na lesnické zboží 
a materiály, produkty pro zahradu, myslivost a volný čas. V roce 2006 zaměstnával 
6 pracovníků 

Produktová nabídka úzce souvisí s potřebami lesního provozu, kde spolupracují s Lesy 
České republiky, s.p., Vojenskými lesy a statky ČR, s.p., se soukromými výrobními 
lesnickými společnostmi, obecními a městskými lesy a v neposlední řadě s drobnými 
soukromými vlastníky lesů. Uvedená šíře obchodních partnerů zavazuje neustále inovovat 
nabídku v příčinné souvislosti s konkrétními potřebami, jež lesní provoz vyžaduje. Proto také 
společnost spolupracuje s více než 70 dodavatelskými společnostmi, které pomáhají problémy 
partnerů řešit. 

Dne 10. listopadu 2005 získala společnost Ridex s.r.o. certifikát od akreditovaného 
certifikačního orgánu EURO CERT CZ, a.s., jímž se zavazuje ke splnění požadavků české 
technické normy ČSN EN ISO 9001:2001, a to zavedením systému managementu kvality 
ve své společnosti. Tento systém je zárukou schopnosti organizace plnit požadavky 
obchodního partnera s cílem zvýšit jeho spokojenost a zároveň plnit požadavky předpisů 
s oborem činnosti společnosti souvisejících. 

Informace čerpala kronikářka z webu firmy. 
          

T.W.I. spol. s r.o., Mnichov 146 
Výrobní sortiment tvoří solární kolektory a solární systémy, plastová okna a dveře 

a strojírenská zakázková výroba. Manažer firmy Ing. Zdeněk Pravda, zaměstnáno je zde 20 – 
24 pracovníků. 

Informace čerpala kronikářka z webu firmy 
 
Vrbenská nástrojařská s r.o., Zlatohorská 103  

Firma byla založena v r. 1993, výroba byla zahájena v r. 1994, manažer Dušan 
Laštůvka, zaměstnává do 15 osob včetně managementu. Společnost se zabývá výrobou 
lisovacích forem, jejich tvarových částí a výrobou elektrod.. 

Informace čerpala kronikářka z webu firmy 
 
Vrsan s r.o., Jesenická 196 

V roce 2006 je ředitelem firmy Josef Novák. Firma postupně v průběhu roku 
omezovala výrobu textilních výrobků, zejména lněných přízí. Další podnikatelskou 
aktivitou je koupě zboží za účelem dalšího prodeje. 

Informace  čerpala kronikářka z internetu. 
 
Drobné podnikání: 
Dřevovýroba Praděd s.r.o., M. Alše 615, vznik 1999, manažer Ing. Ondřej Poštulka, 20 – 24 
pracovníků  
EKF - Karel Fitz, Mnichov 258 
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Firma EKF působí na trhu satelitní a anténní techniky již od roku 1991, poskytuje 
profesionální služby v oblasti individuálního i společného příjmu satelitní televize.  
Autodoprava Jaroslav Krahulec, Železná 107 
Krahulec International Logistic, s.r.o., Vrbno pod Pradědem, doprava mezinárodní i tuzemská, 
spedice, zasílatelství, silníční přeprava zboží, sběrná služba 
Zemní práce - Darmovzal, Mnichov 360, zajištění zemních a demoličních prací. 
Zemní práce - Naděžda Klíčová, Mnichov 311, zemní práce a doprava 
Betos Georgios – zámečnictví, Dělnická 157 
Georgiadis Dimitris, Nádražní 439, práce ve výškách  
Garten, Zdeněk Zelinka, Mnichov 81, pořez kulatiny, sušení dřeva, nábytek na míru, 
zahradní nábytek, obkladové materiály. 
Kominictví Ko čička, Střelniční 519, výstavba, čištění a revize komínů, měření spalin 
ELPAS Vrbno, s.r.o., Mnichov 240, vznik 1993, manažer Panajotis Sideras, převážně 
elektropráce, 10 – 19 pracovníků  
INSTAL-TOP -  Hlinka-Kauer, , Nádražní ul., práce instalatérské a topenářské 
Mojmír Glabazňa – instalatér, Železná 142, práce instalatérské 
Zdeněk Motyka  – instalatérství, Mnichov 250 
Stolařství - Vosáhlo a Thér, Nádražní ul. 
Truhlá řství - Patočka Ivan, Mnichov 83 
PaP Vladimír Holaj – pekárna, Jesenická 20 
Lesní společnost Ludvíkov a.s., Železná 117, vznik 1999, manažer Ivo Konečný, 20 – 24 
pracovníků  
Polykemi spol. s r.o., Jesenická 146, výroba plastových polotovarů, 1-5 zaměstnanců 
Sklárna Jakub, Mnichov 278, tradiční ruční výroba historického zeleného skla 
Sklárna Radek Kostka, Mnichov 367, tradiční výroba historického zeleného skla 
Sklářská huť TOMI, Zlatohorská 253/9, založena 1.5.2005, Roman Míček, tradiční výroba 
zeleného historického skla 
 
        4.3. Obchod a služby, cestovní ruch, peněžnictví 
 

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

pod Pradědem je i v roce 2006 jediným supermarketem na území města.  
V nákupním centru supermarketu Albert je umístěna řada dalších obchodů. 

Drogerie Family s.r.o., maso-uzeniny Opatrný, hodinářství Tiky-Taky p. Kotáskové, Elektro 
Jiří Krupa, nábytek, papírnictví a hračky DaniJel, prodejna koberců a bytového textilu Kobra 
L. Singera, oděvy patřící vietnamskému obchodníkovi.  

Supermarket Albert je jedinou velkou prodejnou potravin ve městě. Další prodejny 
potravin jsou vesměs malé obchůdky v rukou soukromníků. Na Myslivecké ulici potraviny 
Šrámek, na Husově potraviny Mája, na Jesenické potraviny Garis, potraviny Večerka 
na Bezručově ul. a na ul. Sv. Čecha 315, potraviny v Železné a v Mnichově. 

V centru města jsou obchody soustředěny na třech místech. Jednak je to objekt na 
Zlatohorské ul. č.p. 103, kde najdeme prodejnu Elektro Lindner, jízdní kola Škopec, oční 
optiku a Plasty Ivo Urbánek. Dále pak tržnice na ul. Nové doby 112, kde je Drogerie, 
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Zelenina Ilja, Cykloservis Chreňo (oprava a prodej kol), denní bar Pohoda (cukrárna-kavárna-
občerstvení) a knihkupectví. Nově postavené Centrum II, Bezru čova ul. 619. Prodej 
osobních počítačů, provoz počítačových sítí a mobilní telefony nabízí firma Propos, majitel 
Petr Obrusník. V tomto objektu sídlí i další firmy. Firma Market Demel prodejny keramiky, 
bot a textilu a Jiří a Monika Ševčíkovi prodejna metráže a textilu.  

V dolní části ul. Bezručovy je Drogerie Darmovzal, Klenoty Čapková, novinový 
stánek P. Gamovský. Na ul. Nové doby 111 prodejnu obuvi provozuje Drahomíra Kopecká, 
ve stejném objektu prodejnu Zdravé výživy p. E. Hvorecká.  
 Květinářství Palyza je na ul. Jesenické, květinářství  Š. Urbánková na Nádražní ul. 
Na téže ulici je i papírnictví Vondra, Klenoty Ariana D. Zvědělíkové a prodejna novin 
J. Zvědělíka. Prodej stavebních materiálů Stavebniny Janík na Dělnické 634 a ESO 
stavebniny s.r.o., Mnichov 2. V Železné 144 (prodejna potravin) provozovala Helena 
Andrýsková QUELLE SHOP umožňující objednávkový prodej ze známého katalogu bez 
poštovného a balného.  
Služby: 
 Služby pro obyvatele zajišťují další soukromí podnikatelé. Kadeřnictví provozuje 
Anna Solařová na Jesenické 227, Romana Kostková na Nové doby 112, Zdena Otipková 
na ulici Bezručově. Kosmetiku pak Tereza Zahrádková na ul. Sadová 310, Monika Opatrná 
na Střelniční 527, Libuše Nepožitková Nové doby 112, Krystyna Machačová Nové doby 435. 
Manikúru  provádí Eva Čeperová na Střelniční 527. 

Prodej a servis počítačů provádí firma Willy V. Ulipa na Bezručově 113 a  Luděk 
Koblása na Nádražní 202. Petr Gut, V Dolíku 571/4 provádí dodávky a opravy kopírovacích 
strojů, tiskáren a dalších zařízení. 
 Firma KUMI-KUREČKA s.r.o. provozuje na ul. Jesenické 715 prodejnu Husqvarna. 
Prodej a servis lesní a zahradní techniky - pily, zahradní sekačky, křovinořezy, vyžínače, 
náhradní díly a oleje.  

Reklamní a propagační služby pak LITERA - Zdeňka Horáková, Sadová 385 
a Gionardi - Dušan Zapalač, Myslivecká 590. Veškeré tiskárenské služby pak Tiskárna 
Zubalík, Sadová 296. Fotoateliér provozuje na Nádražní ul. rýmařovský fotoateliér Drexler. 

Provozovnu služeb provádějící praní ložního prádla a oděvů, chemické čištění oděvů, 
čištění a barvení kožešinových výrobků, opravy obuvi, šicích a kancelářských strojů 
na ul. Jesenické 245 provozoval i v tomto roce Petr Grecman. Na Bezručově 81 
pak provozovnu nabízející šití a opravy oděvů a bytového textilu H. Gamová. Sklenářské 
práce provádí Tomáš Marek, Střelniční 520 a Sklenářství Jana na Palackého ul.  

Služby pro motoristy jsou popsány v kapitole 5.3. Výuku řidičů prováděla ve Vrbně 
v přístavbě Městského úřadu bruntálská autoškola BILL , majitelka Lenka Billová.  

Služby v oblasti ubytování a stravování pro návštěvníky města i pro místní občany 
poskytují následující zařízení: 
Garis, Jesenická – hostinec pro veřejnost  
Hospoda U Radka, Železná – hostinec pro veřejnost 
Hotel U Hradilů, Žižkova – ubytování, stravování, restaurace pro veřejnost 
Hotel Morava, Nádražní ul. – ubytovna, hostinec pro veřejnost 
Parkhotel Garni, s.r.o., Jesenická 275 – ubytování bez možnosti stravování 
Pension ADAM, Vidly 127 – ubytování, stravování 



54 
 

Penzion Dana, Mnichov 387 – ubytování bez možnosti stravování 
Penzion Mnichov, Mnichov 20 – ubytování, stravování, hostinec pro veřejnost 
Penzion Pod Pradědem, Jesenická 357 – ubytování, stravování, restaurace pro veřejnost 
Penzion Vrbno, Nádražní 228 – ubytování, stravování, hostinec pro veřejnost, letní zahrádka 
Rybářská bašta Žaláková, Mnichov 103 – stravování (rybí speciality), rybolov 
Cestovní ruch: 
Informa ční agentura IMPULS s.r.o., Jesenická 252 
Agentura Impuls s.r.o. je výhradním provozovatelem informačních stránek Jeseníky-Praděd. 
Provozuje Turistické informační centrum ve Vrbně pod Pradědem a Karlově Studánce a nabízí 
tyto služby: 

• zprostředkování ubytování v Jeseníkách, v lokalitě Pradědu a jeho blízkém okolí 
• typy k využití volného času – turistika, cykloturistika, lyžování 

• informace o dopravě 
• informace o službách 
• kopírovací a faxová služba 

• veřejný internet 
• směnárna 

• prodej suvenýrů, map a pohlednic 
Peněžnictví: 

Bankovní služby poskytuje Česká spořitelna a.s., ul. Bezručova 238, Poštovní 
spořitelna a.s., ul. Jesenická 256 a Komerční banka a.s., ul. Jesenická 146. Ve městě sídlí 
i pobočka České pojišťovny na Nové Doby 112. Bezplatný poradenský servis poskytovala 1x 
týdně v přístavbě MěÚ Českomoravská stavební spořitelna.  

Poradenství v oblasti finanční a daňové a vedení účetnictví pro občany je zaměřeno 
zejména na živnostníky a drobné podnikatele. Nové doby. Finanční poradenství poskytuje 
např. FiM Věra Kopecká, Vilma Hlinková, kompletní vedení účetnictví a daňové poradenství 
Zuzana Machetanzová, Vladimír Ulip – WILLY, Ivana Novotná, Ing. Zdeněk Jarmar, 
Ing. Ilona Krupová, Milena Sadílková, Dagmar Juříková a někteří další.  

V oblasti oceňování nemovitostí pracuje firma IRID s.r.o. – reality, Palackého 479, 
jejímž majitelem je Ing. Jan Richter. V činnosti pokračuje i stejnojmenná realitní kancelář.  

Bezplatné právní poradenství zabezpečuje MěÚ. Na dotační poradenství 
a zpracování žádostí o dotace se zaměřuje  Bc. Ivana Metelková, Husova 491. 
 

        4.4. Zásobování obce, ceny potravin a jiného zboží v obci 
 

Míra inflace v České republice, vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu 
spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za posledních 
12 měsíců, činila v roce 2006 2,5%.  Oproti roku 2005 se zvýšila o 0,6%, ale stále je nižší, 
než v letech 1994-1998, kdy se pohybovala v rozmezí 8,5% - 10,7% a teprve od roku 1999 
klesla pod hranici 5%.  

Obecně můžeme konstatovat, že ceny veškerého zboží ve městě byly vyšší 
než ve velkých městech v okolí. Nebyly však takové, aby se vyplatila cesta vlastním autem 
pouze za účelem nákupu. Ceny potravin v jednotlivých prodejnách v obci se mírně lišily. Pro 
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úplnost uvádím některé vybrané ceny v roce 2006. Modrá barva značí cenu nižší a červená 
vyšší oproti roku 2005, černá je cena beze změny.  

V tomto roce je 16 položek v modré, 15 položek v červené a 4 položky v černé barvě. 
Oproti loňsku pozorujeme zdražení u většího počtu položek a zlevnění u menšího počtu. 
Beze změny zůstala cena cigaret, poštovného a televizní poplatek.. Na sbližování cen ovoce je 
vidět, že se k nám stejně jako jižní ovoce dovážejí i jablka. Zlevnila spotřební elektronika a 
pohonné hmoty. Cena motorové nafty byla nadále nepatrně vyšší než cena benzínu. Poklesu 
ceny si můžeme rovněž všimnout u tuzemského rumu a u piva. 
 
Vybrané zboží množství cena Vybrané zboží množství cena 

Chléb konzumní kmínový 1 kg 17,00 Mléko polotučné 1 l 14,40 

Vejce čerstvá 1 kus 2,37 Máslo čerstvé 1 kg 103,57 

Olej slunečnicový 1 l 32,99 Rostlinný tuk 1 kg 50,12 

Maso hovězí přední 1 kg 78,16 Maso hovězí zadní 1 kg 167,41 

Maso vepřové - bůček 1 kg 63,49 Maso vepřové - pečeně 1 kg 105,82 

Kuře kuchané 1 kg 44,30 Filé mražené 1 kg 103,62 

Šunkový salám 1 kg 115,26 Šunka vepřová 1 kg 153,66 

Jablka I. jakost 1 kg 23,27 Pomeranče I. jakost 1 kg 25,94 

Banány žluté I. jakost 1 kg 28,61 Brambory čerstvé 1 kg 15,60 

Cukr krystalový 1 kg 22,07 Káva pražená 100 g 7,61 

Pivo světlé výčepní 0,5 l 8,32 Tuzemský rum 1 l 185,62 

Sparta light s filtrem krabička 46,00 Petra s filtrem krabička 44,00 

Automatická pračka 1 kus 10.823 Elektrická chladnička 1 kus 7.625 

Televizní přijímač 1 kus 9.560 Jízdní kolo pánské 1 kus 9.201 

Televizní poplatek měsíc 100,00 Poštovné v tuzemsku 1 kus 7,50 

Benzín Natural 95 1 l 27,76 Motorová nafta 1 l 27,87 

Zák. poj. vozidla 1 rok 3.530 Toaletní mýdlo výběr. 100 g 13,54 
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Kosmet. krém Nivea 150 ml 77,97 Prací prostředek 1 kg 90,59 

5. Výstavba, doprava, spoje 
 

           5.1.        Výstavba a údržba domů, bytů a dalších objektů 
 

Domy a byty 
Správa městských bytů je začleněna do organizační struktury Městského úřadu. 

I v tomto roce pokračovala privatizace domů a bytů, které byly již dříve nabídnuty 
nájemníkům k odkoupení. Postupovalo se podle pravidel, schválených zastupitelstvem města. 

Koeficient růstu nájemného v bytech v majetku města byl stanoven obecně 
závaznou vyhláškou na 1,04. V září 2006 vyhlásila rada města zvýšení nájemného 
v městských bytech s účinností od 1.1.2007. Byty I. kategorie 16,23 Kč za m2, byty 
II. kategorie 13,08 Kč za m2, byty se sníženou kvalitou III. kategorie 10,55 Kč za m2 
a IV. kategorie 8,19 Kč za m2. Zvýšení ceny se pohybovalo v rozmezí od 5 do 27%. 
Mezi významné investiční akce města v roce 2006 patřila: 

• Rekonstrukce ČOV Vrbno p.P. - pokračování 
Výroba tepla a TUV  

Společnost TEPLO VRBNO s.r.o., jejímž zakladatelem a jediným vlastníkem je město 
Vrbno p.P., zajišťovala i v tomto roce výrobu a rozvod tepla pro všechny „činžovní“ domy. 
Cena GJ v roce 2006 činila 399,00 Kč, nárůst oproti roku 2005 byl 10,3%. V absolutní výši 
vzrostla cena 1 GJ o 41,30 Kč.  
Úklid města 
Zabezpečovala obchodní společnost Technické služby s.r.o., jejímž jediným vlastníkem 
je Město Vrbno p.P. s vkladem ve výši 3.824 tisíce Kč. 

I v roce 2006 pokračovaly Technické služby v separaci papíru, skla a třídění PET lahví 
od nápojů. Ve městě pokračovalo rozmisťování barevně rozlišené kontejnery na papír 
a plasty. Do kontejnerů na plasty mohou občané kromě PET lahví nově odkládat i plastové 
obaly od potravin, od čistících a kosmetických výrobků i jiné výrobky z plastů. Rozšířen byl 
i provoz Recyklačního dvora na Zlatohorské ulici, kam bylo možno odevzdat nebezpečné 
odpady, velkoobjemový odpad, kovový i ostatní odpad vznikající při údržbě zahrad, textilní 
materiály, stavební a demoliční odpad pocházející z malých stavebních úprav. 

Cena za odvoz komunálních odpadů se zvýšila na 460,- Kč za osobu/rok. Poplatek byl 
splatný ve dvou splátkách, a to vždy nejpozději do 30.4. a 30.9.2006. Poplatníkem je každá 
osoba, mající ve městě trvalý pobyt, za rekreační objekty se platí poplatek za 1 osobu. Cena 
za poskytování hřbitovních služeb činí 37,- Kč/m2/rok. 

Občané platili i další poplatky. Například za psa v rodinném domku 200,- Kč 
a za druhého a dalšího psa 400,- Kč ročně, za psa v bytech bytových domů 800,- Kč 
a za druhého a dalšího psa 1 200,- Kč ročně. Za provozování povoleného hracího automatu 
byla sazba poplatku na tři měsíce 5 000,- Kč. 
Vodovodní a kanalizační síť 

V provozování vodovodní a kanalizační sítě v našem městě pokračuje, na základě 
vítězství ve výběrovém řízení soukromá firma AQUA stop v.o.s., U Stadionu 5, Bruntál. 
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Ve Vrbně sídlí na Jesenické 581. Vodovodní a kanalizační síť provozuje i v Karlovicích, 
Karlově Studánce, Ludvíkově, Malé Morávce a ve Valšově.  

Vodojemy mají celkovou kubaturu 1950 m3 a jsou nad městem rozmístěny tak, 
aby tlakově obsáhly celou rozvodnou síť. Jedná se o 8 vodojemů, z nichž největší má obsah 
8000 m3. Rozvodná síť je od profilu 200 mm do profilu 50 mm tvořena většinou litinovým 
potrubím. Některé jeho části jsou z počátku 20. st., větší část byla rekonstruována v 70. letech. 
Celková délka vodovodu je 30,6 km a dále ji tvoří 800 vodovodních přípojek různých profilů.  

Výše vodného i stočného byla stanovena shodně na 14,70/m3 Kč. Cena vodného 
a stočného pro všechny odběratele tak činila v roce 2006 29,40 Kč/m3.  
 
 

        5.2.        Komunikace a veřejná prostranství, životní prostředí  

Síť místních komunikací v zastavěném území města zajišťuje obsluhu veškeré 
zástavby, která není přímo obsloužena ze silničních průtahů. Jde o jednopruhové 
i dvoupruhové úseky s různorodou šířkou vozovky a různou povrchovou úpravou (živičný 
povrch, obalované kamenivo, beton apod.). Místní komunikace mají obslužný charakter 
funkční skupiny C (místní komunikace III. třídy). Průtahy silnic II. třídy, vedené zastavěným 
územím, lze zařadit do místních komunikací se sběrnou funkcí – funkční skupina B dle ČSN 
73 6110 (místní komunikace II. třídy).  

Ve městě je 34 ulic, Bezručova, Dělnická, Družstevní, Dvořákova, Erbenova, 
Hřbitovní, Husova, Chelčického, Jesenická, Jiráskova, Komenského, Kopečná, Krátká, 
Krejčího, Křivá, M. Alše, Myslivecká, Nad Stadionem, Nádražní, Nové doby, Palackého, 
Polní, Riegrova, Sadová, Sklárenská, Smetanova, Střelniční, Sv. Čecha, Školní, V Dolíku, 
Ve Svahu, Zahradní, Zlatohorská a Žižkova a jedno náměstí, nám. Sv. Michala. 

Účelové komunikace, ve formě polních a lesních cest, slouží především 
ke zpřístupnění jednotlivých polních, lesních eventuelně soukromých pozemků a navazují 
na místní komunikace, výjimečně na silniční průtahy. Jde zejména o lesní cesty. 

Mezi obslužná zařízení silnic náleží šestnáct autobusových zastávek a dvě čerpací 
stanice pohonných hmot (t.č. Benzina, a.s. a Oil Team, a.s.). Jiná silniční obslužná zařízení 
se ve Vrbně pod Pradědem nenacházejí. 

Součástí komunikační sítě jsou i komunikace pro chodce. V zastavěné části Vrbna 
pod Pradědem jsou chodníky vybudovány podél silničních průtahů a podél některých 
místních komunikací. Jinak chodci využívají zpevněné i nezpevněné části krajnic (především 
v místních částech). 

Pro pěší turistiku je vyznačeno celkem osm značených turistických tras – červená, 
tři modré, zelená a tři žluté trasy vedené především po místních komunikacích, po lesních 
a polních cestách. Dále jsou zde vyznačeny dva turisticky značené okruhy (modrý a žlutý).  

 
Životní prostředí: 
Skutečnost, že část území města náleží do Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, 

má významný vliv na život obyvatel: 
• Název: CHKO Jeseníky 
• Rozloha lokality: 74000,00 ha 
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• Vyhlášeno: výnosem MK ČSR č.j. 9886/1969 

• Charakteristika:  
CHKO Jeseníky zahrnuje Hrubý Jeseník a přilehlé části Hanušovické a Zlatohorské 

vrchoviny. Reliéf odpovídá členité hornatině s hluboce zaříznutými údolími a táhlými 
zaoblenými hřbety. Geologicky je území tvořeno převážně kyselými horninami s nízkým 
obsahem živin (ruly, svory, fylity). Hlavním zástupcem půd jsou kambizemní podzoly, 
v nejvyšších polohách převládají humuso-železité podzoly místy zamokřené a zrašelinělé. 
Území je z 80% pokryto lesy, převážně druhotnými smrčinami nebo bučinami s mozaikovitě 
zachovalými zbytky přírodních lesů. Nejcennější území chráněné krajinné oblasti jsou 
chráněna ve 4 národních přírodních rezervacích (Praděd, Šerák - Keprník, Rejvíz a Rašeliniště 
Skřítek), 18 přírodních rezervacích a 6 přírodních památkách. Jejím posláním je předat 
krajinu a přírodní dědictví v co nejzachovalejším stavu dalším generacím. Hospodářské 
využívání Chráněné krajinné oblasti Jeseníky je diferencováno podle zón odstupňované 
ochrany přírody tak, aby se zlepšoval její přírodní stav a aby byly zachovány a vytvářeny 
optimální ekologické funkce území (§ 225 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů). Zonace CHKO Jeseníky byla schválena MŽP ČR 
dne 27.6.1994 pod čj.: OOP/2818/94. 

Z maloplošných zvláště chráněných území se města dotýká Přírodní rezervace Skalní 
potok: 

• Rozloha lokality: 197,6289 ha 

• Vyhlášeno: Vyhláškou č. 1/2001 Správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky ze dne 
 12. 4. 2001 o zřízení přírodní rezervace Skalní potok 

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

přítokem Střední Opavy mezi osadami Vidly a Bílý Potok. Předmětem ochrany jsou květnaté 
bučiny s kyčelnicí devítilistou a skalní biotopy s řadou vzácných druhů rostlin jako měsíčnice 
vytrvalá, jednokvítek velkokvětý, nezelená orchidej hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis) nebo 
krtičník jarní ((Scrophularia vernalis). Na četných prameništích se místy hojně vyskytuje 
prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii). 

Dalším významným prvkem v oblasti ochrany přírody je NATURA 2000 a západní 
část území města zasahuje do Ptačí oblasti Jeseníky: 

• Kód lokality: CZ0711017 
• Rozloha lokality: 52204,5600 ha 

• Vyhlášeno: Nařízením vlády č.599/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast 
Jeseníky 

• Charakteristika:  
Území ptačí oblasti zčásti sleduje hranice CHKO Jeseníky, celkově je však její rozloha 

nižší než rozloha CHKO Jeseníky. Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace jeřábka 
lesního (Bonasa bonasia) a chřástala polního (Crex crex) a jejich biotopy. Cílem ochrany 
je zachování a obnova ekosystémů významných pro tyto druhy ptáků v jejich přirozeném 
areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém 
u hlediska ochrany. 
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Nejvýznamnějším druhem zeleně jsou lesní masivy, které pokrývají 84 % nejbližšího 
okolí města, dále pak doprovodná zeleň vodních toků – Bílé, Střední a Černé Opavy, Opavy 
a jejich přítoků.  

Zeleň v zastavěné části města tvoří převážně soukromé zahrady u obytné zástavby 
a rekreačních objektů. Významnější plochy veřejné zeleně jsou v centrální části města 
a u objektů občanského vybavení. Jediným veřejně přístupným parkem je park na náměstí 
Sv. Michala, parky u Grohmannovy vily a u zámečku jsou součástí uzavřených areálů. 
Ve městě je řada ploch, vedených v katastru nemovitostí jako zeleň, které jsou neudržované 
a funkci veřejné zeleně neplní. 

V katastru města jsou dva hřbitovy – hřbitov v Mnichově je již dlouho uzavřen 
a je neudržovaný (otevřené hroby), pohřbívá se na hřbitově ve Vrbně pod Pradědem 
na ul. Hřbitovní. V jižní části Mnichova a Vrbna pod Pradědem se nachází mnoho 
zahrádkářských osad.  

Na území města jsou i památné stromy dle ustanovení § 46 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  
V katastrálním území Vrbno p.P.: 

• Dub na náměstí sv. Michala (dub letní - Quercus robur), parc. č. 2  

• Lípa u kapličky pod hřbitovem (lípa srdčitá - Tilia cordata), parc. č. 54 
• Mléč na křižovatce k Železné (javor mléč - Acer platanoides), parc. č. 1835/1 
• Modřín v mezích nad kynologickým cvičištěm (modřín opadavý - Larix decidua), 

parc.č.1554 
V katastrálním území Železná:  

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

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

• Mnichovský modřín (modřín opadavý – Larix decidua), parc.č. 740/1 
V rámci životního prostředí je nutno posuzovat i čistotu ovzduší. V našem městě 

ji ovlivňují spíše malé místní zdroje znečištění a lokálně i místní doprava. Situaci příznivě 
ovlivňuje plynofikace města, obecně nepříznivě působí zejména nestabilní cenová (dotační) 
politika v oblasti paliv. Pokud je v lokálních topeništích spalován odpad, dochází navíc k 
emitování nebezpečných dioxinů.  

Možnosti omezení negativních vlivů dopravy jsou poměrně omezené (kvalitní údržba 
komunikací, prašných ploch, organizace dopravy) a často finančně náročné (zkvalitnění 
a přeložky komunikací apod.). V průběhu 90. let 20. století bylo v našem regionu 
zaznamenáno významné snížení koncentrací škodlivin v přízemních vrstvách atmosféry 
i emisí vypouštěných ze stacionárních zdrojů. V posledních letech však dochází ke změně 
těchto obecných trendů.      
 

          5.3. Dopravní spojení, pošta a spoje 
 
Silnice: 

Pro motoristy je komunikační síť tvořena sítí silnic, místních a účelových komunikací. 
Silnice II. třídy udržuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava: V roce 2006 žádná 
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velká investice na těchto komunikacích nebyla realizována, prováděly se pouze běžné opravy 
a údržba. Kruhový objezd na křižovatce silnic Zlatohorská a Jesenická v centru města pomohl 
zrychlení dopravy, dokončeny byly přípravy na rekonstrukci mostu směrem na Ludvíkov. 

Jedná se o tyto silnice:  
II/445 (Šternberk – Rýmařov – Karlova Studánka – Vrbno pod Pradědem – Heřmanovice – 

Zlaté Hory – Polsko) 
II/450 (Bruntál – Karlova Studánka – Domašov) 
II/451 (Vidly – Vrbno pod Pradědem – Karlovice – Nové Heřminovy) 
II/452 (Holčovice – Vrbno pod Pradědem – Světlá Hora – Bruntál – Leskovec nad Moravicí) 

Jedná se o tyto místní komunikace: 
III/44519 (Vrbno pod Pradědem, průjezdná) - spojka silnice II/445 a III/44520 
III/44520 (Vrbno pod Pradědem, průjezdná) – přes místní části Železná a Mnichov 
III/44521 (Vrbno pod Pradědem, průjezdná) – v místní části Mnichov 

Motoristé si mohou pohonné hmoty doplnit ve městě u dvou čerpacích stanic, které 
jsou umístěny na vjezdu do města na silnici č. 451: 
BENZINA a.s., čerpací stanice, Nádražní 150 
Akciová společnost vznikla v roce 1994 jako nástupnická organizace dříve stejnojmenného 
státního podniku. V privatizaci společnost získala 280 čerpacích stanic, většinou zastaralých 
a ekologicky nevyhovujících. Zahájila jejich postupnou modernizaci. Ta se týkala i čerpací 
stanice ve Vrbně, kde je v provozu i automatická myčka. 
OIL TEAM a.s.,  čerpací stanice, Nádražní 607 
Historie firmy OIL TEAM a.s. začala v roce 1993 zprovozněním sítě čerpacích stanic 
pod stejnojmenným názvem. Firma zahájila i úzkou spolupráci se švýcarskou firmou Panolin 
AG a německou firmou Panolin Kleenoil AG, jejichž výrobky distribuuje na území ČR.  
Služby motoristům poskytují i opravny a prodejny náhradních dílů: 
Auto Kapitán, Zlatohorská 103/4 
Na trhu působí od roku 1995, zaměřuje se na opravy vozidel všech značek, zejména 
na duralové karoserie, nákup a prodej ojetých vozidel a výkup havarovaných a jinak 
poškozených aut. 
Auto Remeš, Zlatohorská 103 
Je soukromá prodejna náhradních autodílů a autopříslušenství na všechny typy aut. 
Bit Power s.r.o., Palackého 190 
Vývoj společnosti se zaměřuje na všechna motorová vozidla a profesionální práci v oblasti 
chiptuningu. 
Petr Šulkovský, M. Alše 587   
Opravy všech typů automobilů. 
Pneuservis Petr Černota, M. Alše 379 a Pradědský lesní závod a.s., Nádražní ul. 
Zajišťují prodej, přezouvání a opravy pneumatik. 
 
Železnice: 

Městem je veden koncový úsek regionální jednokolejné železniční trati  
s motorovým provozem č. 313 (Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem). Jde o územně 
stabilizovanou trať, kterou provozuje OKD Doprava, a.s. Dále se v řešeném území nachází 
vlečka vedená do areálu bývalého Dřevokombinátu, která je zapojena do regionální 
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železniční trati č. 313 v koncové železniční stanici Vrbno pod Pradědem. Vlečka není 
v současné době využívána. Železniční hromadné dopravě osob slouží železniční stanice 
Vrbno pod Pradědem a Vrbno pod Pradědem, zastávka na regionální trati č. 313. 

Autobusová doprava: 
Hromadná doprava osob je provozována pravidelnou dálkovou a příměstskou 

autobusovou dopravou, kterou t.č. zajišťují Veolia Transport Morava, a.s. a ČSAD Vsetín 
a.s. Pro autobusovou hromadnou dopravu osob se zde nachází celkem šestnáct autobusových 
zastávek: Vrbno pod Pradědem, centrum; Vrbno pod Pradědem, Dřevokombinát; Vrbno pod 
Pradědem, rozcestí Ludvíkov; Vrbno pod Pradědem, zámeček; Vrbno pod Pradědem, žel. 
st.; Vrbno pod Pradědem, Bílý Potok; Vrbno pod Pradědem, Mnichov, Dom. důch.; Vrbno 
pod Pradědem, Mnichov, hájenka; Vrbno pod Pradědem, Mnichov, konečná; Vrbno 
pod Pradědem, Mnichov, Rákosí; Vrbno pod Pradědem, Mnichov, sběr.sur.; Vrbno 
pod Pradědem, Mnichov, U mostu; Vrbno pod Pradědem, Vidly, konečná; Vrbno 
pod Pradědem, Vidly, myslivna; Vrbno pod Pradědem, Železná, hájenka a Vrbno 
pod Pradědem, Železná, rozcestí.  
 
Pošta a telekomunikace: 
 Česká pošta, pobočka Vrbno pod Pradědem, má své sídlo v objektu na ulici Jesenická 
č.p. 256/12. Otevřeno pro veřejnost má v pondělí - 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.  

Zajišťuje služby poštovní a doručovatelské. Poštovní směrovací číslo Vrbna 
pod Pradědem je 793 26, telefonní uzel má předčíslí 554. 
  

        5.4. Památková péče 

Na území města se nachází řada nemovitých kulturních památek, zapsaných 
v Ústředním seznamu nemovitých památek ČR: 
Vrbno pod Pradědem: 
44811/8-209 zbytky hradu Freudenstein - na úzkém hřebenu kopce mezi cestou Vrbno – 
Andělská hora, parc. č. 2032/3, k. ú. Vrbno pod Pradědem. Zbytky zeměpanského hradu 
s vojenskou a správní funkcí z poloviny 13. století. Na mapě Bruntálského panství z r. 1579 
byl již zříceninou. Při archeologickém průzkumu zde byly nalezeny zbytky železa a střepy 
z pol. 13. a 14. st. Dnes jsou zde zachovány nepatrné zbytky valů a kruhových staveb 
z lomového kamene. Vlastníkem je ČR – Lesy ČR s.p. Hradec Králové. Neprobíhá 
zde archeologický průzkum ani žádné záchranné práce. V seznamu od 3.5.1958. 
15321/8-207 zámek čp. 154 s areálem - Husova ul. parc. čís. 920, 921, 909 
8-207/1 zámek čp. 154 - parc. č. 920, k. ú. Vrbno pod Pradědem. Doklad feudálního sídla 
s jádrem ze 17. století, rozšiřovaného přístavbami v 18. a 19. století, vytvářejícího zajímavý 
soubor barokních a empírových celků. Zámek tvoří čtyři samostatně řešená jednopatrová 
zděná křídla kolem obdélného dvora. Hlavní křídlo je kryto mansardovou střechou, ostatní 
pak valbovými. Na vnitřních fasádách jsou po celém obvodu dřevěné prosklené pavlače. 
Přízemní prostory jsou zaklenuté. 
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8-207/2 zámecký park - parc. č. 921, 909, 920, k. ú. Vrbno pod Pradědem. Přírodně 
krajinářský park o rozloze 1,28 ha v nadmořské výšce 510 m, součást areálu zámku. Původní 
komunikační síť je zcela potlačena, zůstala lípová alej podél hlavní příjezdové komunikace 
a kruhový bazén ve východní části. Významný solitéry jsou lípy srdčité, topol linda a dub 
severní. 
8-207/3 ohradní zeď - parc. č. 921, k. ú. Vrbno pod Pradědem. Kamenná zeď, ohraničující 
areál zámku, je částečně nahrazena drátěným pletivem. Mezi pilíři u vstupu je zachována 
kovaná brána a branka pro pěší.  
Vlastníkem nemovitosti i pozemků je firma Odetka a.s. Dělnická 157 Vrbno pod Pradědem.  
V provozu je restaurace a ubytování. Provádějí se zde pouze běžné opravy a údržba. 
V seznamu od 3.5.1958. 
35116/8-206 farní kostel Archanděla Michaela s křížem - na nám. Sv. Michala, parc. č. 1, 
2, k. ú. Vrbno pod Pradědem. 
8-206/1 farní kostel Archanděla Michaela - parc. č. 1, stav., k. ú. Vrbno pod Pradědem. 
Monumentální empírová stavba z let 1840-43 neobyčejně čistého prostorového i tvarového 
řešení, která ovládá nejen prostor náměstí, ale i panoramatický pohled na město. Hlavní 
chrámový prostor je zaklenut pruskou klenbou, stěny jsou děleny mohutnými pilastry. Vlevo 
od presbytáře je přistavěna patrová sakristie. Vlastníkem je Římskokatolická farnost Vrbno 
pod Pradědem, Palackého 221.  
8-206/2 kříž kamenný a litinový - náměstí, parc. č. 2, k. ú. Vrbno pod Pradědem. Empírový 
kříž věnovaný Francem a Barbarou Reichelovými v r. 1825 s ornamentálně a architektonicky 
bohatě členěnou spodní kamennou sochařskou částí s reliéfem Panny Marie Sedmibolestné 
ve spojení s novým materiálem – litinovým křížem a mramorovým ukřižovaným, významný 
i datací v dedikačním nápisu. Kolem jsou zbytky ohrádky ze železného zábradlí. Vlastníkem 
je město Vrbno pod Pradědem, které v průběhu roku neprovedlo žádné opravy ani údržbu. 
V seznamu od 3.5.1958. 
27881/8-208 dům čp. 162  - Myslivecká ul. č. 37, k. ú. Vrbno pod Pradědem. 
Charakteristický jesenický dům, kde štít obytné budovy s polovalbou a dvěma položnicemi 
kontrastuje s jednoduchým deštěním bývalé stodoly. I vnitřní dispozice je tradiční, vstup 
je ve středu delší stěny, pokračuje chodba se dvěma světnicemi na každé straně. Jeden 
z posledních dokladů původní zástavby města z přelomu 18. a 19. století. Vlastníkem je Jan 
Zapalač, Sv. Čecha 455, Vrbno pod Pradědem a dům je využíván k bydlení. V seznamu 
od 3.5.1958. 
14193/8-2473 vila Fritze Grohmanna čp. 298 s parkem - Nádražní ul. 35, parc. čís. 863, 
870, k. ú. Vrbno pod Pradědem.  
8-2473/1 vila čp. 298 - Nádražní ul. č. 35, parc. čís. 863. Patrová budova střízlivých forem 
se zvýšeným přízemím a terasou s jednoduchým geometrickým pojetím interiérů i nábytku.  
Podle návrhu významného rakouského architekta Josefa Hoffmanna byla vystavěna v letech 
1921-22.  
8-2473/2 park u vily čp. 298 - parc. č. 870, o.p. Menší parčík přírodní krajinářského 
charakteru o rozloze 1,4 ha, součást areálu vily. Významné solitéry jsou buk lesní a vrba bílá. 
Vlastníkem nemovitosti i pozemku je Odetka a.s., Dělnická 157 Vrbno pod Pradědem. 
V objektu jsou byty zaměstnanců firmy, park není nijak zvlášť udržován. Kašna, která byla 
v zahradě u této stavby, byla přemístěna do Krnova na zahradu firmy na výrobu varhan. 
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V seznamu od 3.5.1958. 
50329/8-4001 vila Adolfa Grohmanna čp. 347/č. 45 - Jesenická ul. 45, parc. č. 657, k. ú. 
Vrbno pod Pradědem. Patrová budova jednoduchých forem s krytou terasou v přízemí, 
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., dříve 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 hřbitova - Hřbitovní ul., parc. č. 55, k. ú. Vrbno pod Pradědem. Doklad 
slohové úpravy terasovitě umístěného hřbitova z poč. 19. století s hrobními kaplemi 
a náhrobky. Vlastníkem celého areálu je Město Vrbno pod Pradědem. V horní jižní části 
hřbitova se pohřbívá, hrobová místa upravují jejich nájemci, společné komunikace 
pak Technické služby města. Stejně tak i zbytek areálu, včetně spodní severozápadní části, 
v níž jsou zbytky původních náhrobků a litinových křížů, hrobky významných vrbenských 
podnikatelů, jejichž potomci byli vesměs odsunuti do Německa po 2. sv. válce, spravují 
Technické služby města. Zajišťují zejména pravidelné kosení trávy, stříhání keřů a opravy 
mobiliáře. V seznamu jsou od 3.5.1958 zapsány tyto části: 
8-204/1 hřbitovní zeď se dvěma branami - Ohradní omítaná zeď 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 zapuštěna do ohradní zdi, v ní je na třech stupních umístěný sarkofág s pootevřeným víkem 
a nápisem. Na něm je socha stojícího anděla s dítětem. Jedná se o raně empírovou figurální  
plastiku z doby kolem r. 1817. Kaple je uzavřena kovanou mříží. 
8-204/3 hrobní kaple rodiny Weissovy v ohradní zdi – Hrobka ve tvaru kaple je zapuštěna 
v ohradní zdi, v ní je na stupních mramorový sarkofág zdobený akantem a dvěma sepjatýma 
rukama v oválném rámu a nápisem. Na sarkofágu je umístěna socha stojícího okřídleného 
anděla s nápisovou deskou v rukou. Raně empírová figurální sepulkrální plastika z doby 
kolem č. 1815. 
8-204/4 hřbitovní kaple – Jednolodní, jednoduchá empírová stavba s dřevěnou hranolovitou 
zvonicí z doby kolem r. 1817, součást slohové úpravy hřbitova. 
8-204/5 náhrobek Anny Heleny Roesnerové – u ohradní zdi. Pískovcový klasicistní 
náhrobek z r. 1789 ve tvaru obelisku zdobeného vavřínovými festony, na soklu čtvercového 
půdorysu s nápisy na všech stěnách. A.H. Roesnerová byla majitelkou hamru v Ludvíkově. 
Místní část Mnichov pod Pradědem: 
33865/8-2475 zřícenina hradu Rabštejna – parc. č. 537, na úpatí hory Loupežník, k.ú. 
Železná pod Pradědem. Biskupský hrad strážního charakteru na skalnatém masivu. V terénu 
se nacházejí zbytky věže a opevnění. Historická památka z 2. pol. 13. století. Spolu s Pustým 
hradem (v seznamu památek veden pod č. 8-2474) tvoří zajímavý, málo obvyklý typ 
dvouhradí strážného charakteru. Vlastníkem je ČR – Lesy ČR s. o. Hradec Králové. Na místě 
neprobíhá ani archeologický průzkum ani záchranné práce. Zapsán od 3.5.1958. 
Místní část Vidly: 
50535/8-4008 kaple sv. Hedviky a její movité vybavení - parc. č. 1 st., k. ú. Železná 
pod Pradědem. Sálová dřevěná stavba na kamenné podezdívce z počátku 20. století s plochým 
stropem a pravoúhlou sakristií za oltářem. Kubistické pojetí forem, zejména jednotného 
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dřevěného interiéru. Sanktusník byl vestavěn v roce 1930. Jedná se o ojedinělou stavbu 
v kraji. Vlastníkem je Římskokatolická farnost Vrbno pod Pradědem - Mnichov. Kaple 
je příležitostně využívána k bohoslužbám. Zapsána od 20.9.2000. 
 
 
Místní část Železná pod Pradědem: 
33026/8-2474 zřícenina hradu Pustý hrad - na úbočí hory Loupežník, na příkré skále parc. 
č. 553, les, k. ú. Železná pod Pradědem. Historická památka z 2. pol. 13. století, hrad 
vybudovaný vratislavským biskupem na skalní plošině, tvrz se uvádí ještě v roce 1464. 
Dochované sklepy bývalé obytné části a zbytky zdí dvorce a věže. Spolu s Rabštejnem tvoří 
zajímavý, u nás málo obvyklý typ dvouhradí strážného charakteru. Na místě neprobíhá 
archeologický průzkum, ani záchranné práce. Okolní skály jsou často využívány ze strany 
horolezců. Je zapsán od 3.5.1958. 
 Na území města se nacházejí památky místního významu - kříže, kapličky, boží 
muka apod., dále pak architektonicky významné objekty - kostel Nanebevzetí Panny Marie 
v Mnichově, dřevěná zvonička nad areálem TJ Sokol, objekty původní lidové architektury 
v Mnichově (dnes vesměs rekreační chalupy), ve Vidlích a v Bílém Potoku. 
  Jsou zde také historicky významné objekty, v severní části k.ú. Mnichov pod 
Pradědem pás bývalého vojenského pevnění a Lorenzova huť na Drakově, zbytky staré 
dřevouhelné pec z r. 1807, pozůstatek železářské výroby. 

Je zde vymezeno i několik lokalit s možnými archeologickými nálezy – bývalé štoly 
pod Vysokou horou, v okolí zřícenin hradů Freudenstein a Pustý hrad a u Josefského hamru. 

 
 

6. Veřejný život v obci 
 

6.1. Výročí obce, významné akce a zajímavosti 

Historická výro čí našeho města v roce 2006: 
395 let – r. 1611 Hynek Bruntálský z Vrbna povýšil osadu na svobodné horní město  
360 let – r. 1646 město bylo vypáleno v bojích třicetileté války 
240 let – r. 1766 se ve městě zastavil císař Josef II. 
190 let – r. 1816 vyhořel městský chudobinec   
180 let – r. 1826 zrušen hřbitov na náměstí a založen dnešní nad městem 
110 let – r. 1896 byl na náměstí zřízena nemocnice 
  60 let – r. 1946 v lednu končí činnost Místní správní komise a řízení města se ujímá 
                          „ Národní výbor“, v průběhu roku jsou znárodněny místní továrny, založena  
                           byla knihovna, kterou umístili do budovy čp. 123 na náměstí, v únoru byla  
                           založena TJ Sokol                                                 
  30 let – r. 1976 byly postaveny dva skokanské můstky s umělým povrchem, volejbalové  
                           hřiště a panelové domy na náměstí  

 
Vstupem do Evropské unie se i pro naše město otevřela možnost využívat finančních 

prostředků v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Město v průběhu roku 2005 
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uspělo se čtyřmi projektovými žádostmi a v průběhu roku 2006 byly tyto projekty 
realizovány. 
Společný regionální operační program - SROP: 

• Vzdělaností a informovaností k prosperitě - střešní nástavbou Mateřské školy Ve 
Svahu vznikne středisko pro celoživotní vzdělávání a poskytování informací 

• Vítejte v mikroregionu Vrbensko - projekt je zaměřen na tvorbu propagačních 
materiálů a bude realizován ve spolupráci s dalšími obcemi a partnery regionu 

INTERREG IIIA Česká republika - Polsko: 
• Cyklostezky městem - řeší propojení dvou cyklotras. Část vede od okružní křižovatky 

kolonádou směrem na Ludvíkov s napojením dalších úseků v Železné. 
Regionální program podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského 
regionu vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj: 

• Mobilní kluziště - akce je v podstatě dodávkou technologického zařízení pro chlazení 
ledové plochy umístěné na asfaltovou plochu hřiště TJ Sokol. 
 

6.2.        Činnost politických stran 

V tomto roce vyvíjely ve městě činnost 4 politické strany. V zastupitelstvu pracovali 
v první polovině roku ještě členové i bezpartijní zastupitelé 6 politických stran, kteří byli 
za tyto strany zvoleni v roce 2002. Kromě nich byli členy i 4 zastupitelé zvolení za Sdružení 
nezávislých kandidátů. Po podzimních volbách vytvořili nové zastupitelstvo členové 
a bezpartijní zastupitelé 3 politických stran a 4 sdružení nezávislých kandidátů.    
ČSSD 
Tato levicová strana měla v roce 2006 v zastupitelstvu 4 zastupitele, po volbách 6 zastupitelů. 
Předsedou místního sdružení České strany sociálně demokratické je Jiří Kočička. Strana 
má necelých 30 členů. V průběhu roku strana zorganizovala již tradiční oslavy MDŽ 
s tancem, oslavy 1. máje, v říjnu sportovní odpoledne pro mládež a turnaj v kopané a 
v prosinci zábava pro seniory s hudbou a tancem.  
KDU – ČSL 
Stranu reprezentoval v zastupitelstvu 1 zastupitel, který je členem Křesťanské a demokratické 
unie – Československé strany lidové, v podzimních volbách se strana do zastupitelstva 
nedostala.  Strana má ve Vrbně kolem 10 členů a předsedou místní organizace je Jan Friedl st.  
KSČM 
Měla a i po volbách má v zastupitelstvu 3 zastupitele. Zastupitel Stanislav Koruna je členem 
Komunistické strany Čech a Moravy a současně je i předsedou místního výboru a členem 
výkonného výboru při OV KSČM Bruntál. Strana je charakteristická vysokým věkovým 
průměrem členů, kterých je v současné době ve Vrbně něco málo přes 50.  
ODS 
Za tuto stranu pravicového zaměření pracovali v zastupitelstvu 3 zastupitelé, po podzimních 
volbách pak 4 zastupitelé. Strana se v těchto volbách poprvé dostala ve Vrbně na druhé místo 
v pořadí kandidujících subjektů.  Zvolenou zastupitelkou a současně předsedkyní místního 
sdružení ODS je PaedDr. Michaela Hradilová. Strana má v roce 2006  7 členů. 
SPR-RSČ 
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Tuto krajně pravicovou stranu v zastupitelstvu reprezentoval Cyril Malec, který je současně 
i předsedou místního Sdružení pro republiku – Republikánské strany Československa. Po 
podzimních volbách se strana do zastupitelstva nedostala. Místní organizace má kolem 
10 členů. 
 
US - DEU 
Unie svobody-Demokratická unie měla ve Vrbně pouze jednoho člena, kterým byl 
Ing. Ladislav Hojgr. V zastupitelstvu stranu zastupoval 1 bezpartijní zastupitel. V průběhu 
volebního období strana ve Vrbně svou činnost ukončila, do podzimních komunálních voleb 
2006 svou kandidátku nepostavila. 
 

6.3.        Církve 

Katolická církev, vyznání římskokatolické  
Česká republika je dělena správou církve katolické na 8 území. Vrbno spadá do území 

Ostravsko-opavské diecéze, vzniklé nově 30.5.1996 (předtím patřilo do diecéze olomoucké). 
Ta zahrnuje 11 děkanátů a Vrbno patří pod děkanát Bruntál. Na území města se nacházejí 
2 farnosti, kdy každá je samostatným právním subjektem, hranice mezi nimi je určena řekou, 
do farnosti Vrbno patří i Vidly a Ludvíkov, do farnosti Mnichov patří Železná a Mnichov. 

1. Farnost Vrbno – pastorace probíhá ve třech místech. Ve farním kostele Sv. Michaela 
ve Vrbně, ve filiálním kostele navštívení Panny Marie v Ludvíkově a v kapli 
sv. Hedviky ve Vidlích. Fara se nachází na Palackého ul. č.p. 221. 

2. Farnost Mnichov – pastorační činnost probíhá ve farním kostele v Mnichově, kostel 
je spravován excurendo, to znamená, že je o něj pečováno z jiné farnosti. V 90. letech 
proběhlo jednání mezi olomouckým arcibiskupem a vrbenským starostou o navrácení 
mnichovské fary církvi, ale bez úspěchu (korespondence je uložena na faře ve Vrbně). 
Bohoslužby se ve Vrbně konají v neděli, v pondělí, ve středu a v pátek. Ve všední dny 

v 18:00 hod., v neděli v 16:30 hod. V Mnichově každou sobotu večer v 18:00 hod., v zimě 
v 17:00 hod. a návštěvnost je asi 20 věřících. V Ludvíkově vždy první sobotu v měsíci 
při návštěvnosti asi 20 osob a ve Vidlích poslední sobotu v měsíci, kde návštěvnost, vesměs 
z řad turistů, je kolem 20 osob.  

Služba faráře v církvi zahrnuje celkem 3 oblasti. Oblast posvěcující (bohoslužby, 
svatosti křtu, manželství apod.), oblast zvěstující (učitelská činnost) a oblast pastýřská 
(organizační, starost o církevní budovy atd.). Farářem je páter Mgr. Miroslav Horák. 
  
Adventisté sedmého dne 
 Jedná se o celosvětovou křesťanskou církev, která ve společnosti na základě Kristova 
odkazu pracuje v oblasti duchovní, sociální a zdravotní. Známí jsou svou charitativní činností, 
kterou konají prostřednictvím organizace ADRA.  
 Církev pracuje ve věznicích, usiluje o náboženskou svobodu, provozuje školy a její 
členové jsou autory vzdělávacích pokrmů, jejichž tématy jsou  stress, kouření, rodina, 
manželství, zdravá výživa. 
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 Místní sbor ve Vrbně se schází v domě na Sadové ul. čp. 346 a místním kazatelem je 
J. Žižka z Krnova. Starším místního sboru je Z. Pajonk. Společenství zde funguje od r. 1997 
a v roce 2006 má 29 členů. 

 
 
 
  

6.4.        Činnost kulturních a sportovních spolků a občanských sdružení  
 
ACS DRAK, Železná 106 

Občanské sdružení ACS DRAK bylo u Ministerstva vnitra zaregistrováno 9.3.1993, 
funkci předsedy v roce 2006 zastával  Miroslav Švan. 

V tomto roce mělo sdružení 30 členů, výbor tvoří 18 členů s hlasovacím právem, zúžený 
výbor pak má 5 členů. Zorganizovalo celkem 44 cyklistických akcí, z toho 33 soutěží 
a 12 akcí turistických. 

V činnosti pokračovala tréninková skupina cyklistů díky zařazení cyklistiky mezi 
Ministerstvem školství podporované sporty na Sportovním gymnáziu ve Vrbně 
pod Pradědem. Jako trenér zde pracovat Miloslav Mlynář, který je i nadále duší spolku, 
trenérem a kronikářem, či spíše dokumentaristou. 

Informace pro Městskou kroniku zpracoval pan Miloslav Mlynář a další kronikářka 
doplnila ze Zpravodaje.. 

 
ČČK - Český červený kříž, Místní skupina Vrbno pod Pradědem 

Místní skupina Českého červeného kříže vznikla již v roce 1948 a jejím prvním předsedou 
byl Mgr. Václav Břenek. V roce 2006 ji řídil výbor mající 17 členů v čele s předsedkyní Janou 
Hacurovou. Registrováno bylo 250 členů.  
Členové zajišťovali zdravotnické služby na akcí pořádaných ve městě. Zajišťovali celkem 

26 akcí, během kterých odsloužili 306 hodin. V rámci organizace můžeme najít 
5 dobrovolných pečovatelek. Pečovali o staré, nemocné a osamělé osoby, o bezdomovce - 
zejména formou poradenské činnosti a zajišťovali ošacení a obutí. Dále pořádali humanitární 
akci pro diakonii Broumov. Členové pořádali vánoční nadílku v dětském domově, oslavy dne 
dětí a mikulášskou nadílku, školení v poskytování první pomoci, např. pro děti ze základní 
školy a z dětského domova. Ocenění rady města dostal pan Zdeněk Merta, vyznamenání ČČK 
za dlouholetou a obětavou činnost H. Tručíková a A. Kopřivová. 

Informace pro Městskou kroniku zpracovala paní Jana Hacurová. 
 
Český rybářský svaz, místní organizace Vrbno pod Pradědem 

Místní organizace ČRS ve Vrbně pod Pradědem byla ustanovena v roce 1992. V roce 2006 
byl předsedou organizace Lubomír Kalinec, který stál v čele sedmičlenného výboru. 
Organizace sdružovala 323 členů. V březnu byl zvolen nový výbor MO. S ohledem 
na pracovní zaneprázdnění skončil pan Pavel Kopecký a na jeho místo byl zvolen pan 
Bronislav Sakala. 

Hlavně pro kroužek mladých rybářů byl zakoupen repasovaný počítač a po uvedení 
do provozu je mládeží i dospělými využíván mimo jiné k přípravě na zkušební testy. Byla 
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podepsána smlouvy o partnerství s městem Vrbno, jejímž účelem je vytvoření partnerství 
pro přípravu a realizaci projektu „Mikroregion Vrbensko – Cesty poznání“. Kromě tradičně 
uspořádaných dětských závodů ve Vrbně a ve Zlatých horách, zorganizoval výbor zájezd dětí 
na soukromý rybník do Písečné, aby si v praxi vyzkoušely lov kaprovitých ryb. Dále byly 
provedeny výlovy částí toků před úpravami cizími firmami v délce 600 bm. 

Informace pro Městskou kroniku zpracoval pan Koryčanský. 
 

Český svaz chovatelů, základní organizace Vrbno pod Pradědem 
Základní organizace Českého svazu chovatelů ve Vrbně pod Pradědem vznikla 

již v roce 1955. Veškeré aktivity základní organizace se soustředí do objektu na ulici 
Sklárenské. V roce 2006 měla organizace ve Vrbně 22 členů, činnost řídil šestičlenný výbor 
a předsedou byl Zdeněk Beránek. 
 Chovatelé se zaměřují především na vlastní chovy. V tomto roce pořádali místní 
výstavu, na které bylo prezentováno 141 kusů králíků, 125 kusů holubů a 49 kusů drůbeže.  
Na okresní výstavě v Břidličné obsadila ZO Vrbno 3. místo s jednou soutěžní kolekcí.  

Informace pro Městskou kroniku zpracoval pan Antonín Beránek. 
 
Dětský pěvecký sbor Sedmihlásek při ZŠ Vrbno pod Pradědem, Školní 477 
 Sbor pracuje od roku 1995 při základní škole, v roce 2002 byl zaregistrován 
Ministerstvem vnitra jako občanské sdružení. Statutárním orgánem sboru je Ludmila 
Šajerová. Tvoří ho pěvecký sbor Sedmihlásek, přípravný sbor Modrásci a Komorní sbor. 
Dirigenti Mgr. Ivana Dluhá, Danuše Hošková a Mgr. Renata Vlčková. 
  Všechny sbory v průběhu roku pilně pracovaly, připravily několik koncertů pro 
lázeňské hosty v Karlově Studánce, vánoční koncert pro rodiče a přátele sboru 
a se spoluobčany oslavily Den hudby. 
Na regionální pěvecké soutěži v Orlové získali Modrásci stříbrné pásmo a Sedmihlásek 
pásmo zlaté. Na Festivalu uměleckých škol v Polsku obsadil Sedmihlásek 2. místo. 
 Informace kronikářka čerpala z webu ZŠ, ze Zpravodaje a z ročenky Základní školy.  
 
HC Zlatá Železná, Zlatohorská 103                                       

Hokejový tým vznikl v r. 1999 jako občanské sdružení. V roce 2006 měl 18 členů, 
výbor byl tříčlenný a předsedou byl Richard Klech. I v této sezóně hrál okresní pohár skupiny 
B, sehrál 14 zápasů a domácí led měl v Horním Benešově. 
 Informace pro Městskou kroniku zpracoval Mgr. Richard Klech. 
 
Klub vrbenských turistů, Husova 558 

Místní organizace pracuje při TJ Sokol Vrbno pod Pradědem. Náčelníkem je Štefan 
Kopilčák. 
 11. února pozval své příznivce Klub českých turistů Vrbno pod Pradědem 
na 4. papučový bál, který se konal v místní Sokolovně. Hrála skupina Dobrý kvas. 
 V průběhu roku klub zorganizoval celou řadu turistických výšlapů jak v Jeseníkách, 
tak i ve vzdálenějších turisticky atraktivních oblastech. Mimo jiné i ve slovenských 
Pieninách. 
  Vrbenskou padesátku pořádal klub v sobotu 16. září. Účastníci 36. ročníku této 
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tradiční akce si mohli opět zvolit jednu ze tří různě dlouhých pěších tras (50, 25 a 12 km), 
cyklotrasa letos zařazena nebyla. Startovalo se tradičně u vlakového nádražní a cíl byl 
na Sokolce. Za krásného počasí ji absolvovalo 156 účastníků.  

Informace pro Městskou kroniku čerpala kronikářka ze Zpravodaje. 
 

Myslivecké sdružení Praděd, Mnichov 302 
Jako samostatné občanské sdružení bylo na MV ČR zaregistrováno 20.8.1992. V roce 

2006 mělo 230 členů. V čele sdružení stál pětičlenný výbor s předsedou panem Zdeňkem 
Jurkou. V pronájmu je  honitba Karlovice sever, č. 102001. 

Vedle výkonu práva myslivosti zajišťuje myslivecké sdružení společenské akce 
pro širokou veřejnost. Jedná se o střelecký závod Cena Pradědu (CP), střelecký čtyřboj (K4M) 
a myslivecký den známý pod názvem Slunovrat. Tyto soutěže jsou pořádány každoročně. 
Letos už 48. ročník veřejné střelecké soutěže O Cenu Pradědu byl pořádán v sobotu 9. září. 
Střílelo se ve všech disciplínách střeleckého závodu ČMMJ pro mysliveckou a sportovní 
střelbu. 

Myslivecké sdružení provozuje mysliveckou chatu, kterou využívá především 
pro vlastní činnost, ale také ji pronajímá za úplatu. 

Informace pro Městskou kroniku zpracoval Zdeněk Jurka, další kronikářka doplnila 
ze Zpravodaje. 
 
Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem, Jesenická 226 

Vznikl jako občanské sdružení 28.6.1995. Stal se přímým pokračovatelem Pěveckého 
sboru vrbenských učitelů, jehož tradice sahá do roku 1971. Letos si tedy připomněl 35. výročí 
existence. Hlavním dirigentem byl v roce 2006 Mgr. Leoš Sekanina, vypomáhal mu Josef 
Friedl. Počet členů sboru je 44 plus 14 příležitostných.  
V průběhu roku opět sbor absolvoval řadu velkých koncertů i menších vystoupení. Oslava 
35. výročí sborového zpívání proběhla v sobotu 20. května v klubu MÍR. Na slavnostní akci 
„Jarní výroční koncert lidových písní“ byl hlavním účinkujícím a současně oslavencem 
„Pěvecký sbor města Vrbna. Všechny písně, které na koncertu předvedl, jsou součástí nového 
multimediálního CD „Budu zpívat“, které zde bylo představeno veřejnosti. Zasloužilí členové 
sboru zde byli oceněni zlatou, stříbrnou či bronzovou medailí. 

Již XII. Mezinárodní hudební festival pěveckých sborů byl letos 23. září v kostele 
svatého Michala a představily se zde následující sbory: Chorus Minor Levoča, Colegium 
vocale Olomouc, PS Píseň z Jedovnice, PS Dvořák Uherský Brod, Chrámový sbor Břidličná 
a PS města Vrbna p.P. Perfektní organizace vyvolala nadšené ohlasy nejen publika. Pochvalná 
slova z dopisů sbormistrů hostujících sborů pořadatele určitě potěšila. 

Ve středu 27. prosince na vánočním koncertu v kostele sv. Michaela předvedl PSMV 
Českou mši vánoční „Hej mistře“ skladatele Jana Jakuba Ryby. Spoluúčinkovali Smíšený 
pěvecký sbor Šternberk, Dětský pěvecký sbor Semihlásek ZŠ Vrbno, Komorní orchestr ZUŠ 
Šternberk a profesionální sólisté Markéta Večeřová, Miloslava Pouzalová, Jiří Zouhar 
a Michal Tetur. Kvalitní koncert přispěl ke slavnostní vánoční náladě. 

Perlička z historie: 
Dne 28. března 1971 byla pro učitele okresu Bruntál připravena oslava „Dne učitelů“ 

ve Vrbně. Organizaci, včetně programu, zajišťovala vrbenská základní škola. Učitelé nacvičili 
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na vystoupení tři skladby, jednu od Eugena Suchoně a dvě od Bedřicha Smetany. Jejich 
vystoupení bylo odměněno bouřlivým potleskem a publikum se dožadovalo přídavku. Protože 
účinkující více skladeb připravených neměli, museli na žádost publika všechny tři znovu 
zazpívat. A tak znovu zazněly písně „Aká si mi krásna“, „Vše co touhou drahé nám“ a „Má 
hvězda“. Tento velký úspěch způsobil, že ve Vrbně vznikl Pěvecký sbor vrbenských učitelů.  
Jeho zakladatelkou a první dirigentkou se stala paní učitelka Eva Vacková. 
  Informace zpracovala kronikářka na základě údajů ve Zpravodaji. 
Sbor dobrovolných hasičů, Hřbitovní 289 

V roce 2006 stál v čele SDH města devítičlenný výbor v čele se starostou 
Bc. Miroslavem Doleželem. Ve sboru v tomto roce pracovalo 73 členů.  

V průběhu roku bylo uskutečněno 87 zásahů. Sbor je členem Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska a zúčastňuje se soutěží v požárním sportu. V tomto roce opět obsadil 
v okresní hasičské lize 1. místo. Jedna z pohárových soutěží byla pořádána i ve Vrbně. 

Informace pro Městskou kroniku zpracoval pan Bc. Zdeněk Doležel.  
Sdružení občanů zdravotně postižených regionů Krnov, Bruntál, Rýma řov 
 Sdružení ve Vrbně pracuje jako jeden z úseků, v jeho čele stojí okresní výbor 
v Bruntále. Předsedkyní místního sdružení byla v roce 2006 Edeltraude Obrusníková. Činnost 
místního sdružení řídí devítičlenný výbor a zabezpečuje 11 důvěrníků. Místní sdružení 
má kromě Vrbna začleněn i Ludvíkov a Karlovice. V roce 2006 je evidováno je 258 členů. 
Zdrojem příjmů jsou zejména členské příspěvky ve výši 50,- Kč/rok a dále příspěvky 
ze strany města, případně sponzorské dary. 
 Výbor místního sdružení se schází 1x měsíčně a projednává vždy nejbližší úkoly. 
Důvěrníci mají za úkol vést evidenci členů ve svém obvodu, zajišťovat jejich informovanost 
a navštěvovat je v případě nemoci či u příležitosti životního jubilea. Dětem připravují dárky 
ke Dni dětí a na Mikulášskou nadílku.  

Sdružení pořádalo členskou schůzi, dále pak 2 zájezdy a poradenství pro tělesně 
postižené. Spolupracovalo s ČČK a 3x v průběhu roku navštívili členové sdružení Domov 
důchodců v Mnichově (na Vánoce, Velikonoce a u příležitosti letní zahradní slavnosti). 
V říjnu letošního roku zorganizovalo opět brigádu k úklidu části hřbitova, které se zúčastnili 
nejen členové svazu.  

Informace pro Městkou kroniku poskytla paní Edeltraude Obrusníková. 

Společnost přátel Gymnázia a Sportovního gymnázia Vrbno p.P., o.s. 
 Toto občanské sdružení vzniklo jako nepolitické a dobrovolné sdružení občanů 
a zaregistrováno bylo na MV ČR v roce 2002. V čele stojí osmičlenný výbor, kde jsou volení 
zástupci rodičů žáků nebo zletilí žáci z jednotlivých tříd. Předsedkyní je Helena Venigerová 
a v roce 2006 má 221 členů. Hospodaří s dobrovolnými příspěvky rodičů a zletilých žáků.  

Spolupracuje s ředitelstvím školy při sestavování učebních plánů a plánů činnosti 
školy. Organizuje, zabezpečuje a spolufinancuje zájmové činnosti studentů. Zejména veškeré 
sportovní aktivity studentů i nesportovců, vlastní uměleckou činnost studentů, návštěvy 
kulturních představení a sportovních pořadů a soutěží a další volnočasové aktivity studentů. 
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Přispívá na dopravu do tanečních, cestovní na Invex, Gaudeamus, do divadla apod. Podílí 
se na vyhodnocování a odměňování nejlepších žáků školy.  

Informace zpracovala kronikářka s využitím výročních zpráv gymnázia a údajů od účetní 
sdružení paní Marie Kočí. 
 
Spolek Přátelé Vrbenska, Sadová 436 

Zaregistrován u Ministerstva vnitra občanské sdružení v roce 2003. Předsedou byl 
zvolen Karel Michalus. i v roce 2006 spolek usilovně pracoval a realizoval velmi zdařilé akce. 

V rámci Vrbenských slavností 2006 připravil Spolek výstavu „Proměny řeky Opavy“.  
Letos ve dnech 15. – 16. července pořádal Spolek Přátelé Vrbenska tradiční akci 

zaměřenou k záchraně památek v okolí bývalé osady Drakov. Letos pod názvem Lesní 
slavnost aneb údolím Lapků z Drakova až k mechovým jezírkům skřítka Gilla. Cílem bylo 
zviditelnění zříceniny strážního hradu Kobrštejn a výtěžek z dobrovolného vstupného 
byl předán hejtmanovi Olomouckého kraje p. Kosatíkovi. 

 „Vrbenský flek 2006“ je název 3. vrbenského vánočního turnaje v mariáši, který 
se konal 26. prosince v hotel restaurantu Koliba v Ludvíkově. Startovné 120,- Kč bylo určeno 
k úhradě oběda, nákupu karet a úhradě ostatních nákladů turnaje. Účast hráči starší 18 let.  

Čtvrtým Silvestrovským sjezdem na pekáči 2006 pokračoval v tradičních 
silvestrovských sjezdech. Spolek zajistil pořadatelství a oddíl sjezdového lyžování poskytl 
na tuto akci zdarma svoji sjezdovku. Vydařená akce přilákala nejen občany Vrbna, ale hlavně 
turisty, kteří přijeli do našeho města přivítat nový rok 2007.  

Ve Zpravodaji v průběhu celého roku zveřejňoval v Okénku historické fotografie 
zajímavé dokumenty, pohlednice a fotografie z historie dávné i méně dávné. Převážně 
z přelomu 19. a 20. století. 

Informace pro městskou kroniku čerpala kronikářka ze Zpravodaje. 
 
Sportovní klub při Gymnáziu, o.s., nám. Sv. Michala 12 

Jako občanské sdružení byl registrován u Ministerstva vnitra ČR v roce 1992. V roce 2006 
pracovalo v klubu 260 členů. Podle platných stanov tvoří klub oddíl běžeckého lyžování 
s klubem biatlonu, oddíl sjezdového lyžování, oddíl orientačního běhu a lyžařského 
orientačního běhu, z nichž každý má vlastní bankovní účet a hospodaří se svým vlastním 
majetkem a svými vlastními finančními prostředky. V čele každého oddílu stojí pětičlenný 
výbor v čele s předsedou, valnou hromadu tvoří členové příslušného oddílu.  

Výbor Sportovního klubu tvoří předsedové jednotlivých oddílů, valnou hromadu tvoří 
výbory jednotlivých oddílů. Předsedou SK byla v roce 2006 Ing. Jitka Krätschmerová. Další 
volenou funkcí je prezident SK a tu vykonávala PaedDr. Michaela Hradilová. 

 Sportovní klub zajišťuje závodní činnost všech členů jednotlivých oddílů. To znamená, 
že financuje dopravu, startovné, případně i ubytování. Jednotlivé oddíly rovněž organizují 
soutěže pro organizované závodníky i pro širokou veřejnost.  

Oddíl sjezdového lyžování pro veřejnost upravuje osvětlenou sjezdovku s umělým 
zasněžováním a provozuje lyžařský vlek Pod Vysokou horou. Oddíl klasického lyžování 
udržuje dvěma sněžnými skútry lyžařské trasy z Vrbna až na Anenský vrch a Hvězdu. Oddíl 
orientačního běhu zajišťuje mapování terénů v okolí Vrbna, zhotovování a aktualizaci 
tréninkových a závodních map pro OB. 
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Sportovní klub podal v tomto roce 12  různých žádostí o granty a dotace, v 9 
případech byl úspěšný. Dotace byly získány na veřejné závody v přespolním běhu, 
v běžeckém lyžování a v orientačním běhu. Dále na podporu sportovních talentů y na úpravu 
lyžařských běžeckých tras.  

Informace zpracovala kronikářka s využitím výročních zpráv gymnázia. 
 

Tělovýchovná jednota Sokol Vrbno pod Pradědem, o.s., Krejčího 440 
 Byla registrována na MVČR v roce 1993, organizačně je začleněna do ČSTV. 
Tělovýchovnou jednotu řídí čtyřčlenný výbor v čele s předsedou Ing. Jiřím Plchotem 
a tříčlenná revizní komise v čele s Ivanou Novotnou. Oba tyto orgány byly zvoleny na čtyřleté 
funkční období v roce 2002. Celkem má TJ 758 členů. 

Valná hromada se konala dne 16.2. 2006. Byl schválen vyrovnaný rozpočet ve výši 
1172 tisíc Kč. Po získaných dotacích byla konečná výše rozpočtu 1390 tisíc Kč. Městem byly 
odsouhlaseny granty pro TJ v částce 41 000 Kč. Členská základna jednotlivých oddílů: 
BASKETBAL 15 členů, předseda oddílu Bedřich Pospíšil                                                                             
FOTBAL 243 členů, předseda oddílu Dušan Laštůvka 
HÁZENÁ 39 členů, předsedkyně oddílu Tatiana Holubcová 
HOROLEZCI 33 členů, předseda oddílu Pavel Pytela 
EXTRÉMNÍ SPORTY 22 členů, předseda oddílu Zdeněk Rybár 
STOLNÍ TENIS 25 členů, předseda oddílu Ota Slavík 
ŠACHY 14 členů, předseda oddílu Svatopluk Vrba 
TENIS 69 členů, předseda oddílu Svatopluk Vrba 
TURISTIKA 51 členů, předseda oddílu Štefan Kopilčák 
VOLEJBAL 30 členů, předseda oddílu Josef Berger 
ASPV 230 členů, předsedkyně oddílu Jitka Musilová 
NEZAŘAZENÍ 12 členů 

Výbor TJ pracoval ve stejném složení jako v minulých letech. Také do pravidelných 
soutěží se zapojily stejné oddíly jako v loňském roce. Turisté opět uspořádali „ Vrbenskou 
padesátku“ a tenisový oddíl mimo ostatních turnajů také „ Turnaj starostů“. Proběhla také 
oslava šedesáti let fotbalu ve Vrbně p. P. V tenisovém areálu začala výstavba provozní 
budovy. Členové turistického oddílu začali svépomocí s generální opravou chaty Sokolka. 
 Informace pro Městskou kroniku zpracoval pan Ing. Jan Kvapil. 
 

6.5. Propagace obce, místní periodika  
  
 V roce 2006  vydával Městský úřad Vrbno pod Pradědem ZPRAVODAJ Sdružení obcí 
Vrbenska s podtitulem Zpravodaj obcí v údolí řeky Opavy (obec Karlovice, Karlova 
Studánka, Ludvíkov, Široká Niva a Vrbno pod Pradědem), vydavatel MěÚ Vrbno p.P. 
Zpravodaj vycházel 1x měsíčně, vyšlo tedy 12 čísel, a prodáván byl za cenu 5,- Kč.  Uzávěrka 
byla vždy do 20. dne každého měsíce, odpovědný redaktor Naděžda Trzaskaliková, grafická 
úprava Vladimír Ulip – Willy, tisk Tiskárna František Zubalík.  
 V průběhu roku pravidelně přinášel informace z jednání Městské rady, Městského 
zastupitelstva, kalendář kulturních a sportovních akcí, informace o činnosti škol, knihovny, 
zájmových občanských sdružení, dalších akcích ve městě a okolí i informace o uzavřených 
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sňatcích, narozených dětech, zemřelých, gratulace k životním jubileím občanů, ale i placenou 
inzerci. Všechna čísla jsou přílohou kroniky. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Školství a osvěta 
 

7.1. Mateřské školy 
 

Mateřská škola Ve Svahu 578, Vrbno pod Pradědem 
 Od 1.1.2002 se stala příspěvkovou organizací s právní subjektivitou a jejím 
zřizovatelem je město Vrbno pod Pradědem. Součástí školy je Školní jídelna. Celková 
kapacita zařízení je 100 dětí. Ředitelkou školy je Magdalena Nováková. 
 Ve školním roce 2005/2006 navštěvovalo 4 třídy mateřské školy 91 žáků. Mateřská 
škola realizovala v tomto roce výchovně vzdělávací činnost na základě vlastního programu 
s názvem „Zpívejme si, zpívejme“, který je sestaven podle Rámcového vzdělávacího plánu 
pro předškolní výchovu. Hlavní tematické celky byly dány písničkou a vázaly se k ročním 
obdobím. Plány pro integrované děti jsou vytvářeny ve spolupráci se Speciálním 
pedagogickým centrem v Bruntále. Děti s vadou řeči jsou integrovány ve všech třídách podle 
věku a pravidelně se jim v průběhu roku věnovala logopedická asistentka. Děti s poruchami 
chování a více vadami jsou ve třídě s menším počtem žáků. Integrováno bylo 6 dětí. Nejstarší 
děti se seznamovaly s anglickým jazykem podle metodiky Angličtina pro nejmenší a s hrou 
na flétnu podle metodiky Veselé pískání. 

Zařízení je umístěno v klidné části města. Součástí je terasovitě rozdělená zahrada, 
která je vybavena dětským nářadím a bohatou zelení. Budova je dvoupodlažní, panelového 
typu. Součástí každého oddělení je třída, prostorná herna, sociální zařízení, sklad a šatna 
učitelek. Tělocvična je společná pro všechny děti, součástí je i kuchyň.  
 V průběhu roku se děti z MŠ zapojily do několika výtvarných soutěží. Na podzim bylo 
velkou akcí Uspávání broučků - tvořivé odpoledne s výrobou lampiónů a následným 
lampiónovým průvodem zakončeným ohňostrojem. Veselý byl i maškarní karneval v sále 
restaurace Mír a oslava Dne dětí na zahradě školy. Své taneční, hudební a pěvecké umění 
předvedly na vystoupeních při různých příležitostech školy i města, vystupovaly opět 
i v Domově důchodců v Mnichově. Výlet do zlatorudných mlýnů ve Zlatých Horách. Rodiče 
se pravidelně zúčastňovali společných tvořivých odpoledních činností. Závěr roku patřil 
divadelnímu představení, které si zahrály nejstarší děti - tentokrát muzikál O princezně 
Solimánské. 
 Ve školním roce 2005/2006 pracovalo ve škole celkem 8 pedagogů (úvazky 8,0), 
všechno učitelé. Nepedagogů bylo zaměstnáno 7 (úvazky 5,0). 

Příjmy MŠ činily v roce 2006 1.382 tisíc Kč. Z toho byla 843 tisíc dotace obce, zbytek 



74 
 

představovaly vlastní příjmy. Další částí příjmů byla dotace ze státního rozpočtu na mzdy 
a odvody ve výši 3.026 tisíc Kč, která byla vyčerpána v plné výši. Ostatní neinvestiční výdaje 
činily 1.381 tisíc Kč. Hospodářský výsledek byl kladný ve výši 1 tisíc Kč. 

 Informace zpracovala kronikářka na základě výročních zpráv. 
 
 Mateřská škola Jesenická 448, Vrbno pod Pradědem 
Mateřská škole je příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem je město Vrbno 
pod Pradědem. Součástí školy je Školní jídelna. Celková kapacita zařízení je 115 dětí 130 
jídel ve školní jídelně. Ředitelkou školy je Květa Kubíčková. 
 Ve školním roce 2005/2006 navštěvovalo 3 třídy mateřské školy 78 žáků. Ve školním 
roce 2006/2007 počet žáků, navštěvujících 3 třídy MŠ, byl 76. Každé oddělení mělo své 
vlastní pojmenování a vlastní symboliku – Kuřátka, Beruška a Broučci. Mateřská škola 
pracovala podle výchovně vzdělávacího programu školy pod názvem „Už vím jak, a proč“, 
který kladl zvýšené nároky na odbornost a znalosti pracovníků. Cílem programu je dovést dítě 
do fáze školní zralosti dle jeho možností. Nadále organizuje řadu zájmových útvarů 
podporujících rozvoj talentu dětí. Jedná se o hru na flétnu, německý jazyk a anglický jazyk. 
Některé děti byly zařazeny do logopedické péče, nápravná činnost s nimi byla prováděna 
denně v logopedické pracovně. 
 I v letošním roce školka pokračovala ve spolupráci s polským předškolním zařízením 
v Glogówku. V průběhu roku bylo uskutečněno několik vzájemných návštěv a společných 
akcí. Pokračovala spolupráce s prvním stupněm ZŠ, zejména v podobě účasti na společných 
akcích a městskou knihovnou. Pokračovala spolupráce s Nadačním fondem Mateřinka 
Nymburk a byla uzavřena dohoda o spolupráci s Lesy ČR. Škola pořádala řadu akcí pro 
rodiče i pro veřejnost, čímž přispívalo k rozvoji místní kultury.  

Dále škola zajistila několik divadelních představení pro děti, zorganizovala 
mezinárodní setkání ve Vrbně u příležitosti Hallowenu, výlet do ZOO v Opole v Polsku, 
tvořivé odpoledne pro děti a rodiče, mikulášské a vánoční odpoledne, karneval, velikonoční 
dílnu s rodiči, topení Morany. Mateřská škola podala žádost o grant města Vrbna na projekt 
Mateřinka.  
 Ve školním roce 2005/2006 pracovalo ve škole celkem 6 pedagogů (úvazky 6,00), 
všichni pracovali jako učitelé. Nepedagogů bylo zaměstnáno 5 (úvazky 4,02), jednalo 
se o pracovníky školní jídelny, správní a THP.  
 Příjmy mateřské školy v tomto roce činily 1.376 tisíc Kč, z toho 943 tisíc byla dotace 
ze strany města. Dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje na mzdy a odvody nebyla 
ve zprávě o hospodaření uvedena. Celkové výdaje činily 1.376 tisíc Kč. Hospodářský 
výsledek byl nula (všechny částky jsou zaokrouhleny). 

Informace zpracovala kronikářka na základě výročních zpráv. 

7.2. Základní škola 
Základní škola se sídlem Školní 477, Vrbno pod Pradědem je rozpočtovou organizací, 

jejímž zřizovatelem je Město Vrbno p.P. Součástí školy jsou Školní družina a Školní jídelna. 
Celková kapacita školy je 750 žáků, 550 jídel ve školní družině a 90 žáků ve školní družině.  
Ředitelem školy byl Ivan Hába. 
 V 1. – 5. ročníku se vyučuje podle učebního plánu Obecná škola, v 6. - 9. ročníku 
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podle učebního plánu Základní škola.  Od roku 1996 pracuje ve škole Školní sportovní klub, 
od roku 2002 Školní parlament (žákovský) a od roku 2005 Školská rada. 
 Ve školním roce 2005/2006 bylo ve 22 třídách 490 žáků. Ve školním roce 2006/2007 
se ve škole vzdělávalo 443 žáků v 18 třídách. Bylo zřízeno pracoviště biofeedback 
k odstraňování poruch učení a nadále pracuje kabinet integrovaných žáků k realizaci 
reedukační činnosti pro žáky se specifickými poruchami učení. Do reedukační péče je 
zařazeno 34 žáků.  

Tabulka přinášející údaje o prospěchu a chování žáků nebyla k výroční zprávě, kterou 
měla kronikářka k dispozici, doložena 
 V devátých třídách bylo vyučováno 62 žáků. Z toho 42 žáků bylo přijato ke studiu na 
střední školy, 20 žáků bylo přijato na odborná učiliště. Z 58 žáků 5. tříd bylo 17 přijato ke 
studiu na víceletém gymnáziu. První třídu začalo 1.9.2006 navštěvovat 38 žáků. Při zápisu 
mohli rodiče opět přihlásit své dítě do první třídy se sportovním nebo hudebním zaměřením. 
 V průběhu roku pracovalo ve škole 29 různých nepovinných předmětů a zájmových 
kroužků (konverzace CJ, technické kreslení, seminář s přírodopisu a ze společenskovědních 
předmětů, výtvarný, hudební, dramatický, jazykové, přírodovědný, vaření, meteorologický, 
dívčí klub atd.) a 13 skupin sportovních her. Ve škole probíhá v jedné skupině výuka jazyka 
řeckého. 

Od září probíhal plavecký výcvik žáků druhých a třetích tříd a zkrácený kurz tříd se 
sportovním zaměřením. Největší sportovní akce pořádaná školou je Sportovní den, který 
probíhá na podzim a na jaře. Do různých bodovaných soutěží jsou zapojeni všichni žáci školy 
a třída se ziskem největšího počtu bodů získává pohár „Zdatná třída“. Ve škole bylo pořádáno 
28 různých sportovních soutěží.  

Ve škole bylo pořádáno 28 různých sportovních a 32 naukových soutěží, z většiny 
z nich žáci postupovali do okresního kola. Velkým úspěchem byl opět postup do krajského 
kola biologické olympiády, a to hned ve dvou kategoriích, a postup do krajského kola 
matematické olympiády. Dále bylo uspořádáno dalších 21 různých naukových a výchovných 
akcí a 16 tvůrčích dílen pro žáky školy.  

Pěvecký sbor Sedmihlásek je zaregistrován na Ministerstvu vnitra ČR jako občanské 
sdružení pod názvem Dětský pěvecký sbor Sedmihlásek při ZŠ Vrbno pod Pradědem. 
Informace o jeho činnosti jsou zaznamenány v kapitole, věnované občanským sdružením 
ve městě.  

Výsledky školy byly pravidelně prezentovány na vystoupeních třídních kolektivů pro 
rodiče (vánoční besídky, závěr roku), veřejných vystoupeních ve městě (vítání občánků, 
vánoční trhy, vrbenské slavnosti) a na vystoupeních pro místní organizace (domov důchodců, 
lázeňští hosté v Karlově Studánce, místní podniky). Největší kulturní akcí školy byla již 12. 
Školní akademie s bohatým, dvouhodinovým programem. 

Ve dnech 23. - 26. května 2006 proběhla ve škole tematická inspekce. ČŠI 
konstatovala ve své zprávě, že podmínky školy k realizaci výchovy ke zdraví jsou na úrovni 
příkladu dobré praxe, stejně jako koncepční řízení školy. Ostatní kontrolované oblasti byly 
hodnoceny na velmi dobré úrovni. 

Ve škole pracovalo ve školním roce 2005/2006 36 pedagogů (úvazky 33,01), z toho 
bylo 33 učitelů (30,01 úvazků) a 3 vychovatelé školní družiny (3,00 úvazku). Nepedagogů 
škola zaměstnávala 15 (14,92 úvazků), z toho 9 THP a správních zaměstnanců školy (8,92 
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úvazku) a 6 pracovníků školní jídelny (6,00 úvazků). Celkem tedy bylo ve škole 52 
zaměstnanců na 47,21 přepočtených úvazků. K 1.9.2006 se počet zaměstnanců výrazněji 
snížil, a to na 48 osob a 44,02 úvazku. Nejvýraznější pokles téměř o 4 úvazky nastal 
v kategorii učitelů, a to v souvislosti s výrazným poklesem počtu žáků. Průměrná mzda 
pracovníků nebyla ve výroční zprávě uvedena. 

V roce 2006 škola hospodařila s celkovými příjmy ve výši 22 465 tisíc Kč. Z toho 
13 330 tisíc činily dotace ze státního rozpočtu, a 6 055 tisíc z rozpočtu zřizovatele. Příjmy 
z hlavní činnosti včetně poplatků od rodičů byly 823 tisíc, příjmy z hospodářské činnosti 
674 tisíc a příjmy za stravného 1 478 tisíc. Přebytek hospodaření ve výši 20,5 tisíc Kč.  

Informace zpracovala kronikářka na základě výročních zpráv. 

7.3. Dětský domov a Speciální školy Vrbno pod Pradědem 
Oficiální název zařízení je Dětský domov a Speciální školy, Vrbno pod Pradědem, 

nám. Sv. Michala 17. Je příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj, 
28.října 117, Ostrava. Součástí školského zařízení je zvláštní škola, pomocná škola, dětský 
domov, školní družina a školní jídelna. Celková kapacita je 80 + 10 žáků ve škole, 52 lůžek 
v domově, 20 žáků ve školní družině a 120 jídel ve školní jídelně. Ředitelkou školy je 
Mgr. Danuše Humlová. 
 Škola vzdělává žáky ve vzdělávacím programu zvláštní školy a ve vzdělávacím 
programu pomocné školy, které jsou oficiálními dokumenty, schválenými MŠMT ČR. 
Ve škole pracuje Sdružení rodičů, které je registrováno jako občanské sdružení Ministerstvem 
vnitra a Školská rada.  
 Ve školním roce 2005/2006 se v 5 třídách vyučovalo 28 žáků, ve 2 třídách pomocné 
školy 11 žáků. V domově bylo v 6 rodinných skupinách 49 dětí a v 1 oddělení školní družiny 
11 dětí. 
 Na konci školního roku 2005/2006 neprospěli 2 žáci, 34 žáků prospělo a 4 žáci 
prospěli s pochvalou. Průměrný prospěch ve škole byl 1,84, jeden žák byl klasifikován 2., 
jeden žák 3. stupněm z chování. Všichni vycházející žáci byli přijati do učebních oborů. 
Ve třídách pomocné školy všichni žáci prospěli. 
 Nabídka zájmových činností a kroužků je i v tomto roce velni různorodá: výuka 
anglického jazyka, sportovní, romský, počítače a tvorba školního časopisu, dílenské práce, 
zdravotní cvičení, jutský, šití, jóga, stolní tenis, turistika a plavání. Ve spolupráci s  jinými 
subjekty karate, košíková, rekreační tělovýchova, náboženství a bubny Ivo Batouška. 
 V průběhu roku bylo realizováno několik projektů. Projekt EQUAL „Najdi svůj směr“ 
financovaný z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR. Partnerem byla Nadace Terezy 
Maxové. Cílem projektu je zavádění nových přístupů sledujících zvyšování vzdělanosti 
a uplatnění na trhu práce dětí vyrůstajících v ústavní péči.  Zahrada (vytvoření rekreačního 
a relaxačního areálu), Kamarádi 2004 (nácvik komunikačních dovedností), Bubny proti 
drogám (volnočasová hudební aktivita), pokračující projekt Čtyřlístek ( v rámci minimálního 
preventivního programu) a Svět řemesel (celoroční projekt zaměřený na volbu povolání). 
 Ve školním roce 2005/2006 bylo v zařízení 28 pedagogických úvazků a 17,9 úvazků 
nepedagogických. Z toho učitelé zvláštní a pomocné školy 8,4 úvazku, vychovatelé školní 
družiny a dětského domova 19,6 úvazku. Ošetřovatelé a pečovatelé v přímé obslužné péči 4,5 
úvazku, romská asistentka 1 úvazek, sociální pracovnice 1 úvazek, vedoucí školní jídelny 
a kuchařky 4,5 úvazku, THP pracovníci 2 úvazky a správní zaměstnanci 4,9 úvazku. 



77 
 

 V roce 2006 zařízení hospodařilo s částkou 19.941 tisíc Kč a výsledek hospodaření byl 
nulový. Dále obdrželo dotaci na účelovou investiční akci, instalace regulačních ventilů 
na topení, částku 362 tisíc Kč. 

Informace zpracovala kronikářka na základě výročních zpráv. 
 

7.4. Sportovní gymnázium Vrbno pod Pradědem 
Oficiální název zařízení  Gymnázium a Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, 

nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace byl k 1.1.2006 v souladu s příslušnými 
ustanoveními nového školského zákona opět změněn, a to na Sportovní gymnázium. 
Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj. Součástí školy jsou Školní jídelna, Žižkova 577 
a Domov mládeže, Sklárenská 600. Celková kapacita školy je 288 žáků, 230 jídel ve školní 
jídelně a 25 ubytovaných v domově mládeže. Ředitelkou školy byla v roce 2006 PaedDr. 
Michaela Hradilová. 
 Gymnázium vzdělává žáky ve dvou čtyřletých a třech osmiletých oborech. 
Gymnázium (všeobecné) čtyřleté studium, Gymnázium - tělesná výchova a Gymnázium - 
sportovní příprava čtyř a osmileté studium. S účinností od 1.9.2004 povolilo MŠMT zařazení 
biatlonu a cyklistiky jako nových sportovních specializací, dále pak pokračuje lyžování 
běžecké i sjezdové a orientační běh.  

 Ve školním roce 2005/2006 studovalo ve škole 207 žáků v 8 třídách, z toho bylo 
55 sportovců zařazených v 5 tréninkových skupinách (1 skupina orientačního běhu, 1 skupina 
běžeckého a 1 skupina sjezdového lyžování, 1 skupina cyklistiky, 1 skupina biatlonu).  
Ve školním roce 2006/2007 studovalo ve škole 207 žáků v 8 třídách, z toho bylo 55 
sportovců. 

Ve druhém pololetí roku 2005/06 z 204 žáků 57 prospělo s vyznamenáním a 2 žáci 
prospěli po opravných zkouškách. Průměrný prospěch ve škole byl 1,74. Chování 1 žáka bylo 
klasifikováno 2. stupněm z chování. Za reprezentaci školy bylo uděleno 44 pochval ředitele 
školy.  

K maturitním zkouškám přistoupilo v řádném termínu 31 studentů oktávy, 1 žák 
požádal z důvodu sportovní reprezentace o rozložení ročníku. U zkoušky prospělo 29 žáků, 
z toho 12 žáků prospělo s vyznamenáním a průměrný prospěch u maturit byl 2,08. Dva žáci 
konali úspěšně opravnou maturitní zkoušku v září, protože neuspěli z jednoho předmětu. 
31 maturantů si podalo přihlášku k vysokoškolskému studiu a úspěšnost v přijímacím řízení 
byla 87,1%. Dále se škola aktivně zapojila do programu Maturita nanečisto 2006, 
připraveným ÚIV – CERMAT. Testování proběhlo v sextě, která by měla jako první podle 
tohoto nového modelu maturovat. Porovnání dosažené průměrné úspěšnosti žáků a dosažené 
průměrné úspěšnosti žáků ostatních středních škol v ČR nebo v MSK vychází ve prospěch 
vrbenského gymnázia. 

Přihlášku ke studiu do 1. ročníku si podalo celkem 29 uchazečů. Na základě 
vyhodnocení přijímacích zkoušek bylo ke studiu  do primy přijato 17 žáků, všichni ke studiu 
1.9.2006 nastoupili. V tomto roce bylo podáno 12 přihlášek ke studiu do kvinty. Přijato bylo 
na základě přijímacích zkoušek 10 uchazečům. Pro přijímací zkoušky v průběhu obou kol 
přijímacího řízení byly využity testy Scio. Výsledky přijímacích testů potvrdily již loňský 
poznatek o poměrně nízké úrovni uchazečů do primy. V testu z obecných studijních 
předpokladů se zařadili na 17. místo z 19. škol a z českého jazyka se zařadili na 18. místo 
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z 18 škol, které tyto testy při přijímacím řízení použily. V testu z matematiky se zařadili na 
místo 17. z 18. Z posouzení výsledků všech testů vyplynulo doporučení, posílit rozvoj 
obecných a komplexních dovedností na úkor objemu faktických znalostí. Výsledky uchazečů 
do kvinty byly o něco lepší. 

I v letošním roce se škola zapojila do projektu Kvalita Moravskoslezského kraje. 
Testování v kvartě osmiletého studia v letošním školním roce proběhlo dvakrát. Nejdříve 
se škola přihlásila v rámci Kvality 2006 k testování Scio, následně byla vyzvána k účasti 
v celostátním testování Cermatu. V testování Scio s průměrnou úspěšností 50,1% v OSP jsou 
výsledky školy lepší než 92,4 testovaných škol. S průměrnou úspěšností 48% v ČJ jsou 
výsledky školy lepší než 94,1% testovaných škol. S průměrnou úspěšností 55,8% v Ma jsou 
výsledky školy lepší než 91,7% testovaných škol. I v testování CERMAT dosáhla škola 
ve všech oblast výrazně lepších výsledků, než byl krajský průměr. 

Bohatá je nabídka nepovinných předmětů a zájmových kroužků. Žáci sekundy 
a kvinty absolvovali lyžařský kurz a žáci septimy turistický kurz. Pro žáky kvinty byly 
tak jako každoročně zajištěny kurzy taneční a společenské výchovy v Bruntále. 

Žáci reprezentovali školu v celé řadě naukových soutěží, jak v kolech okresních, 
tak v kolech regionálních. Výborných výsledků dosáhli v průběhu roku i studenti – sportovci. 
Filip Válek  byl vyhlášen mezi 28 nejlepšími žáky středních škol Moravskoslezského kraje. 
Filip Válek a Lukáš Váňa reprezentovali ČR na Mistrovství Evropy v lyžařském orientačním 
běhu a Matěj Kotek na Mistrovství světa v akrobatickém lyžování. 

V rámci spolupráce s polskou školou Zespól Szkol Lambinowice absolvovali čeští 
studenti v Polsku výuku v muzeu 2. sv. války a pozorování v botanické zahradě. Polští 
studenti absolvovali v naší škole cvičení v laboratoři chemie. 

Od roku 1997 funguje na hlavním schodišti školy Galerie na schodech, která 
se tematicky zaměřuje především na výstavy fotografií, jejichž kurátorem je Lubomír 
Tomeček st. V roce 2006 bylo realizováno 7 různých výstav. V tomto roce proběhl ve škole 
již sedmý ročník výtvarné soutěže „O vánoční zvoneček“.  

Ve školním roce 2005/2006 pracovalo ve škole 25 pedagogů (22,2 úvazků). Z toho 
bylo 14 učitelů (13,5 úvazku), 2 vychovatelé (úvazek 1,4), a 7 trenérů (5,3 úvazku). 
K 1.9.2006 stoupl počet pedagogů na 26 osob, ale počet úvazků se snížil na 22,1  Po celý rok 
2006 pracovalo ve škole 9 nepedagogů, z toho 5 správních zaměstnanců (úvazek 4,8) a 4 
pracovníci školní jídelny (úvazek 4,0). Od 1.9.2006 kles objem úvazků nepedagogů na 7,7. 

V roce 2006 začala škola realizovat dva velké a dva menší projekty. Z ESF 
získala dotaci ve výši 1.128.163,- Kč na projekt Na vzdělání není nikdy pozdě a z MŠMT 
dotaci ve výši 331.150,- Kč na projekt Interaktivní výuka přírodovědných předmětů na nižším 
gymnáziu. Dále pak projekt SIPVZ na dovybavení výpočetní technikou s dotací 20.700,- Kč 
a projekt Společnými aktivitami prohlubujeme naše přátelství z Euroregionu Praděd s dotací 
121.458,- Kč. Hospodářský výsledek školy za rok 2006 byl 54 tisíc Kč. 

Informace zpracovala kronikářka na základě výročních zpráv. 
  

7.5. Základní umělecká škola  
 Základní umělecká škola v našem městě pracuje jako odloučené pracoviště ZUŠ 
Bruntál, nám. J. Žižky 13/6. Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Školský úřad 
Bruntál, ředitelkou Jiřina Sokolářová. Pobočka ve Vrbně se nacházela v budově Základní 
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školy na Komenského ulici.  
Cílem studia je připravit žáka ke studiu na střední škole s uměleckým zaměřením. 

Ke studiu se podává přihláška a hradí se školné. Studium začíná přijetím do přípravného 
ročníku (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 může zvolit z nabídky výuky hry na tyto hudební nástroje: 
akordeon, elektrické klávesy, fagot, hoboj, housle, klavír, kytara, příčná flétna, sborový zpěv, 
sólový zpěv, trubka, zobcová flétna.  

Výtvarný obor připravuje žáky ke studiu na střední škole s uměleckým zaměřením. 
Výtvarné techniky – malba, kresba, grafika, keramika, linoryt. 

Vedoucí pobočky ve Vrbně p.P. je Jana Kutálková. Kromě ní je zde zaměstnán ještě 
jeden učitel a 48 žáků se v roce 2006 v hudebním oboru učilo hře na klavír, flétnu, housle, 
akordeon nebo elektrické varhany. Zájemci o jinou nabízenou výuku dojížděli do Bruntálu. 
Frekvence akcí školy (předehrávky pro rodiče a tradiční koncerty) je v posledních letech 
ustálená. 

Informace zpracovala kronikářka z údajů na webu a ze Zpravodaje. 
 

7.6. Městská knihovna 
Městská knihovna je začleněna do struktury Městského úřadu jako součást odboru 

vnějších vztahů. Ředitelkou knihovny je Hana Janků. Knihovna provozuje i pobočku v místní 
části Železná. 

1. Knihovní fond 
V roce 2006 činil přírůstek knihovního fondu celkem 1.036 svazků (tj. o 34 sv. méně než 
v roce 2005 při stejném objemu finančních prostředků na nákup knih). Celkem 1032 sv. + 
4 /CD+CDR/ 
V souladu se Směrnicí o evidenci a revizi knihovních fondů bylo odepsáno a vyřazeno 
z evidence celkem 150 sv. (tj. o 225 sv. méně než v loňském roce, kdy vyšší odpis souvisel 
s revizí knihovního fondu).      
Finanční prostředky na nákup knih v roce 2006 činily stejně jako v roce 2005 150.000,- Kč 
(skutečnost 151.949,70 Kč). Skutečná hodnota pořízených dokumentů byla 214.955,50 Kč, 
což je úspora 63.005,80 Kč. Dále do knihovny docházelo 34 různých periodik. Na pracoviště 
MK Železná bylo dodáno ve 4 souborech celkem 231 sv. Vráceno bylo ve 3 souborech celkem 
282 sv. 

2. Knihovní služby 
a) čtenáři: 
V roce 2006 bylo zaregistrováno celkem 837 čtenářů, tj. o 46 čtenářů méně než v roce 2005. 
Z tohoto počtu: čtenáři do 15 let – 297 (tj. o 17 méně než v r.2005),  tj. 35,55% z celkového 
počtu čtenářů. Celkem bylo registrováno 14,05% obyvatel města. Počet návštěvníků 
knihovny: 12.146 (tj. o  157 více než v r. 2005). Internet využilo celkem 1.308 návštěvníků 
(tj. o 278 méně než v r.2005 a o 301 více než v r.2004). 
b) výpůjčky:  
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Počet výpůjček v roce 2006 činil 52.881 svazků (tj. o 2.104 méně než v r. 2005 a o 101 více 
než v roce 2004) a průměrně si každý registrovaný čtenář vypůjčil  63,18 dokumentů tj. o 0,91 
více než v r.2005 (tj. o 5,43 více než v roce 2004) 
c) další služby poskytované knihovnou: 
- vzdělávací a kulturně-výchovné akce 
Celkem bylo uspořádáno 68 různých akcí. K 60. výročí  založení byl realizován projekt 
„Když se řekne knihovna“, jehož součástí byly nejen besedy, soutěže, ale také Pohádkový 
den, výlet dětí do Bruntálu, vydání brožury Knihovna v proměnách času a celookresní setkání 
knihovníků. Dále pak „Pohádkový den“ /určeno dětem ZŠ,MŠ/, soutěže „Celá třída čte“, 
„M ůj čtenářský deník“, „Když se řekne knihovna“, „Tady bydlím já, skřítek Knihovníček“, 
besedy. Knihovnické lekce a exkurze, kvízy, tvůrčí dílny a výstavy.  
- propagace knihovny, různé  
Pravidelná propagace knihovny ve Zpravodaji Vrbenska – informace o všech připravovaných 
akcích knihovny a jejich hodnocení. Pravidelné rubriky připravované knihovnou 
do Zpravodaje Vrbenska  - „Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovně“, „Murphyho 
zákony.“ V MK Železná je zajišťována donáška knih do domu 3 tělesně postiženým osobám. 
- publikační činnost - aktualizace letáku „Městská knihovna ve Vrbně pod Pradědem“, 
„ Knihovna v proměnách času“ – brožura a  PF 2007 s kalendářem  
-  individuální práce se čtenářem - zvláštní pozornost je věnována dětem do 15 let 
- informační služby - poskytování bezplatných bibliografických a faktografických informací 
z vlastních pramenů, Internetu /tiskové výstupy jsou za úplatu dle sazebníku poplatků/ 
- meziknihovní výpůjční služba  - prostřednictvím MVS bylo objednáno z jiných knihoven 226 
knih, z toho bylo kladně vyřízeno 207.  
- kopírovací služba 
- prezenční půjčování CD-ROM 
- veřejný Internet 

3. Materiální potřeby a opravy 
V rámci drobné údržby byla v roce 2006 realizována výměna oken, doplnění regály, shrnovací 
dveře, výstavní panely.  

Vlastní výnosy knihovny v roce 2006 činily 78.621,- Kč 
                                       Informace zpracovala kronikářka na základě hodnotící zprávy. 

 
 

8.  Počasí a klimatické změny 
 

Sněhová pokrývka 
Na Nový rok 1. ledna panovala obleva, ale sníh držel. V dalších dnech se ochladilo, noční 
teploty klesly pod nulu a v druhé dekádě již vykazovaly až – 10 ° C. Dne 19. ledna konečně 
přišla sněhová nadílka – až 15 cm sněhu. Jenže již o dva dny později začalo pršet a promrzlou 
zem pokryl ledový krunýř. O další dva dny později se vrátily mrazy – a všude byl led. 
Ve dnech 23. a 24. ledna klesla noční teplota až na – 18 ° C, když jinde v republice bylo ještě 
hůře. I v dalších dnech se noční teplota pohybovala pod – 10 ° C. Teprve začátkem února 
denní teploty vystoupily téměř k nule. Dne 5. února se opět vrátily silné noční mrazy 
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a 7. února napadlo patnáct centimetrů nového sněhu. Někde dokonce probořil střechy hal 
a domů. Hned ovšem druhý den přišla obleva a denní teploty po dlouhé době vystoupily nad 
nulu. Padající sníh se střídal s deštěm. Sněhová pokrývka dosahovala 20 cm, a když v dalších 
dnech opět začalo mrznout, dočkali jsme se opravdu krásné zimy. V polovině měsíce ještě 
připadlo dalších 10 cm sněhu, ale při následné oblevě začal odtávat. Pěkné zimní počasí 
s nočními mrazy se vrátilo v posledním únorovém týdnu. Březen byl jak na houpačce. 
Ve dnech 3. a 4. března napadlo na vrstvu starého sněhu deset centimetrů nového, ale i přes 
noční mrazy začal přes den odtávat. Ale již 9. března opět napadlo dalších deset centimetrů 
sněhu a druhý den do něj pršelo. Další a zároveň poslední sníh napadl 13. března, pak 
už se sněhová vrstva jen postupně ztenčovala. Dne 19. března vystoupila po dlouhé době 
noční teplota nad nulu a pevní jarní den byl skutečně jarní. Pouze na zahradách a polích ještě 
ležely souvislé vrstvy sněhu. 
Bude už jaro? Hrozí záplavy 
Dne 28. března dosáhla denní teplota téměř 20° C a byl jeden z nejteplejších dnů 
v dlouhodobých měřeních. Druhý den se rozpršelo a začaly stoupat hladiny některých řek. 
Povodně v některých místech způsobily vážné škody. Tyto záplavy byly označeny jako třetí 
nejhorší, které postihly Čechy a Moravu za posledních sto let. 
Teplý duben a studený květen 
Začátek dubna byl poměrně teplý – denní teploty se pohybovaly mezi 10 a 15 °C, srážek 
mnoho nebylo. Velikonoce provázelo pěkné jarní počasí. Meruňky rozkvetly okolo 20. dubna, 
teploty dosáhly 20 °C, na horách se tou dobou ještě lyžovalo a na jižní Moravě se lidé 
již koupali v přírodě. Zima přešla do léta téměř bez jara. Teprve koncem měsíce se mírně 
ochladilo, ale začátek května opět přinesl letní teploty. Ani pověstní studení muži Pankrác, 
Servác a Bonifác tentokrát žádnou zimu nezpůsobili. V polovině května už začínalo být 
sucho, vydatněji zapršelo až ve dnech 19. a 20. května. Poslední květnový týden byl chladný 
(v noci teploty klesly pod nulu) a deštivý, na horách sněžilo. Do domácností a úřadů se vrátila 
topná sezona. Oteplilo se až začátkem června. Na Medarda nepršelo a dne 13. června 
se teplota vyšplhala až na 28 °C. 
Horké léto 
Nastalo pravé léto s teplotami až 30°C, v noci na 26. června jsme zaznamenali tropickou noc 
s teplotou 22°C. Republiku postihla vlna bouřek, lijáků a krupobití – Vrbnu se tyto přírodní 
živly vyhnuly. Následující dny byly opět hodně teplé, od 5. až do 14. července se teploty 
pohybovaly v rozmezí 27 až 30°C, noční teploty dosahovaly 18°C. V polovině měsíce 
se krátce ochladilo, ale od 18. července teploty opět dosahovaly a několikrát i překročily 
30°C. Nastala nepříjemná vedra. Ve dnech 26. až 28. července dosáhla teplota 33 až 35°C. 
V červenci meteorologové zaznamenaly 20 dnů s tropickými teplotami (tj. 30°C a více), 
tropických nocí nebylo o moc méně. Byl to nejteplejší červenec za posledních 60 let. Obilí 
a jiné plodiny díky těžším půdám sucho přečkaly, hůře bylo v nížinách s lehčími půdami. 
Dne 1. srpna konečně vydatně zapršelo a v dalších dnech se ochladilo. Teploty náhle klesly 
téměř o 15°C. Ve dnech 6. a 7. srpna vydatně pršelo, zejména u nás na horách. Dne 8. srpna 
déšť ustal a nebezpečí povodně pominulo. V dalších dnech se teploty pohybovaly okolo 20°C 
a občas pršelo. Nebylo nijak krásně. Závěr měsíce byl ještě chladnější. Celkově byl srpen 
dosti deštivý a hlavně chladnější než dlouhodobý průměr. Někde začaly koncem měsíce doma 
topit. Ale rostly houby, lidé hojně nosili z lesů i pravé hřiby. 
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Babí léto budiž pochváleno 
Začátek září byl ještě chladný, krásné babí léto nastalo 8. září. Denní teploty dosahovaly 
25 °C, noční pak 10°C. Stále rostly houby, lidé jich nosili domů plné koše. Září bylo nejsušší 
od roku 1961. Začátek října byl chladnější a začal podzim. V druhé dekádě se ještě oteplilo 
až na 20°C, ale 17. října jsme zaznamenali první noční mrazík. Na nule bylo i během dalších 
nocí. Teprve závěr října byl znovu teplejší. 
Zima je opět tady 
Zima se prvně ohlásila 2. listopadu, kdy mírně sněžilo a v noci teplota klesla na -4°C. 
V dalších dvou dnech nadále poletoval sníh a bylo chladno. V polovině měsíce se výrazně 
oteplilo a noci bez mrazíků vydržely až do konce listopadu. Některé dny byly spíše jarní. 
Teplo bylo v celé Evropě a někde padaly i teplotní rekordy. Ochlazení nepřinesl ani začátek 
prosince. Na horách marně očekávali sníh, v lesích nadále rostly houby a v trávnících kvetly 
sedmikrásky. Někteří stěhovaví ptáci vůbec neodletěli do teplých krajin. V noci 15. prosince 
konečně přišel mráz a v dalších dnech zimní ráz připomínala alespoň ranní jinovatka. Během 
Vánoc se noční teploty držely na nule, denní pak mírně nad ní. Když vysvitlo slunce, bylo 
jak na jaře. Srážek bylo nepatrně. Mrznout začalo až 27. prosince a druhý den napadlo 
i trochu sněhu, který vydržel až do Silvestra. Konečně mohla začít lyžařská sezóna. 
Změny času 

Letní čas začal 26. března posunutím hodin z 2,00 na 3,00 hodin. O hodinu zpět jsme 
si hodiny posunuli ve 3,00 hod. 29. října 2006, kdy letní čas skončil. 

 
 
9.  Různé 

 

9.1. Popis prací na retrospektivním pokračování kroniky v roce 2006 
 
 V roce 2011 jsem shromáždila veškeré dostupné podklady k roku 2006 a 2007 
a průběžně od července jsem je začala zpracovávat. Situace zůstala stejná, nikdo nereagoval 
na výzvu města po zveřejnění kroniky za roky 2000 - 2005 o doplnění údajů zde uvedených, 
případně o poskytnutí dalších informací. Stále tak zůstávají některá „bílá místa“.  

Opakovaně děkuji všem, kteří mi na začátku i v průběhu mé práce poskytli potřebné 
údaje k občanským sdružením, k podnikatelským subjektům, příspěvkovým organizacím 
i dalším, jejichž jména jsou vždy v příslušných částech kroniky uvedena.  

Velmi jsem ocenila, že Město Vrbno pod Pradědem zveřejňuje na svých webových 
stránkách zpětně zásadní dokumenty. Při práci s nimi využívám internet a nemusím již svými 
dotazy zdržovat úředníky města od jejich každodenní práce. Je až s podivem, 
jak se mi celkem přesně při čtení usnesení Zastupitelstva města vybavují, jako bývalé člence 
zastupitelstva, okolnosti jednotlivých projednávaných bodů.  
 V měsících září – říjen jsem souběžně zpracovávala rok 2006 a 2007. Listopad jsem 
celý věnovala roku 2006 a k poslednímu listopadu jsem tento rok dokončila. Některé základní 
údaje o městě a jeho občanech se v kronice opět opakují z předchozích let. Mým cílem je, aby 
případným budoucím badatelům či čtenářům každý rok poskytl ucelenou informaci.  
 Přestože pro vedení kroniky existují pravidla, která kladou důraz na statistické údaje, 
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snažím se, aby alespoň některé části kroniky byly nejen o nich, ale i o životě lidí. 
  

9.2.      Informační zdroje   
   

Literatura: 
1. Knihovna v proměnách času 1946 – 2006, sborník, vydala Městská knihovna ve Vrbně 

pod Pradědem, zpracovala Hana Janků, Vrbno 2006 
2. Myška, Milan: Rytíři průmyslové revoluce. Nakladatelství Tilia, Ostrava 1997 
3. Seznam nemovitých kulturních památek okresu Bruntál r. 2000, redakce PhDr. Ĺubica 

Mezerová a kol., Okresní úřad v Bruntál, referát regionálního rozvoje a Památkový 
ústav v Ostravě, r. 2001 

4. Vrbno pod Pradědem je naše rodné město, Sborník vlastivědného kroužku, redakce 
Jindřich Pleva, r. 1965 

5. Vrbno pod Pradědem 1611 – 2001, Zvláštní vydání vrbenského Zpravodaje k 390. 
výročí povýšení na město, pro vydání připravili Karel Michalus, PaedDr. Michaela 
Hradilová, vydáno 2500 kusů, r. 2001 

6. Základní škola Vrbno pod Pradědem, Školní 477, Sborník, Školní rok 2005-2006 
a 2006-2007 
 
Prameny: 

1. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Ve Svahu 578, Vrbno pod Pradědem 
ve školním roce 2005/2006 a 2006/2007, vypracovala Magdalena Nováková 

2. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Jesenická 448, Vrbno pod Pradědem 
ve školním roce 2005/2006 a 2006/2007, vypracovala Květa Kubíčková. 

3. Výroční zpráva o činnosti Základní školy Vrbno pod Pradědem ve školním roce  
2005/2006 a 2006/2007, vypracoval Ivan Hába 

4. Výroční zpráva o činnosti Dětského doma a speciálních škol, Vrbno pod Pradědem, 
nám. Sv. Michala 17 ve školním roce 2005/2006 a 2006/2007, vypracovala 
Mgr. Danuše Humlová  

5. Výroční zpráva o činnosti Sportovního gymnázia, Svatého Michala 12, Vrbno pod 
Pradědem ve školním roce 2005/2006 a 2006/2007, vypracovala PaedDr. Michaela 
Hradilová 

6. Zhodnocení činnosti Městské knihovny ve Vrbně pod Pradědem za rok 2006, 
vypracovala Hana Janků 

7. Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska, Zpravodaj obcí v údolí řeky Opavy, vydavatel 
MěÚ Vrbno pod Pradědem, 1/2006 – 12/2006, 1/2007 
 
Internet: 

1. www.centrum,cz 
2. www.seznam.cz 
3. www.google.cz 
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9.4.      Přílohy převedené do elektronické podoby   
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