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1. Úvod 

1.1.  Naše město 2007 
 
LEDEN 
SMS InfoKanál 
Tato nová služba umožnila zasílání důležitých informací z radnice na zaregistrovaná čísla 
mobilních telefonů občanů formou krátkých textových zpráv. Poskytována byla zdarma 
a zájemci o ni se registrovali i odregistrovali prostřednictvím SMS.  
Univerzita třetího věku 
4. ledna proběhla za přítomnosti rektora Slezské univerzity v Opavě slavnostní imatrikulace 
studentů pilotního prvního ročníku. Letní semestr byl zahájen ve čtvrtek 18. ledna 
audiovizuální přednáškou o astronomii, kterou vyslechlo 20 zapsaných studentů. Slavnostní 
ukončení studia proběhlo 6. prosince. 
Klub Kotlík 
Vznikl v prostorách bývalé kotelny na Husově ulici a od 16. ledna nabídl možnost využití 
volného času dětem a mládeži různými aktivitami – prací s keramickou hlínou, s modelářskou 
hmotou, s přírodními materiály i hraní společenských a deskových her, poslech muziky 
a celou řadu dalších aktivit.  
ÚNOR 
Mistrovství ČR v lyžařském orientačním běhu 
Ve dnech 3. – 4. února pořádal oddíl OB Sportovního klubu při Gymnáziu na náročných 
tratích v okolí Vrbna za účasti 350 závodníků z ČR, Polska, Slovenska, Maďarska, Bulharska 
a USA. Studenti Sportovního gymnázia potěšili ziskem 8 medailí.Titul Mistra republiky 
vybojoval F. Válek a štafeta ve složení I. Krätschmerová, M. Veličková a B. Pilzová. 
Plesová sezóna 
Byla v letošním roce zkomplikována tím, že bývalý klub Dřevokombinátu Mír se sálem byl 
soukromým majitelem uzavřen a všichni pořadatelé museli hledat pro své akce jiné zázemí. 
2. února pořádalo Město Vrbno 10. ples města a městských organizací v lázeňském domě 
Libuše v Karlově Studánce. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Tac-Tic z Města 
Albrechtic. Z Vrbna do Karlovy Studánky byla zajištěna kyvadlová doprava. 
9. února byli slavnostně dekorováni letošní maturanti na Maturitním plese Sportovního 
gymnázia, který se konal ve vrbenském Penzionu pod Pradědem pod záštitou Pradědského 
lesního závodu a.s., k tanci hrála hudební skupina R-BOOM z Velkých Bílovic. Maximální 
možný počet 160 kusů vstupenek byl vyprodán během tří dnů.  
10. února pozval své příznivce Klub českých turistů Vrbno pod Pradědem na 5. papučový bál, 
který se konal tradičně v místní Sokolovně. Hrála skupina Dobrý kvas. Zdobila ho jako vždy 
neformální, srdečná a milá atmosféra. 
BŘEZEN 
Sportovec roku 
Mezi deset nejlepších moravskoslezských sportovců do 19 let se letos prosadil vrbenský 
Lubomír Petruš, student Sportovního gymnázia a odchovanec ACS DRAK Vrbno  p.P. 
DUBEN 
Stavba mostu přes Bílou Opavu na rozcestí Ludvíkov 
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Uzavírka komplikovala od 4. dubna dopravní spojení do Karlovy Studánky a dále na 
Rýmařov. Objízdná trasa byla vedena přes Mnichov a Železnou, pak kolem hájenky 
a autobusová zastávka byla posunuta o 30 m směrem k Ludvíkovu. Po skončení prací 
v měsíci říjnu byl uveden do provozu zcela nový most. 
KVĚTEN 
Lékárna Magnus 
Druhá lékárna v našem městě zahájila provoz v nově vybudovaném objektu na ul. Jesenická 
č. 633. Otevřeno má v pondělí – pátek od 7:30 do 17:00 hod. a v sobotu od 7:00 do 12:00 hod. 
ČERVEN 
Oslava 15. výročí Sportovního gymnázia 
Společným průvodem městem, prohlídku školy, zahradní párty s programem a společenským 
večerem s živou hudbou si absolventi, studenti i všichni zaměstnanci připomněli 23. června 
15. narozeniny své školy. Domů si odnesli vzpomínkový Almanach. 
Dny Euroregionu Praděd - Vrbenské letní slavnosti 
V tomto roce opět spolufinancované z Evropské unie, se konaly ve dnech 16. a 17. června. 
Z hudebních vystoupení zaujala zejména skupina ABBA Revival, Talisman,  The Crazy 
Drummers první den a Fleret s Jamilou Šulákovou druhý den. Jízda parním vlakem 
s hudebním doprovodem skupiny Wagón a výstava „10 let po povodních“ pořádaná Spolkem 
Přátelé Vrbenska byly součástí doprovodného programu. 
Závody Vrbenský vrch 
Ve dnech 16. a 17. června se druhého ročníku mezinárodních závodů automobilů, pořádaných 
jako součást KV BERG TROPHY, zúčastnilo 120 závodních automobilů z Česka, Slovenska a 
Polska. 
ČERVENEC  
Lapkové z Drakova 
14. – 15. července pořádal Spolek Přátelé Vrbenska tradiční akci zaměřenou k záchraně 
památek v okolí bývalé osady Drakov. Letos pod názvem Lesní slavnost Lapků z Drakova 
a Dny Lesů České republiky na Drakově. Návštěvníci byli pozváni k procházce údolím Černé 
Opavy až na Rejvíz. Cestou na ně čekala řada překvapení, např. tajemný mnich či Quinburští 
lapkové. Lesy připravily mimo jiné repliku historického smyku na spouštění dřeva.  
SRPEN 
Dlouhá noc 2007 
K oslavám konce léta s prvním pokusem o překonání rekordu ČR v pojídání hrachu 
i originálních rekordů vrbenských uspořádal tuto akci ve spolupráci s Agenturou Dobrý den 
Pelhřimov Spolek Přátelé Vrbenska ve dnech 25. – 26. srpna v areálu Koliby v Ludvíkově. 
ZÁŘÍ 
O cenu Pradědu 
Letos 49. ročník veřejné střelecké soutěže, kterou na své střelnici pořádalo Myslivecké 
sdružení „Praděd“ v sobotu 8. září. Střílelo se ve všech disciplínách střeleckého závodu 
ČMMJ pro mysliveckou a sportovní střelbu. 
Dálkový pochod Vrbenská padesátka 
Účastníci 37. ročníku této tradiční akce si mohli opět zvolit 15. 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 154 účastníků, nejstarší se narodil v roce 1923.  
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GIGASPORT - Český pohár v orientačním běhu  
Dvoudenní závody pořádal Sportovní klub při Gymnáziu Vrbno p.P. na mapě v Ludvíkově, se 
zázemím na chatě U sovy a podporou starostky D. Selingerové. Předseda sekce OB Petr 
Klimpl je zhodnotil za všech téměř 800 startujících slovy: „Závody na vysoké organizační 
a technické úrovni. K tomu krásný terén, velmi slušná mapa, pěkně postavené tratě, hezké 
počasí. Krásný o-víkend.“ Jen ubytovaní ve Vrbně večer marně hledali restauraci, kde by 
se najedli.  
ŘÍJEN 
XVIII. hudební festival pěveckých sborů 
Pořádal Pěvecký sbor města Vrbna ve farním kostele sv. Michaela v soboru 6. října. Kromě 
něj účinkovali Pěvecký sbor Svatopluk Uherské Hradiště, Pěvecké sdružení Klimkovice, PS 
Allegria Thizy Francie, Komorní pěvecký sbor Revival Vrbno p.p. Festival se letos uskutečnil 
za podpory Města Vrbno .p.P. a Ministerstva kultury ČR. 
Folk & Country Fest Vrbno 
V sobotu 20. října ve Střeše první  Folk – country – bluegrass festival za účasti 
10 účinkujících souborů. Vystupující kapela La Mesta si pochvalovala pohodu, skvělý zvuk 
a popřála organizátorům, aby se jim povedlo v tradici těchto akcí pokračovat. Snad se akce 
stane počátkem nové tradice a obohatí vrbenskou hudební nabídku. 
LISTOPAD 
ŽIVOT a ZDRAVÍ 
Celý rok pořádalo centrum přednášky ve Střeše zaměřené na zdravý životní styl. Přednášky 
začínaly v 18:00 hod., vstup byl volný. V listopadu to byly např. Kurz kvalitního spánku nebo 
Jak milovat svého teenagera. Na žádné nechyběly vzorky zdravých jídel k ochutnání. 
Lubomír Petruš Mistrem Evropy 
Student septimy vrbenského gymnázia se stal v Hittnau 5. listopadu juniorským mistrem 
Evropy v cyklokrosu. Je členem reprezentačních družstev ČR v cyklokrosu i na silnice.  
PROSINEC 
Vrbenské Klubíčko 
Klub otevřelo Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ve společenské místnosti 
Domu s pečovatelskou službou. Posláním je zprostředkování integrace dětí zdravotně 
postižených se zdravými, kontakty s dalšími rodinami, kreativní dílny, besídky, besedy, 
přenos informací, integrované tábory a canisterapie. Tak ať se Klubíčku daří stmelovat rodiny. 
Vánoční jarmark 
Pořádalo město 14. prosince na ul. Nové doby. Bohatý celodenní program a prodej 
občerstvení zakončil v 18:00 hod. ohňostroj.  
Vánoční koncert 
V pátek 28. prosince v kostele sv. Michaela předvedl PSMV skladbu Jiřího Pavlici Missa 
brevis a Pavla Staňka Missa Lyrica. Spoluúčinkovaly spojené sbory z Jesenicka. Dále 
vystoupili Dětský pěvecký sbor Sedmihlásek ZŠ Vrbno, Gaudium Sportovní gymnázium 
Vrbno a Orchestr muzikantů z Jesenicka. 
Silvestrovský sjezd na pekáči 2007 
Maškarní sjezd nebo seběh, se jako každoročně se těšil velkému zájmu, zejména z řad turistů, 
kteří v hojném počtu dorazili na sjezdovku pod Vysokou horou. Pořadatelé, Spolek Přátelé 
Vrbenska, se spolu s účastníky rozloučili s rokem 2007 a připravili na přivítání roku 2008. 
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1.2.  Česká republika a svět 2007 
 
Dne 19. ledna – po 230 dnech od voleb dostala republika vládu, která získala důvěru 
Poslanecké sněmovny PČR. Vládu na druhý pokus sestavil Mirek Topolánek (ODS) a tvoří 
ji zástupci tří stran – ODS, KDU-ČSL a Strany zelených. Vznik vlády při vyrovnaných silách 
umožnila dvojice „přeběhlíků“ z ČSSD, která do dějin vstoupí jako „firma Melčák – 
Pohanka“ s uštěpačným dovětkem „hlasování všeho druhu“. Skončilo dlouhé období různých 
politických jednání a vzájemných útoků. S typicky českým humorem byla ČR označována 
za největší nevládní organizaci na světě. 
Dne 2. února vydala komise OSN pro změny podnebí zprávu o změnách klimatu s tím, 
že oteplování planety se děje vlivem činnosti člověka. Je to varování velmi autoritativní 
a důrazné, které však vyvolalo i kritický ohlas. Dle kritiků nejsou tyto závěry podloženy 
prověřenými fakty. 
Dne 4. února zažil Bagdád teroristický útok, po výbuchu výbušniny zahynulo 137 lidí 
a stovky jich bylo zraněno. Byl to nejhorší útok od invaze do Iráku v roce 2003. Země je však 
na pokraji občanské války a každý týden zde zahynou desítky lidí. 
Dne 16. února se sportovní fanoušci mohli radovat z titulu mistryně světa ve slalomu Šárky 
Záhrobské. Je to první titul ve sjezdovém lyžování pro zemi, kde lyžují dva milióny lidí. 
Od počátku roku u nás probíhá diskuse o záměrech USA instalovat na území ČR radar 
ke sledování mezikontinentálních raket. Evropu a USA má především ohrožovat Irán a jeho 
jaderný zbrojní program. Radar pomalu názorově rozděluje občany na dvě poloviny.  
Dne 24. března si velká část Evropy připomínala 50. výročí založení Evropské unie. V Berlíně 
byla podepsána Berlínská deklarace, ovšem jen třemi nejvýznamnějšími představiteli – 
kancléřkou předsedající země, předsedou evropské komise a předsedou evropského 
parlamentu. Je v tom určitý symbolický význam – není už třeba podpisů zástupců všech 
27 zemí. 
Dne 16. dubna došlo na univerzitě v Blackburgu ve Virginii k nejkrvavější tragédii v dějinách 
amerického školství. Šílený student tu zastřelil 32 studentů a učitelů. 
Na přelomu dubna a května se konaly doplňovací volby do Senátu PČR. V Chomutově 
a Přerově přišlo k druhému kolu voleb necelých 10% voličů.  
Dne 13. prosince podepsali v Lisabonu představitelé zemí EU „eurosmlouvu“, která nahradila 
v minulých letech odmítnutou euroústavu. Za Českou republiku Lisabonskou smlouvu (pod 
tímto názvem nejspíše vstoupí do dějin) podepsal předseda vlády Mirek Topolánek. Smlouvu 
ovšem ještě čeká ratifikace v národních parlamentech. Součástí smlouvy je také Charta 
základních práv občanů EU. 
Dne 7. května volila Francie nového prezidenta a stal se jím Nikolas Sarkozy, konzervativec, 
který proslul jako ministr vnitra tvrdým tažením proti zločinnosti. 
Vláda na jaře roku představila návrhy daňové reformy, což vyvolalo další vlnu politických 
šarvátek, a to dokonce i v řadách vládní ODS. Sám předseda vlády byl ještě nedávným 
ministrem financí (ODS) veřejně nazván podvodníkem. Lidé ovšem příliš informací 
o podstatě návrhů nemají, mnozí se pochopitelně dopadů reforem bojí.  
Ve dnech 5. a 6. června byl na krátké návštěvě Prahy prezident USA George Bush, 
doprovázený manželkou Laurou. Jedním z cílů návštěvy bylo jednání o umístění 
protiraketového radaru v Brdech. Pro Prahu to byla mimořádná událost, i vzhledem 
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k rozsáhlým bezpečnostním opatřením. Americký prezident pak odletěl do Rostocku 
na zasedání šéfů nejmocnějších států světa – tzv. skupiny G8. Přijali zde závazek snížit 
do roku 2050 na polovinu dnešní emise „skleníkových“ plynů způsobující oteplování planety. 
Dne 20. června se na jedné krůtí farmě u Vysokého Mýta vyskytla nákaza ptačí chřipky, 
následovaly další případy, které se řešily likvidací celých chovů drůbeže. Věc berou příslušné 
orgány státní správy velmi vážně. 
Ve dnech 22. a 23. června se v Bruselu konal summit nejvyšších představitelů zemí EU. 
Výsledkem napjatého jednání je přijetí kompromisního návrhu nové unijní smlouvy, která 
by nahradila zamítnutou euroústavu. Mohlo se hlásit: Euroústava je mrtvá, ať žije Euroústava! 
Euroskeptici i eurooptimisté nakonec považovali přijatý návrh za svůj úspěch. V průběhu 
jednání nejvíce „zlobilo“ Polsko, které ovšem pobírá nejvíce unijních peněz. 
Koncem června odešel z čela britské vlády po deseti letech premiér Tony Blair. V Dolní 
sněmovně se s ním rozloučila konzervativní opozice potleskem ve stoje. Jaký to kontrast 
oproti české politické kultuře! 
V červenci získali čeští fotbalisté v Kanadě na mistrovství světa hráčů do 20 let stříbrné 
medaile. Je to jeden z největších úspěchů českého fotbalu v historii. 
Dne 21. srpna schválila Poslanecká sněmovna těsnou většinou zákon o stabilizaci veřejných 
financí. Dle premiéra Topolánka to je vlastně „batoh“ reformních změn v oblasti daní, 
sociálních věcí a zdravotnictví. Ty budou platit od roku 2008 a způsobí největší zásah 
do života lidí od roku 1990. Veřejnost reformu přijala s rozpaky, parlamentní opozice 
ji zásadně odmítá. 
Od 1. září začalo na Domažlicku jako na prvním místě v republice digitální vysílání 
televizních programů. Tato televizní revoluce, nahrazující stávající analogové vysílání, 
se postupně rozšíří po celé republice. 
Od 1. září nastala „revoluce“ i ve školství. Na základě nového školského zákona se v prvních 
a šestých třídách učí nikoliv podle centrálně daných osnov, ale podle rámcových vzdělávacích 
programů, které si zpracovala každá škola sama. Mnozí si od toho slibují konec „biflování“ 
množství dat a údajů, které žáci a dospělí nakonec k ničemu nepotřebují. Důraz bude kladen 
na samostatné uvažování. Uvidíme, co se stane v případě stěhování rodiny na jiné místo 
v republice. Školám chybějí žáci a spolu s nimi i peníze. 
Dne 19. října předsedové vlád schválili reformní smlouvu Evropské unie dle zásad přijatých 
předtím na summitu v Bruselu. Nová smlouva nemá formální znaky ústavní smlouvy, není 
v ní už například zmínka o vlajce či hymně EU (také česká delegace byla proti těmto 
symbolům). V mnoha českých městech dál vlají hvězdnaté (vyjma Pražského hradu) 
a Beethovenova Óda na radost zní při různých slavnostních příležitostech. Přijatou reformní 
smlouvu ovšem ještě čeká ratifikační proces ve všech zemích EU. 
V říjnu hodně vzruchu po celé zemi vyvolal návrh nové Národní knihovny v Praze. Vítězný 
návrh architekta Jana Kaplického se mnoha lidem nelíbí a celá záležitost dostala vážný 
politický rozměr. 
Dne 21. října se v Polsku konaly předčasné parlamentní volby, které vyhrála Občanská 
platforma Donalda Tuska. Mnozí v Evropě to přijali s úlevou, neboť se očekává, že Polsko 
přestane být evropským „potížistou“.  
V polovině prosince ČR prohrála v OSN boj o místo nestálého člena Rady bezpečnosti. Česká 
delegace po prvním kole volby svou kandidaturu vzdala, když viděla, že Chorvatsko 
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má mnohem větší šanci uspět. Byl to dosti viditelný neúspěch ČR na poli mezinárodní 
diplomacie. 
Úžasná změna se udála tři dny před Vánoci. Česká republika vstoupila do Schengenského 
prostoru. Lidé tak mohou jezdit do většiny evropských zemí jen s občanským průkazem 
a bez celních kontrol. To je nesmírná úleva. Stačí jen vzpomenout na dřívější fronty 
na hraničních přechodech a neustálé pasové a celní kontroly. V posledních letech už to bylo 
trochu lepší, nicméně až teď přichází skutečná volnost. Hraničním přechodem bude možné 
projet bez zastavení, navíc lze hranici mezi státy překročit pěšky vlastně kdekoliv – vyjma 
míst, kam je vstup zakázán v zájmu ochrany přírody, tedy v chráněných územích. 
Koncem roku výrazně rostly ceny potravin, hlavně mléčných výrobků a pečiva. Na jaře stála 
čtvrtka másla 20 Kč, nyní se jeho cena blíží 40 Kč. Jako příčina se udává velký vývoz 
evropské zemědělské produkce do Číny a Indie. Tyto obrovské země ekonomicky rostou, 
zvyšuje se tam životní úroveň a jejich obyvatelstvo si může dopřát bohatší jídelníček. Další 
příčinou je stále větší přidávání biologické složky do benzínů. Biopaliva se vyrábějí 
z obilovin a ty pak chybějí potravinářské výrobě. Zemědělci to celkem vítají, mají totiž 
zajištěn odbyt své úrody. Na růstu cen se pochopitelně přiživili i obchodníci svou vyšší marží, 
což se poznalo, když v Německu nebo Polsku vyjde nákup některých potravin levněji. Tvrdá 
konkurence nutila obchodníky v posledních letech držet ceny „na uzdě“, nyní využili první 
větší příležitost. 
Letošní rok byl z pohledu statistiků dosti zajímavý. Platy zaměstnanců letos vzrostly o 7 
procent, produktivita práce však roste rychleji, předbíhá růst platů již pátým rokem. Více 
proto roste podíl firem na vytvořeném bohatství, jejich majitelé poprvé od roku 1995 dosáhli 
přes 30 procent čistého zisku. Tím se ovšem také odstraňuje nedostatek kapitálu, kterým 
se dosud vyznačovala česká ekonomika. Bruntálsko nadále patří průměrnou výší mezd mezi 
nejhorší okresy v zemi a Vrbno pod Pradědem má nejvyšší míru nezaměstnanosti ze všech 
měst v regionu. 
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2. Obecní záležitosti 
 
2.1. Struktura orgánů státní správy a činnost volené samosprávy  
 

V souladu se zákonem o obcích je nejvyšším orgánem volené zastupitelstvo. Složení 
zastupitelstva určily volby v říjnu roku 2006. Počet členů pro toto volební období je 21 
a z tohoto počtu vyplývá, že rada města je sedmičlenná. 
 

  
Zastupitelstvo města: 
Kopřiva Otakar MUDr. 

 
 
NK                  

 
 

  Ševčíková Monika  NK  

  Kudelová Helena Ing.  ČSSD  

  Žemba Igor Ing.  ČSSD  

  Hába Ivan  ČSSD  

  Rašťák Miloslav  ČSSD  

  Novotná Ivana  ČSSD  

  Lasota Miloš Ing.  ČSSD  

  Hvorecký Marian Ing.  NK  

  Komárek Miloslav Ing.  NK  

  Paňák Miloslav  ODS  

  Matelová Eva MUDr.  ODS  

  Hradilová Michaela PaedDr.  ODS  

  Urbánek Ivo  ODS  

  Jedináková Irena  SNK ED  

  Klíč Jiří Ing.  SNK ED  

  Janků Hana  SNK ED  

  Koruna Stanislav  KSČM  

  Sýkora Bohumil  KSČM  

  Pavková Marie  KSČM  

  Remeš Aleš  NEZ                                                                                                                                                                      
    
Rada města: 
Uvolnění radní: 
starostka města:                          Ing. Helena Kudelová 
místostarosta města:                      Ing. Miloš Lasota 
Neuvolnění radní: 
Hanu Janků, MUDr. Otakar Kopřiva,  Ing. Ivana Novotná,  Aleš Remeš, Bohumil Sýkora 
 
Finanční výbor: 
předseda:   PaedDr. Michaela Hradilová.  
členové:     Ing. Marian Hvorecký, Ing. Venuše Komárková, Zuzana Machetanzová,   
                  do 22.3.2007 Dana Magdálková, od 22.3.2007 Karel Michalus 
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Kontrolní výbor: 
předseda: Ing. Miloslav Komárek. 
členové:    Ing. František Bačík, Ing. Jitka Krätschmerová, MUDr. Eva Matelová, 
                  Ing. Igor Žemba 
 
Zastupitelstvo města: 

V roce 2007 se sešlo celkem 5x, v kronikářském zápise přináším opět z jednotlivých jednání 
plné znění usnesení.  

 

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem, konaného dne 
8.3.2007 v 17:00 hodin v sále Střediska chytrých aktivit Střecha  
 
Zastupitelstvo města 
43/4/07 
b e r e  n a  v ě d o m í :  
vzdání se mandátu zastupitele pí Dany Magdálkové k 5.3.2007 
vznik mandátu zastupitele Ing. Igora Žemby   
 
Zastupitelstvo města 
44/4/07 
1) r o z h o d l o : 
o koupi nemovitostí a pozemků: 
Pozemek p.č.841 o výměře 295 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, od firmy Odetka a.s., 
Dělnická 157, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků akce „Biocentrum – obnova slepého 
ramene řeky Opavy´´, - celý pozemek za 1,- Kč 
2) p o v ě ř u j e : starostku podpisem smlouvy 
 
Zastupitelstvo města 
45/4/07 
1) r o z h o d l o : 
o koupi nemovitostí a pozemků : od firmy Vrsan spol.s.r.o., Jesenická 196/39, 793 26 Vrbno 
pod Pradědem 

pozemek p.č. 418/1 o výměře 65 m2 – zahrada 
pozemek p.č. 663  o výměře  103 m2 – zastavěná plocha a nádvoří 
pozemek p.č. 664/1  o výměře 286 m2 – zastavěná plocha a nádvoří 
pozemek p.č. 664/2  o výměře 337 m2  – zastavěná plocha a nádvoří/společný dvůr 
pozemek p.č. 664/3  o výměře  563 m2 – zastavěná plocha a nádvoří 
pozemek p.č. 666  o výměře 1995 m2– orná půda 
pozemek p.č. 667/1 o výměře 8558 m2  – ostatní plocha/manipulační plocha 
pozemek p.č. 667/3  o výměře  31 m2 – zastavěná plocha a nádvoří 
pozemek p.č. 667/4 o výměře 37 m2  – zastavěná plocha a nádvoří 
pozemek p.č. 667/5 o výměře 382 m2  – zastavěná plocha a nádvoří 
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pozemek p.č. 667/6   o výměře 29 m2 – zastavěná plocha a nádvoří 
pozemek p.č. 667/7 o výměře 503  m2 – zastavěná plocha a nádvoří 
pozemek p.č. 667/8  o výměře 442 m2  – zastavěná plocha a nádvoří 
pozemek p.č. 667/9 o výměře  2644 m2  – zastavěná plocha a nádvoří 
pozemek p.č. 667/10 o výměře 23 m2   – zastavěná plocha a nádvoří 
pozemek p.č. 667/11  o výměře 23 m2 – zastavěná plocha a nádvoří 
pozemek p.č. 667/12 o výměře 32 m2  – zastavěná plocha a nádvoří 
pozemek p.č. 667/13 o výměře 15 m2  – zastavěná plocha a nádvoří 
pozemek p.č. 667/14 o výměře  470m2  – zastavěná plocha a nádvoří 
pozemek p.č. 669/4 o výměře 357 m2  – ostatní plocha/jiná plocha 
pozemek p.č. 672 o výměře 5730 m2  – ostatní plocha/neplodná půda 
pozemek p.č. 703 o výměře 27 m2  – zastavěná plocha a nádvoří 
pozemek p.č. 704 o výměře 252 m2  – zahrada  
pozemek p.č. 705 o výměře 1785 m2 – ostatní plocha 
budova  č.p. 196 – průmyslový objekt na pozemku p.č. 664/1 
budova  č.p. 249 – technická vybavenost  na pozemku p.č. 703 
budova č.p. 274 – jiná stavba na pozemku p.č. 663 
budova bez č.p. – občanská vybavenost na pozemku p.č. 664/3 
budova bez č.p. – technická  vybavenost na pozemku p.č. 667/3 
budova bez č.p. – technická vybavenost  na pozemku p.č. 667/4 
budova bez č.p. – průmyslový objekt na pozemku p.č. 667/5 
budova bez č.p. – technická vybavenost na pozemku p.č. 667/6 
budova bez č.p. – průmyslový objekt na pozemku p.č. 667/7 
budova bez č.p. – průmyslový objekt na pozemku p.č. 667/8 
budova bez č.p. – průmyslový objekt na pozemku p.č. 667/9 
budova bez č.p. – průmyslový objekt na pozemku p.č. 667/10 
budova bez č.p. – průmyslový objekt na pozemku p.č. 667/11 
budova bez č.p. – průmyslový objekt na pozemku p.č. 667/12 
budova bez č.p. – průmyslový objekt na pozemku p.č. 667/13 
budova bez č.p. – průmyslový objekt na pozemku p.č. 667/14 

Všechny v  katastrální území Vrbno pod Pradědem VRSAN spol. s r.o. se sídlem Jesenická 
196/39, 793 26 Vrbno pod Pradědem za cenu                                                   8.000 000,- Kč 
2) p o v ě ř u j e : starostku podpisem smlouvy 
 
Zastupitelstvo města: 
46/4/07 
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 přílohy 
 
                                                                                     
                                                                                     Zapsala: Tománková Dana, dne 8.3.2007 
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USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem, konaného dne 
22.3.2007 v 16:00 hodin v sále Střediska chytrých aktivit 
 
Zastupitelstvo města 
47/5/07 
b e r e  n a  v ě d o m í : 
kontrolu plnění usnesení: 
259/17/06    zabývat se problematikou parkování ve městě   
 298/19/06   připravit smlouvu o budoucí smlouvě s Vrsanem spol.s.r.o.Jesenická196, 
301/17/06    prioritně zařadit  Palackou ulici do plánu oprav MK                                                        
24/2/06       1) rozpracovat rozpočtovou změnu č.4 do podrobného členění   
26/2/06        rozpracovat rozpočet na rok 2007 do podrobného členění                            
33/2/06        koordinovat činnost při vytváření nové koncepce    
40/2/06       vytvořit katalog investičních a podnikatelských možností                        
41/2/06        řešit problematiku koupání ve městě                                                        
     
Zastupitelstvo města 
48/5/07 
r o z h o d l o : 
prodat nemovitost – pozemek: 
Pozemek p.č. 199 v k.ú. Vrbno p/P o výměře 296 m2    za účelem zahrady 
paní Zahrádková Tereza, M. Alše 585, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
celková cena                                                                         32.500,- Kč 
Vyhlášení záměru Změ -286/19/06-bod 2.21.09.06, vyvěšeno od 29.9.06 do 13.10.06 
 
Zastupitelstvo města 
49/5/2007 
r o z h o d l o : 
o vyhlášení záměru na prodej nemovitostí – pozemků, objektu ,,pro výstavbu 
zařízení k podpoře a rozvoji cestovního ruchu v mikroregionu Vrbensko´´ 

1. pozemek p.č.427 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře 887 m2, druh pozemku – 
zastavěná plocha 

2. pozemek p.č.430 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře 626 m2, druh pozemku 
zastavěná plocha 

3. pozemek p.č.591 v k.ú.Vrbno pod Pradědem o výměře 965 m2,druh pozemku  zahrada 
4. pozemek p.č.1324 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře 431 m2, druh pozemku – 

zastavěná plocha včetně objektu č.p.121 – objekt za smluvní cenu 1,- KČ   
 

Zastupitelstvo města 
50/5/07 
1) r o z h o d l o : 
o prodeji nemovitosti – obytného domu o 4 bytových jednotkách 
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prodej obytného domu č.p. 21 na pozemku p.č. 298 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, obec 
Vrbno pod Pradědem, rozděleného na 4 bytové jednotky jednotlivým uživatelům včetně  
zemědělské stavby bez č.p. na pozemku p.č.299 a  
pozemek p.č. 298 –zast.plocha o výměře 191 m2  
pozemek p.č. 299 –zast.plocha o výměře 59 m2  
pozemek p.č. 300 –ost.plocha o výměře 628 m2  
pozemek p.č. 301 –ost.plocha o výměře 154 m2  

 
1.Bytová  jednotka číslo 21/1 a podíl 1530/10000 na společných prostorách domu, 
zemědělské stavbě bez č.p. na  pozemku p.č. 299  
pozemku p.č. 298 –zast.plocha o výměře 191 m2  
pozemku p.č. 299 –zast.plocha o výměře 59 m2  
pozemku p.č. 300 –ost.plocha o výměře 628 m2  
pozemku p.č. 301 –ost.plocha o výměře 154 m2 vše v k.ú. Mnichov p/P 
kupující: 
manželé Galčan Miroslav a Galčanová Zdeňka, Mnichov 21, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
cena bytu       11.932,- Kč 
cena podílu na  pozemcích    12.346,- Kč 
cena podílu na vedlejší stavbě                    846,- Kč 
náklady spojené s prodejem    10.000,- Kč 
celkem za smluvní cenu     35.124,- Kč 
2.Bytová  jednotka číslo 21/2 a podíl 3161/10000 na společných prostorách domu, 
zemědělské stavbě bez č.p. na  pozemku p.č. 299  
pozemku p.č. 298 –zast.plocha o výměře 191 m2  
pozemku p.č. 299 –zast.plocha o výměře 59 m2  
pozemku p.č. 300 –ost.plocha o výměře 628 m2  
pozemku p.č. 301 –ost.plocha o výměře 154 m2 vše v k.ú. Mnichov p/P 
kupující: 
manželé Galčan Miroslav a Galčanová Zdeňka, Mnichov 21, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
cena bytu                         24.654,- Kč 
cena podílu na  pozemcích    25.510,- Kč 
cena podílu na vedlejší stavbě                1.749,- Kč 
náklady spojené s prodejem    10.000,- Kč 
celkem za smluvní cenu     61.913,- Kč 
3.Bytová  jednotka číslo 21/3 a podíl 1857/10000 na společných prostorách domu, 
zemědělské stavbě bez č.p. na  pozemku p.č. 299  
pozemku p.č. 298 –zast.plocha o výměře 191 m2  
pozemku p.č. 299 –zast.plocha o výměře 59 m2  
pozemku p.č.300 – ost.plocha o výměře 628 m2 
pozemku p.č.301 – ost.plocha o výměře 154 m2 vše  v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
kupující: 

     pí Drahomíra Tichá , Mnichov 21, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
cena bytu                                                              13.796,- Kč 
cena podílu na  pozemcích    14.987,- Kč 



15 
 

cena podílu na vedlejší stavbě                 1.027,- Kč 
náklady spojené s prodejem    10.000,- Kč 
celkem za smluvní cenu     39.810,- Kč     
4.Bytová  jednotka číslo 21/4 a podíl 3452/10000 na společných prostorách domu, 
zemědělské stavbě bez č.p. na  pozemku p.č. 299  
pozemku p.č. 298 –zast.plocha o výměře 191 m2  
pozemku p.č. 299 –zast.plocha o výměře 59 m2  
pozemku p.č. 300 –ost.plocha o výměře 628 m2  
pozemku p.č. 301 –ost.plocha o výměře 154 m2 vše v k.ú. Mnichov p/P 
kupující: 
manželé Galčan Miroslav a Galčanová Zdeňka, Mnichov 21, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
cena bytu                                                              25.636,- Kč 
cena podílu na  pozemcích    27.857,- Kč 
cena podílu na vedlejší stavbě                1.910,- Kč 
náklady spojené s prodejem    10.000,- Kč 
celkem za smluvní cenu     65.403,- Kč     
Vyhlášení záměru -  MěZ 75/8/99, bod 4.- ze dne 09.12.1999, vyvěšeno od 16.12.1999 do     
16.1.2000 

 
Zastupitelstvo města 
51/5/07 
1)  p r o j e  d n a l o : 
bezúplatný převod ideálního spoluvlastnického podílu 24/197 objektu bývalého stálého   
opevnění na pozemku p.č.925/2 v k.ú. Karlovice ve Slezsku od Vojenské ubytovací a stavební 
správy Olomouc 
2)  s c h v a l u j e  :   bezúplatný převod 
3)  p o v ě ř u j e :   starostku podpisem smlouvy 

  
Zastupitelstvo města 
52/5/07 
1)  r o z h o d l o : 
o nevyhlášení záměru na prodej nemovitostí  - pozemků ::   
Pozemek p.č.1012/1 část o výměře cca 700 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem pozemek 
p.č.1013 o výměře 490 m2 v k.ú. Mnichov  pod Pradědem  za účelem výstavby rekreačního 
zařízení 
žadatel: p.Petr Grecman, Mnichov 134,  793 26 Vrbno pod Pradědem 
2) r o z h o d l o : 
o vyhlášení záměru na prodej nemovitostí  - pozemků ::   
Pozemek p.č.485 část o výměře cca 40 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem  za účelem výstavby a 
srovnání plotu  
žadatel: Iveta a Milan Maráškovi, Krejčího 631, 793 26 Vrbno pod Pradědem  
3) u k l á d á  : 
řešit s manž. Maráškovými přesné hranice pronajatého pozemku  TK: 14.6.2007  
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Zastupitelstvo města 
53/5/07 
1) r o z h o d l o : 
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 
 kupující:   
 Pleva Martin, Mnichov 368, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
 za cenu                   54.950,-Kč 
vyhlášení záměru Změ-19/2/06-bod 1.-14.12.2006,vyvěšeno od 27.12.2006 do 10.01.2007 

2. Pozemek p.č. 149/1 v k.ú. Mnichov p/P o výměře 5521 m2 
za účelem provedení technické a biologické rekultivace pozemku silně devastovaného        
povodní v roce 1997 a  následně využití pro pěstební činnost 
kupující: 
Klíč Ivo, Mnichov 311, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
za  smluvní cenu                        282.450,- Kč 
vyhlášení záměru Změ – 47/4/03- bod 8 ze dne 19.06.2003,vyvěšeno 26.06.2003-
11.07.2003 

  
Zastupitelstvo města 
54/5/07 
1)p r o j e d n a l o : 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemek p.č.92 o výměře 
14 082 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem mezi ČEZ Distribuce, a.s. a Městem Vrbno pod 
Pradědem 
2)s c h v a l u j e : uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
3)p o v ě ř u j e : starostku podpisem smlouvy 
 
Zastupitelstvo města 
55/5/07 

1) p r o j e d n a l o : 
   návrh úpravy ceny vodného a stočného pro rok 2007 

2) s c h v a l u j e : 
   úpravu ceny vodného a stočného o 10% od 1.7.2007 pro všechny odběratele, tj. 
   vodné 17,00 Kč/m3 s DPH 
   stočné 17,00 Kč/m3 s DPH 
  
Zastupitelstvo města 
56/5/07    
1) p r o j e d n a l o :    návrh rozpočtových změn ve výši 32.970.293,- Kč 
2) s c h v a l u j e :  rozpočtové změny ve výši 32.970.293 Kč. Upravený rozpočet činí 

113.666.293 Kč 
3) u k l á d á : rozpracovat změnu do podrobného členění                     TK: 14.6.2007 
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Zastupitelstvo města 
57/5/07 
        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:  o poskytnutí dotace ve výši 400 000,- Kč HELP –IN o.p.s. 
3) r o z h o d l o:  o uzavření smlouvy s HELP-IN o.p.s. Bruntál o poskytnutí dotace dle 
předloženého návrhu 
4) p o v ě ř u j e:  starostku podpisem smlouvy 

  
Zastupitelstvo města 
58/5/07 
s c h v a l u j e: Komunitní plán sociálních služeb mikroregionu Vrbensko 
 
Zastupitelstvo města 
59/5/07 
s c h v a l u j e :    návrh vlajky města č. 8 
   
Zastupitelstvo města 
60/5/07 
1) p r  o j e d n a l o : 
postup prací na přípravě katalogu investičních a podnikatelských možností ve Vrbně p. P. 
2) s o u h l a s í  : 
se seznamem investičních a podnikatelských možností ve Vrbně pod Pradědem s doplněním    
o akce Sport a rekreace pod Vysokou Horou a Víceúčelová hala 
  
Zastupitelstvo města 
61/5/07 
u k l á d á :   předložit aktualizaci pravidel pro privatizaci a seznam neprivatizovaných bytů 
                                                                                                           TK: 14.6.2007 
Zastupitelstvo města 
62/5/07 
1)o d v o l á v á : pí Danu Magdálkovou z finančního výboru 
2)v o l í : pana Karla Michaluse - členem finančního výboru 
 
Zastupitelstvo města 
63/5/07 
1) b e r e  n a  v ě d o m í :  
organizování protestu nespokojených spotřebitelů zemního plynu ve Vrbně pod Pradědem 
proti distributoru zemního plynu Severomoravský plynárenská a.s. a vyjadřuje mu podporu 
2) u k l á d á :    odeslat dopis na antimonopolní úřad ve věci vývoje ceny plynu 
3) u k l á d á : zabývat se a provést rozbor nárůstu ceny tepla u společnosti TEPLO Vrbno 
s.r.o. v roce  2006                                                                                                   TK: 14.6.2007 
 
Zastupitelstvo města 
64/5/07 
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1) p r o j e d n a l o : 
stížnost pracovníků Odetka a .s. na stav komunikace na pozemku p.č.874 v k.ú. Vrbno pod  
  Pradědem 
2)u k l á d á: řešit neutěšený stav komunikace                                              TK: 14.6.2007                                                                                               
3)u k l á d á: jednat o řešení opravy komunikace s vlastníkem Odetky a.s.  TK: 14.6.2007 
 
Zastupitelstvo města 
65/5/07 
u k l á d á : zařídit vyřízení vznesených dotazů občanů a zastupitelů     TK: 14.6.2007                                                                                              
  

  
                                                                                   Zapsala: Tománková Dana, dne 22.3.2007 

 
USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem, konaného dne 
14.6.2007 v 16:00 hodin v sále Střediska chytrých aktivit 
 
Zastupitelstvo města 
66/6/07 
b e r e  n a  v ě d o m í : kontrolu plnění usnesení: 
56/5/07       rozpracovat změnu č.1 do podrobného členění                      ssppllnněěnnoo  
61/5/07       předložit aktualizaci pravidel pro privatizaci a seznam neprivatizovaných  
                   bytů                          ssppllnněěnnoo 
63/5/07       2) odeslat dopis na Antimonopolní úřad ve věci vývoje ceny plynu    
                   3) zabývat se a provést rozbor nárůstu cen tepla u společnosti TEPLO  
                        Vrbno s.r.o. v roce 2006                          ssppllnněěnnoo 
64/5/07       2) řešit neutěšený stav komunikace na p.č.874 v k.ú. Vrbno p. P.              ssppllnněěnnoo 

                   3) jednat o řešení opravy komunikace s vlastníkem Odetky a.s.           ssppllnněěnnoo  
65/5/07       zařídit vyřízení vznesených dotazů občanů a zastupitelů              TK  20.9. 2007 
                      
Zastupitelstvo města 
67/6/2007 

1) p r o j e d n a l o  : 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č.904/1 v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem ve vlastnictví společnosti RIDEX s.r.o. pro Město Vrbno pod Pradědem 
spočívající v právu zřízení, provozu, provádění údržby, oprav, odstraňování a likvidaci 
splaškové kanalizace od šaten tenisových kurtů 
2) s c h v á l i l o : uzavření smlouvy 
3) p o v ě ř u j e : starostku podpisem smlouvy 

 
Zastupitelstvo města 
68/6/07 

1) r o z h o d l o : 
     o vyhlášení záměru na prodej nemovitostí – pozemků: 
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1.1 pozemek p.č. 791 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře 862 m2 
za účelem scelení pozemku tvořícího funkční celek s činžovním domem č.p. 439 Společenství 
vlastníků bytových jednotek, Nádražní 439, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
1.2. pozemek p.č.876 v k.ú Vrbno pod Pradědem o vým. 4681m2, část o vým.   2500 m2 
za účelem zahrady, Odetka  a.s., Dělnická 157, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
1.3.pozemky pro výstavbu rodinných domů 
pozemek p.č. 1468 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, část o výměře cca 15 000 m2   
pozemek p.č. 1469 v k.ú. Vrbno p/P. o výměře 14042 m2  
pozemek p.č. 1470 v k.ú. Vrbno p/P. o výměře   1187  m2  

pozemek p.č.  1471 v k.ú. Vrbno p/P. o výměře  1101 m2  

pozemek p.č.1466/1 v k.ú. Vrbno p/P. o výměře 8813 m2      
1.4. pozemek p.č. 161 v k.ú. Mnichov pod Pradědem o výměře 1655 m2  
za účelem zahrady, Ing. Petr Antal, Družstevní 593, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
1.5. pozemek p.č. 426 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, část o výměře  cca 60 m2 
za účelem příjezdové cesty k rodinnému domu č.p. 196, p.Karel Horský, Mnichov 196, 793 
26 Vrbno pod Pradědem 
1.6. pozemek p.č. 615/4 v k.ú. Mnichov pod Pradědem o výměře  cca 9513 m2 – ostatní  
plocha, za účelem vybudování rodinných domů s následným odprodejem, Kamenský–stavby 
a konstrukce s.r.o.,Mnichov 236, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
1.7. pozemek p.č.1207 v k.ú Mnichov pod Pradědem o vým. 2484m2, část o vým. 75 m2  
jako pozemek sousedící s pozemkem p.č. 1209 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, MUDr. Darja 
Palzerová, Ant. Staška 209, 747 92 Háj ve Slezsku 
1.8. pozemek p.č. 405 v k.ú. Železná pod Pradědem o výměře  364 m2 
za účelem zahrady k rodinnému domu č.p. 150 
pí Marie Tománková, Železná č.p.150, 793 26 Vrbno pod Pradědem  ½ 
pí Zuzana Tománková, Březinova 1300/4b, 616 00 Brno-Žabovřesky  ½ 
 
Zastupitelstvo města 
69/6/07 
       r o z h o d l o :  o nevyhlášení záměru na prodej nemovitosti:  
budova s č.p. 278 -  bytový dům na pozemku p.č.1060/2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, o  dvou 
nadzemních podlažích a obytným podkrovím a pozemek p.č.1060/2 v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem o výměře 219 m2, zastavěná plocha/nádvoří  za účelem vytvoření funkčního celku 
s objektem bydlení č.p.459 
žadatel: MUDr. Hana Jurajdová, Karlova Studánka 29, 793 24 Karlova Studánka 
 
Zastupitelstvo města 
70/6/07 
1) r o z h o d l o :           o vyhlášení záměru na prodej nemovitostí - pozemků ::   
1.1.pozemek p.č.1465/3 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře 10 544 m2 
      pozemek p.č.1464/4 v k.ú.Vrbno pod Pradědem o výměře 5 399 m2 
      za účelem výstavby rodinných domů Husova – Bělidlo 
2) r o z h o d l o :       o minimální předpokládané ceně pozemků 380,- Kč/ m2 
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Zastupitelstvo města 
71/6/07 
s c h v a l u j e :  
odpis pohledávky ve výši 58.224,- Kč po zemřelém Jaromíru Krmíčkovi, bytem nám.Sv. 
Michala 131, na základě usnesení Okresního soudu o zastavení dědického řízení 
 
Zastupitelstvo města 
72/6/07 
1) r o z h o d l o : o stažení bodu - dopis pana Pavla Gamovského o pronájmu pozemku 
p.č,475/1 ze dne  24.4.2007 
2) u k l á d á : najít řešení v záležitosti pana Pavla Gamovského                        TK: 15.7.2007
           
Zastupitelstvo města 
73/6/07 
s c h v a l u j e :  
úplatný a bezúplatný převod pozemků z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví 
Města Vrbna pod Pradědem dle přiloženého soupisu parcel a katastrálních území   
 
Zastupitelstvo města 
74/6/07 
r o z h o dl o :     o vyhlášení záměru na prodej nemovitosti – pozemku 
pozemek p.č. 1137 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, a to část pozemku p.č. 1137 v k.ú. Vrbno p. P. 
o výměře 44 m2 z důvodů vytvoření funkčního celku objektu bydlení č.p. 538 na pozemku 
p.č. 1134 s podmínkou, že veškeré náklady spojené s prodejem hradí Město Vrbno pod 
Pradědem a prodej bude uskutečněn za podmínky odkoupení pozemku p.č. 1136 od pí 
Franekové. 
kupující: Franeková Marie, Husová 538, 793 26 Vrbno pod Pradědem  
  
Zastupitelstvo města 
75/6/07 
r o z h o d l o :     o prodeji nemovitostí - pozemků  
1. pozemek p.č.817 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře 1506 m2, rozdělen na tři 
parcely 817/1, 817/2 a 817/3 
-pozemek p.č. 817/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře 404 m2 – zastavěná plocha, za 
účelem pozemku pod byty v domě č.p. 267 
-pozemek p.č. 817/2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře 671 m2  - ostatní plocha, za účelem 
pozemku tvořícího funkční celek s domem č.p. 267 
-pozemek p.č. 817/3 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře 431 m2  - ostatní plocha, za účelem 
pozemku tvořícího funkční celek s domem č.p. 267  
kupující: 
Anna Zachová , Sklárenská 267, 793 26 Vrbno pod Pradědem                        23/50 
Zach Jaromír, Sklárenská 267, 793 26 Vrbno pod Pradědem                        250/1000 
SJM Adamík Radek a Adamíková Marta, Nad Stadionem 474/3, 793 26 Vrbno  290/1000 
za cenu:   
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Anna Zachová -cena pozemku p.č. 817/1 (10,-Kč/ m2)         1.858,-Kč 
   náklady spojené s prodejem       2.300,-Kč 
   celkem                 4.158,-Kč 
Jaromír Zach  -cena pozemku p.č. 817/1 (10,-Kč/ m2)               1.010,-Kč 
    cena pozemku p.č. 817/3 (100,-Kč/ m2)               43.100,-Kč 
    náklady spojené s prodejem                        4.883,-Kč 
    celkem                 48.993,-Kč 
Adamík Radek a Adamíková Marta - cena pozemku p.č. 817/1 (10,-Kč/ m2)     1.172,-Kč 
                cena pozemku p.č. 817/3 (100,-Kč/ m2)  67.100,-Kč 
                 náklady spojené s prodejem               4.883,-Kč 
                celkem              73.155,-Kč 
Vyhlášení záměru  ZMě 31/3/03 bod 2,5, ze dne 27.03.2003, vyvěšeno od 07.04.03 do 
07.05.03 
2. pozemek p.č. 485 v k.ú Vrbno pod Pradědem o vým. 17363 m2, část o vým. cca 40 m2  
část pozemku p.č. 485 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře cca 40 m2 – ostatní plocha, za 
účelem výstavby a srovnání plotu na pozemku p.č.514 
kupující: Marášek Milan a Marášková Iveta, Krejčího 631,793 26 Vrbno pod Pradědem  
za cenu: cena pozemku p.č.485 (100,-Kč/ m2), přesná výměra bude známá po zaměření 
pozemku a současně i výše nákladů spojených s prodejem 
Vyhlášení záměru  ZMě 52/5/07, bod 2, ze dne 22.03.2007, vyvěšeno od 28.03.07 do 13.04.07  
 
Zastupitelstvo města 
76/6/07 
1)r o z h o d l o:  o úhradě zástavy ve prospěch společnosti CDV – 2LTD. dle předloženého 
návrhu 
2)p o v ě ř u j e:    radu města v rámci rozpočtové změny navýšit příslušnou kapitolu 
 
Zastupitelstvo města 
77/6/07 
1) s o u h l a s í : s celoročním hospodařením města Vrbna pod Pradědem za rok 2006 
 2) b e r e  n a  v ě d o m í : Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města 
Vrbna pod Pradědem za rok 2006 
3) s c h v a l u j e : závěrečný účet města Vrbna pod Pradědem za rok 2006 bez výhrad 
4) b e r e  n a  v ě d o m í : výsledky hospodaření obchodních organizací TEPLO Vrbno s.r.o. 
a Technické služby Vrbno s.r.o 
5) u k l á d á:  vypracovat mapu rizik z pohledávek a hospodářské činnosti 
 
Zastupitelstvo města 
78/6/07 
b e r e  n a  v ě d o m í : informaci o rozpracování rozpočtových změn č.1 do podrobného 
členění 
  
Zastupitelstvo města 
79/6/07 
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1)p r o j e d n a l o:  Návrh rozpočtových změn č.2 ve výši 381 500,- Kč.  
                                  Rozpočet po změně  114 047 793,- Kč. 
2)s c h v á l i l o: návrh rozpočtových změn ve výši 381 500,- Kč     
3)u k l á d á: rozpracovat změnu č.2 do podrobného členění                       TK: 20.9.2007 
4)ukládá: rozpracovanou změnu č.2 předložit zastupitelům k informaci     TK: 20.9.2007  
 
Zastupitelstvo města 
80/6/07 
s c h v a l u j e : 
V souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. O územním   plánování a 
stavením řádu ( stavební zákon), ve znění zákona   č.68/2007 Sb., určuje pro zpracování Změn 
územního plánu sídelního útvaru Vrbno pod Pradědem zastupitele Ing. Mariana Hvoreckého, 
který bude spolupracovat v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona § 49 
odst.1 a § 53 odst.1) s pořizovatelem Změn Územního plánu sídelního útvaru Vrbno p.P. 
 
Zastupitelstvo města 
81/6/07 
1) p r  o j e d n a l o : 
podpisovou akci Sdružení podnikatelů a živnostníků Moravskoslezského kraje za zřízení    
koupaliště ve Vrbně pod Pradědem 
2)u k l á d á : 
odpovědět písemně Sdružení podnikatelů a živnostníků MS kraje, že prioritní je stavba 
nového krytého bazénu a do doby realizace je nutné udržovat lokality ,,Střední Opava“ 
a „Biocentrum“ ke koupání.                                                                           TK: 20.9.2007
           
Zastupitelstvo města  
82/6/07 
u k l á d á: 
Rozhodnout o přidělení dotace  ve výši 20 tis.- Kč na návrh Spolku přátel Vrbenska za účelem     
dobudování naučné stezky Mnichov – Rejvíz                                                 TK: 20.9.2007
    
Zastupitelstvo města  
83/6/07 
u k l á d á :  odpovědět na vznesené dotazy občanů a zastupitelů    TK: 20.9.2007 
 
Zastupitelstvo města 
84/6/07 
r o z h o d l o :    o stažení bodu – Nová pravidla pro prodej bytů a bytových domů v  majetku 
Města Vrbna pod Pradědem 
 

 
                                                                                   Zapsala: Tománková Dana, dne 14.6.2007 
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USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem, konaného dne 
20.9.2007 v 16:00 hodin v sále Střediska chytrých aktivit 
 
Zastupitelstvo města 
85/7/07 
b e r e  n a  v ě d o m í: plnění usnesení 
72/6/07  najít řešení v záležitosti p.Pavla Gamovského      splněno 
77/6/07  5) vypracovat mapu rizik z pohledávek a hospodářské činnosti   splněno 
79/6/07  3) rozpracovat změnu č.2 do podrobného členění     splněno 
              4) rozpracovanou změnu č.2 předložit zastupitelům k informaci   splněno 
 82/6/07  rozhodnout o přidělení dotace ve výši 20 tis. Kč na návrh Spolku přátel  
         Vrbenska za účelem dobudování naučné stezky Mnichov – Revíz  splněno 
 83/6/07  odpovědět na vznesené dotazy občanů a zastupitelů    splněno                  
 
Zastupitelstvo města  
86/7/07 
b e r e  n a  v ě d o m í:  zprávu o činnosti rady města 
 
Zastupitelstvo města 
87/7/07 
1)r o z h o d l o : 
o uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
evid.č.02104/2006/RER ze dne 7.1.2006 uzavřeného mezi Městem Vrbno pod Pradědem a 
Moravskoslezským kraje Ostrava 
2) p o v ě ř u j e :     starostku města podpisem  dodatku ke smlouvě  
   
Zastupitelstvo města 
88/7/07 
1) r o z h o d l o: o prodeji nemovitostí – pozemku a objektu : 
- za účelem „Výstavby zařízení k podpoře a rozvoji cestovního ruchu v mikroregionu 
Vrbensko“ - dražbou 
pozemek p.č. 1324 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře 431 m2 –zastavěná plocha a objekt k 
bydlení č.p. 121 na parcele č. 1324 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
- za účelem vybudování turistického ubytování 
- vyhlášení záměru ZMě 49/5/2007 ze dne 22.03.2007, vyvěšeno od 28.03.07 do 13.04.07 
2) u k l á d á : vyhlásit veřejnou dražbu                                                            TK: 13.12.2007 
3) r o z h o d l o : o prodeji nemovitostí – pozemku a objektu : 
 - za účelem  „ Výstavby zařízení k podpoře a rozvoji cestovního ruchu  mikroregionu  

                         Vrbensko“ 
pozemek p.č. 591 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře 965 m2, za účelem postavení nového 
pneuservisu a bytové jednotky 
kupující: Nilabovičová Jitka, M.Alše 379, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
za cenu:  cena pozemku p.č. 591 (100,-Kč/ m2)                        96.500,-Kč 
    náklady spojené s prodejem – budou stanoveny po vyhotovení znalec. posudku         
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- vyhlášení záměru ZMě 49/5/2007 ze dne 22.03.2007, vyvěšeno od 28.03.07 do 13.04.07 
 
Zastupitelstvo města 
89/7/07 
 1) r o z h o d l o : 
 o prodeji nemovitostí – pozemků : 
1.1. pozemek p.č. 791 v k.ú Vrbno pod Pradědem o výměře 862 m2 
za účelem přístupu ke garážím  
kupující:Společenství vlastníků bytových jednotek, Nádražní 439, 793 26 Vrbno p. P. 
za cenu: celkem               88.700,-Kč 
- vyhlášení záměru  ZMě  68/6/07 bod 1.1, ze dne 14.06.2007, vyvěšeno od 22.06.07 do 
08.07.07 
1.2. pozemek p.č. 161 v k.ú Mnichov pod Pradědem o výměře 1655 m2 
za účelem zahrady 
kupující:     Ing. Petr Antal, Družstevní 593, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
za cenu: celkem                         169.000,-Kč 
- vyhlášení záměru  ZMě  68/6/07 bod 1.4, ze dne 14.06.2007, vyvěšeno od 22.06.07 do 
08.07.07 
1.3. pozemek p.č. 426 v k.ú Mnichov pod Pradědem, část o výměře cca 60 m2 
za účelem příjezdové cesty k rodinnému domku a budoucí stavbě hospodářské budovy 
kupující:     Karel Horský, Mnichov 196, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
za cenu: cena pozemku                       100,-Kč/m2  
    náklady spojené s prodejem                                1.500,-Kč 
- vyhlášení záměru  ZMě  68/6/07 bod 1.5, ze dne 14.06.2007, vyvěšeno od 22.06.07 do 
08.07.07 
1.4. pozemek p.č. 615/4 v k.ú Mnichov pod Pradědem o výměře 9513 m2 
za účelem vybudování rodinných domů s následným odprodejem 
kupující:     Kamenský – stavby a konstrukce s.r.o., Mnichov 236, 793 26 Vrbno pod 
Pradědem 
za cenu: celkem                  955.800,-Kč 
- vyhlášení záměru  ZMě  68/6/07 bod 1.6, ze dne 14.06.2007, vyvěšeno od 22.06.07 do 
08.07.07 
1.5. pozemek p.č. 1207 v k.ú Mnichov pod Pradědem, část  o výměře cca 75 m2 
jako pozemek sousedící s pozemkem p.č. 1209 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
kupující:    MUDr.Darja Palzerová, Ant. Vaška 209, 747 92 Háj ve Slezsku 
za cenu: cena pozemku             100,-Kč/ 
              náklady spojené s prodejem        1.500,-Kč 
- vyhlášení záměru  ZMě  68/6/07 bod 1.4, ze dne 14.06.2007, vyvěšeno od 22.06.07 do 
08.07.07 
1.6. pozemek p.č. 1129/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, část o výměře cca 2500 m2 
za účelem vybudování odpočinkové zóny pro cykloturisty 
kupující: Ing. Zdeněk Rohel, Karlova Studánka 90, 793 24 Karlova Studánka  1/3 
     Michal Macek, Karlova Studánka 18, 793 24 Karlova Studánka   1/3 
     Ing. Rudolf Janeček, Velká Kraš 29, 790 58 Velká Kraš                       1/3 
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za cenu: cena pozemku          20,-Kč/ m2  
-vyhlášení záměru  ZMě 286/19/06  bod 1.3.ze dne 21.09.2006, vyvěšeno od 29.09.06 do 
13.10.06 
1.7. pozemek p.č. 405 v k.ú Železná pod Pradědem o výměře 364 m2  
za účelem zahrady  k rodinnému domu č.p. 150  
kupující: Marie Tománková, Železná 150,793 26 Vrbno pod Pradědem                ½ 
              Zuzana Tománková,Březinova 1300/4b, 616 00 Brno – Žabovřesky     ½ 
za cenu: 
Marie Tománková - celkem            20.200,-Kč 
Zuzana Tománková -  celkem            20.200,-Kč 
- vyhlášení záměru  ZMě  68/6/07 bod 1.8, ze dne 14.06.2007, vyvěšeno od 22.06.07 do 
08.07.07 
 
Zastupitelstvo města 
90/7/07 
s t a h u j e : 
bod programu – Prodej nemovitostí – pozemků, p.č. 737 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, bod 
stažen na základě žádosti sl. Němčíkové 
 
Zastupitelstvo města 
90/7/07 
1) r o z h o d l o : 
o prodeji nemovitostí – pozemků: 
- za účelem výstavby rodinných domů v lokalitě Husova – Bělidlo 
1. pozemek p.č. 1464/4 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, část o výměře cca 1400 m2  
za účelem výstavby rodinného domu 
kupující: Ing. Aleš Trnka, Hlubočická 215,Vřesina, 742 85 Nový Jičín 
za cenu: cena pozemku p.č.1464/4        380,-Kč/ m2 
  ostatní náklady                        3.000,-Kč 
- vyhlášení záměru Změ 70/6/07 bod 1., ze dne 14.6.2004, vyvěšeno od 22.6.07 do 8.7.07 
2. pozemek p.č. 1465/3 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, část o výměře cca 1000 m2  
za účelem výstavby rodinného domu 
kupující:      Jaroslav Janča, Zahradní 380, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
za cenu:       cena pozemku p.č.1465/3                  380,-Kč/ m2 
          ostatní náklady                        3.000,-Kč 
- vyhlášení záměru Změ 70/6/07 bod 1., ze dne 14.6.2004, vyvěšeno od 22.6.07 do 8.7.07 
3. pozemek p.č. 1465/3 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, část o výměře cca 750 m2  
za účelem výstavby rodinného domu 
kupující:      Dagmar Dlužanská, Mnichov 336, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
za cenu:       cena pozemku p.č.1465/3                  380,-Kč/ m2 
          ostatní náklady                       2.500,-Kč 
- vyhlášení záměru Změ 70/6/07 bod 1., ze dne 14.6.2004, vyvěšeno od 22.6.07 do 8.7.07 
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Zastupitelstvo města 
91/7/07 
1) r o z h o d l o : 
o koupi nemovitostí – pozemků: 
1.1 pozemky p.č. 896/2 o výměře 238 m2 -ostatní plocha,  p.č. 897/2 o výměře 770 m2  
-ostatní plocha a p.č. 901/2 o výměře 573 m2 -ostatní plocha vše v k.ú. Vrbno p. P. 
za účelem zajištění přístupu k ČOV  
prodávající: Odetka a.s., Dělnická 157, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
za cenu  1,- Kč 
1.2 pozemek p.č. 1136 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, část o výměře 10m2 
za účelem vybudování přístupové komunikace k RD – Husova Bělidlo  
prodávající: Franeková Marie, Husova 538, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
za cenu 1,- Kč 
2) r o z h o d l o : 
o prodeji nemovitostí – pozemků: 
2.1 pozemek p.č. 876 v k.ú Vrbno pod Pradědem, část  o výměře cca 2500 m2 
za účelem vytvoření funkčního celku s objektem č.p.298 
kupující:  Odetka a.s., Dělnická 157, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
za cenu  1,- Kč 
2.2 pozemek p.č. 1137 v k.ú Vrbno pod Pradědem, část o výměře 44 m2 
za účelem vytvoření funkčního celku s objektem bydlení č.p. 538 
kupující:  Marie Franeková, Husova 538, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
za cenu:1,-Kč 
 
Zastupitelstvo města 
 92/7/07 
1) r o z h o d l o :  
o vyhlášení záměru na prodej nemovitostí – pozemků: 
1.1. pozemek p.č. 72 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře 485 m2  
za účelem  zahrady 
manželé Karel a Jolana Váňovi, Střelniční 28, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
1.2 pozemek p.č. 210/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, část o výměře cca 100 m2  
za účelem majetkoprávního narovnání současného stavu 
manželé Milan a Květa Korytárovi, V Dolíku 565, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
1.3. pozemek p.č. 440/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, po úpravě výměry 
za účelem zřízení zahradního posezení k cukrárně 
p.Eduard Čudovský, Sadová 498, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
1.4. pozemek p.č. 437 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, po úpravě výměry 
za účelem odklizení skládky a vybudování zahrady 
pí Bohuslava Hadjisoteriou, Husova 547, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
1.5 pozemek p.č. 503 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře 485 m2 –podíl ve výši 
224/1000 
za účelem pozemku pod budovou a zahrady příslušející k domu 
p. Ing. Petr Antal, Družstevní 593, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
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1.6. pozemek p.č. 847/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, část o výměře cca 2000 m2  
za účelem zahrady 
manželé Štěpán a Marie Mikulovi, Husova 489, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
manželé Jan a Libuše Ohnoutkovi, Sv. Čecha 456, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
manželé Drahomír a Marie Jarošovi, Jesenická 447, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
manželé Bohuslava Vaculíková, Ludvíkov 147, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
1.7. pozemek p.č. 1224/1 v k.ú.Mnichov pod Pradědem, část  o výměře 600 m2  
za účelem odklizení skládky a rozšíření zahrady  
pí Hana Rechová, Rozdrojovice 192, 664 34 Brno - Venkov 
1.8. pozemek p.č. 161/1 v k.ú.Železná pod Pradědem, část  o výměře  cca 500 m2  
za účelem zahrady  
p. Stanislav Hlávka, Železná 142, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
  
Zastupitelstvo města 
93/7/07 
r o z h o d l o:  
o vyhlášení záměru na prodej nemovitostí – pozemků: 
pozemek p.č. 1468 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, část o výměře cca 400 m2  
za účelem přístavby rodinného domu na pozemku p.č. 1460 
pí Eva Vacková, Husova 559, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
 
Zastupitelstvo města 
94/7/07 
1) r o z h o d l o: o uzavření smlouvy 
1.1.uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  umístění 2 ks sjezdů,   
prodloužení plynovodu a vodovodu na pozemku p.č. 1716/1, v k.ú. Vrbno pod Pradědem, část 
v délce  - sjezd 10m, vodovod  100 m a plynovod 210m ve prospěch  Města Vrbno pod 
Pradědem povinný z věcného břemene Moravskoslezský kraj zastoupen Správou silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 023 Ostrava 
středisko  Bruntál, Zahradní II/19, 792 01 Bruntál 
1.2.uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení odpadního 
kanalizačního potrubí z ČOV na pozemku p.č. 1200/1, v k.ú. Mnichov pod Pradědem, část 
v délce cca 17 m, ve vlastnictví Města Vrbno pod Pradědem ve prospěch LogiCall Česká 
republika, s.r.o., Dvořákův okruh 305/17, 794 01 Krnov 
1.3.  uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení vyústního objektu dešťové 
kanalizace na  
pozemku p.č. 1381/15, část o výměře 6 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem , ve prospěch Města 
Vrbno pod    Pradědem povinný z věcného břemene Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 
701 26 Ostrava 1 
2) p o v ě ř u j e : starostku podpisem smluv                  
  
Zastupitelstvo města 
95/7/07 
1) p r o j e d n a l o : 
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návrh rozpočtových změn č.3 ve výši 2.624.000,- Kč, upravený přínosem č.2. Rozpočet po 
změně činí 116.671.793,- Kč 
2) s c h v á l i l o : návrh rozpočtových změn ve výši 2.624.000,- Kč 
3) u k l á d á : rozpracovat změnu č. 3 do podrobného členění                         TK: 13.12.2007 
4) u k l á d á : rozpracovanou změnu č.3 předložit zastupitelům k informaci   TK: 13.12.2007
           
Zastupitelstvo města 
96/7/07 
b e r e  n a  v ě d o m í:   
zpracovaný materiál  „Hrubé ekonomické hodnocení stavby a provozu víceúčelové haly –  
 Centrum aktivit a pohody pod Pradědem!       

  
Zastupitelstvo města 
97/7/07 
b e r e  n a  v ě d o m í: zpracovaný materiál  „Řízení a analýza rizik v ÚSC – Město Vrbno 
pod Pradědem“       
           
Zastupitelstvo města 
98/7/07 
1) r o z h o d l o:  
v souladu se Zákonem o obcích č. 128/200 Sb. §85 písm. j/ - o přijetí krátkodobého 
revolvingového  úvěru ve výši 6 mil. Kč na financování časového nesouladu mezi příjmy a 
výdaji města od Komerční  banky, a.s. 
2) p o v ě ř u j e:  starostku města podpisem úvěrové smlouvy 
 
Zastupitelstvo města 
99/7/07 
11))    b e r e  n a  v ě d o m í :  připravované akce dle přílohy    
2) u k l á d á :   Rmě svolat pracovní jednání zastupitelů k projednání uvedených akcí 
 
Zastupitelstvo města 
100/7/07 
1)s c h v a l u j e :   
dohodu o spolupráci uzavřenou mezi Euroregionem Praděd, česká část a městy Bruntál, 
Rýmařov,  Krnov,  Vrbno pod Pradědem na dobu neurčitou za účelem spolupráce v oblasti 
rozvoje cestovního ruchu při prezentaci regionu na výstavách a veletrzích CR     
2) p o v ě ř u j e :   starostku podpisem smlouvy 
 
Zastupitelstvo města 
101/7/07 
1) p r o j e d n a l o:   Jednací řád Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem 
2) s c h v a l u j e:   Jednací řád Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem  
3) u k l á d á:   předložit jednací řád výboru 
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Zastupitelstvo města 
102/7/07 
r u š í :   usnesení č.299/19/2006 ze dne 21.9.2006 
 
Zastupitelstvo města 
103/7/07 
1) r o z h o d l o :  
o uzavření smlouvy o úhradě finanční zástavy na obytné domy Sadová 497, 498 ve prospěch   
společnosti CDV-2LTD 
2) p o v ě ř u j e :  starostku podpisem smlouvy 
 
Zastupitelstvo města 
104/7/07 
1) b e r e  n a  v ě d o m í:   zápis Kontrolního výboru zastupitelstva města Vrbna p. P. 
2) u k l á d á:   zabývat se zápisem Kontrolního výboru 
 
Zastupitelstvo města 
105/7/07 
u k l á d á: odpovědět na vznesené dotazy občanů a zastupitelů a dopis předaný spolkem 
Přátelé Vrbenska 
    
Materiály projednané na jednání Změ, bez přijatého usnesení 
1. pozemek p.č. 730 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře 546 m2,  za účelem rozšíření 
zahrady k rodinnému domu č.p.93, manželé Martin a Eva Matelovi, Zlatohorská 93, 793 26 
Vrbno pod Pradědem 
2. pozemek p.č. 198 v k.ú.Železná pod Pradědem, část  o výměře 400 m2, za účelem 
zahrady, pí Alena Rošťanská, Družstevní 596, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
 
 

                                                              
                                                             Zapsal/a : V usnesení není uvedeno jméno zapisovatele. 
 

 
USNESENÍ ze 8. zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem, konaného dne 
13.12.2007 v 16:00 hodin v sále Střediska chytrých aktivit 
 
Zastupitelstvo města 
106/8/07 
b e r e   n a   v ě d o m í: kontrolu plnění usnesení 
87/7/07  2) vyhlásit veřejnou dražbu (objekt k bydlení č.p.121)                      splněno 
95/7/07  3) rozpracovat změnu rozpočtu č.3 do podrobného členění                splněno 
           2) rozpracovanou změnu č.2 předložit zastupitelům k informaci         splněno  

99/7/07  2) svolat pracovní schůzku zastupitelů k projednání invest. akcí         splněno 
101/7/07 3) předložit Jednací řád výborů                                                     splněno 
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104/7/07 2) zabývat se zápisem Kontrolního výboru                                      splněno 
105/7/07 odpovědět na vznesené dotazy občanů a zastupitelů a dopis předaný  
Spolkem Přátelé Vrbenska                                                                          splněno 
Zastupitelstvo města 
107/8/07 
r o z h o d l o:    
o prodeji nemovitosti - bytu  
č.2 v obytném domě č.p. 244 na ul. Husova ve Vrbně p.P. a podílu 157/1000 na pozemku p.č. 
986 na němž objekt bydlení stojí 
Sovadina Štěpán, Husova 244, 793 26 Vrbno p.P. 
Sovadinová Zdenka, Husova 244, 793 26 Vrbno p.P. 
za celkovou cenu:                                                                                   114.874,- Kč 
-vyhlášení záměru ZMě č. 43/5/99 ze dne 01.06.1999 
 
Zastupitelstvo města 
108/8/07 
r o z h o d l o:    

1) o vyhlášení záměru na prodej nemovitostí  - pozemků 
1.1  p.č. 725/3 - ostatní plocha o výměře 454 m2 
p.č. 726 – ostatní plocha, o výměře 328 m2 
p.č. 728 – zahrada, o výměře 273 m2 
p.č. 729 - zahrada, o výměře 1076 m2 
p.č. 730 - zahrada, o výměře 546 m2 
p.č. 731 - zahrada, o výměře 234 m2 
všechny v k.ú. Vrbno p.P., za účelem výstavby polyfunkčního domu s multifunkčním 
využitím NEVI CZ s.r.o., 1. Máje 1838, 738 01 Frýdek – Místek 
1.2  p.č. 867 – zahrada o výměře 1011 m2 a p.č. 888 – ostatní plocha o výměře 85 m2 v k.ú. 

Vrbno  p.P. za účelem vytvoření funkčního celku s domem 
Ivan Mízner, Dělnická 269, 793 26 Vrbno p.P. 
Josef Mízner, Dělnická 269, 793 26 Vrbno p.P. 
1.3.  p.č. 1490/2 – ostatní plocha v k.ú. Vrbno p.P., o výměře cca 298 m2 za účelem získání 
uceleného tvaru pozemku 
Ing. Leo Kuřitka, Palackého 480, 793 26 Vrbvno p.P. 
1.4.  p.č. 1426 – ostatní komunikace v k.ú. Vrbno p.P., část o výměře 80 m2 jako pozemek 
bezprostředně sousedící s vlastními pozemky 
Ing. Jaroslav a Ivana Pantlíkovi, Husova 552, 793 26 Vrbno p.P. 
1.5. p.č. 1200/1 – trvalý travní porost v k.ú. Mnichov p.P. o výměře 1481 m2 za účelem 
vytvoření funkčního celku s chalupou č. 261 
Karla Girášková, Dolní náměstí č. 25, 746 01 Opava 
1.6. p.č. 483 o výměře 1056 m2 trvalý travní porost v k.ú. Železná p.P. za účelem zřízení 
zahrady 
p. Radek Menšík, Nad Stadionem 473/2, 793 26 Vrbno p.P. 
     2)  o nevyhlášení záměru na prodej nemovitostí – pozemků: 
p.č. 482 o výměře 340 m2 
- ostatní plocha v k.ú. Železná p.P. za účelem zřízení zahrady 
p. Radek Menšík, Nad Stadionem 473/2, 793 26 Vrbno p.P. 
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Zastupitelstvo města 
109/8/07 
r o z h o d l o: o prodeji nemovitostí - pozemků 
1.1. pozemek p.č. 72 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře 485 m2  
za účelem  zahrady 
manželé Karel a Jolana Váňovi, Střelniční 28, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
za cenu                                                                                                   50.500,- Kč 
- vyhlášení záměru ZMě č. 92/7/07, ze dne 20.9.2007, vyvěšeno od 26.09.07 do 16.07.07 
1.2 pozemek p.č. 210/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, část o výměře cca 100 m2  
za účelem majetkoprávního narovnání současného stavu 
manželé Milan a Květa Korytárovi, V Dolíku 565, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
za cenu 100 Kč /m2, přesná výměra a cena budou stanoveny po  rozdělení pozemků                                                                              
- vyhlášení záměru ZMě č. 92/7/07, ze dne 20.9.2007, vyvěšeno od 26.09.07 do 16.07.07 
1.3. pozemek p.č. 440/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, po úpravě výměry 
za účelem zřízení zahradního posezení k cukrárně 
p.Eduard Čudovský, Sadová 498, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
za cenu 100 Kč /m2, přesná výměra a cena budou stanoveny po  rozdělení pozemků                                                                              
- vyhlášení záměru ZMě č. 92/7/07, ze dne 20.9.2007, vyvěšeno od 26.09.07 do 16.07.07 
1.4. pozemek p.č. 437 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, po úpravě výměry 
za účelem odklizení skládky a vybudování zahrady 
pí Bohuslava Hadjisoteriou, Husova 547, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
za cenu 100 Kč /m2, přesná výměra a cena budou stanoveny po  rozdělení pozemků                                                                              
- vyhlášení záměru ZMě č. 92/7/07, ze dne 20.9.2007, vyvěšeno od 26.09.07 do 16.07.07 
1.5 pozemek p.č. 503 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře 485 m2 –podíl ve výši 
224/1000 
za účelem pozemku pod budovou a zahrady příslušející k domu 
p. Ing. Petr Antal, Družstevní 593, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
za cenu                                                                                                   22.287,- Kč 
- vyhlášení záměru ZMě č. 92/7/07, ze dne 20.9.2007, vyvěšeno od 26.09.07 do 16.07.07 
1.6. pozemek p.č. 737 v k.ú. Vrbno p.P. o výměře 643 m2, rozdělen na dvě parcely 737/1 a 
737/3 
- pozemek p.č. 737/1 o výměře 590 m2 za účelem manipulační plochy k provozovně sklářské 
huti a vlastního přístupu k objektu bydlení č. 253 
Solanská Eva, K.H.Máchy, 1203/6,  Bruntál, ½, za cenu:                                       33.672,- Kč 
Němčíková Hana, Zlatohorská 253, Vrbno p.P., ¼, za cenu:                            17.836,- Kč  
Němčík Miroslav, , Zlatohorská 253, Vrbno p.P.¼, za cenu:                          17.836,- Kč  
-pozemek p.č. 737/3 o výměře 53 m2 za účelem vytvoření manipulační a obslužné plochy u 
rodinného domu č. 93/7 
Matela Martina, Zlatohorská 93, Vrbno p.P., za cenu:                                    10.956,- Kč 
- vyhlášení záměru ZMě č. 116/09/04, ze dne 24.06.2004, vyvěšeno od 30.06.04 do 15.07.04 
1.7. pozemek p.č. 847/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, část o výměře cca 2000 m2  
za účelem zahrady 
manželé Štěpán a Marie Mikulovi, Husova 489, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
manželé Jan a Libuše Ohnoutkovi, Sv. Čecha 456, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
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manželé Drahomír a Marie Jarošovi, Jesenická 447, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
manželé Bohuslava Vaculíková, Ludvíkov 147, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
za cenu 10 Kč /m2, přesná výměra a cena budou stanoveny po  rozdělení pozemků                                                                              
- vyhlášení záměru ZMě č. 92/7/07, ze dne 20.9.2007, vyvěšeno od 26.09.07 do 16.07.07 
1.8. pozemek p.č. 1468 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, část o výměře cca 400 m2  
za účelem přístavby rodinného domu na pozemku p.č. 1460 
pí Eva Vacková, Husova 559, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
za cenu 100 Kč /m2, přesná výměra a cena budou stanoveny po  rozdělení pozemků                                                                              
- vyhlášení záměru ZMě č. 92/7/07, ze dne 20.9.2007, vyvěšeno od 26.09.07 do 16.07.07 
1.9. pozemek p.č. 1224/1 v k.ú.Mnichov pod Pradědem, část  o výměře 600 m2  
za účelem odklizení skládky a rozšíření zahrady  
pí Hana Rechová, Rozdrojovice 192, 664 34 Brno – Venkov 
za cenu 100 Kč /m2, přesná výměra a cena budou stanoveny po  rozdělení pozemků                                                                              
- vyhlášení záměru ZMě č. 92/7/07, ze dne 20.9.2007, vyvěšeno od 26.09.07 do 16.07.07 
1.10. pozemek p.č. 161/1 v k.ú.Železná pod Pradědem, část  o výměře  cca 500 m2  
za účelem zahrady  
p. Stanislav Hlávka, Železná 142, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
za cenu 50 Kč /m2, přesná výměra a cena budou stanoveny po  rozdělení pozemků                                                                              
- vyhlášení záměru ZMě č. 92/7/07, ze dne 20.9.2007, vyvěšeno od 26.09.07 do 16.07.07 
 
Zastupitelstvo města 
110/8/07  
r o z h o d l o: o koupi nemovitosti – pozemku: 
p.č. 153/1 o výměře 1068 m2 - zahrada, část o výměře cca 40 m2 v k.ú.Železná p.P. za cenu 
100,- Kč/m2 za účelem majetkoprávního vypořádání investiční akce „Cyklostezka městem 
Vrbno p.P.“ 
prodávající Klenovská Alena, Železná 5, 793 26 Vrbno p.P. 
 
Zastupitelstvo města 
111/8/07 

1) r o z h o d l o: 
1.1.uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 214/2 – zahrada v k.ú. 
Vrbno p.P. v celkové délce 15 m ve vlastnictví Ing. Petr Stolarik a Jana Stolariková, Nad 
Stadionem 474/3, 793 26 Vrbno p.P. pro Město Vrbno p.P. 
spočívající v uložení kanalizační přípojky, v právu vstupovat a vjíždět na pozemek a provádět 
běžnou údržbu a opravy. 
1.2.uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 
1088 – ostatní plochy/ost. komunikace v k.ú. Vrbno p.P. v celkové délce 10 m pro Telefónika 
O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 
za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné 
telekomunikační sítě. 
1.3.uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 
195 – vodní plocha, p.č. 198 – orná půda a p.č. 1999 – ostatní plocha/neplodná, všechny 
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v k.ú. Mnichov p.P. v celkové délce 40 m pro T.W.I. spol.s.r.o., Mnichov 146, 793 26 Vrbno 
p.P. 
spočívající v uložení kanalizační přípojky, v právu vstupovat a vjíždět na pozemek a provádět 
běžnou údržbu a opravy. 

2) pověřuje: starostku podpisem smlouvy 
 
Zastupitelstvo města 
112/8/07 
r u š í: obecně závaznou vyhlášku č. 28 Tržní řád ze dne 2.9.1999 
 
Zastupitelstvo města 
113/8/07 
1)p r o j e d n a l o: návrh připravované OZV č. 1/2007 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 č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. 
 
Zastupitelstvo města 
114/8/07 
1)p r o j e d n a l o: návrh připravované OZV č./2007 o místních poplatcích 
2)s c h v a l u j e: OZV č. 1/2007 o místních poplatcích 
 
Zastupitelstvo města 
115/8/07 
1)p r o j e d n a l o: 
-návrh rozpočtových změn č. 4 ve výši 17.807.393,- Kč 
-dodatek k návrhu ve výši 6.050.000,- Kč 
2)s c h v á l i l o:  
Návrh rozpočtových změn ve výši 23.857.393,- Kč. Rozpočet po změně je 140.529.186,- Kč. 
3)u k l á d á: rozpracovat rozpočtovou změnu č. 4 do podrobného členění        TK:27.3.2008 
4)u k l á d á: rozpracovanou změnu č.4 předložit ZMě k informaci            TK:27.3.2008 
Zastupitelstvo města 
116/8/07 
d e l e g u j e: 
radě města pravomoc podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 102 odst. 2a) provádět 
rozpočtová opatření stanovená zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 
250/2000 Sb., § 16 odst 3a) – přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy 
nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil celkový objem nebo schválený rozdíl 
celkových příjmů a výdajů, a to do 31.12.2007. 
 
Zastupitelstvo města 
117/8/07 
1)p r o j e d n a l o: 
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a) návrh rozpočtu na rok 2008 v příjmové i výdajové části ve výši 75.433.000,- Kč 
b) návrh rozpočtového výhledu sestaveného na roky 2008 - 2011 
2)s c h v a l u j e:  
a) rozpočet na rok 2008 ve výši 75.433.000,- Kč 
b) rozpočtový výhled na roky 2008 - 2011 
3)u k l á d á:  
rozpracovat rozpočet na rok 2008 do podrobného členění                  TK: 27.3.2008 
 
Zastupitelstvo města 
118/8/07 
u r č u j e: 
v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. F) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., pro dopracování Změny č. 1 
Územního plánu sídelního útvaru Vrbno p.P. zastupitele Ing. Mariana Hvoreckého, který bude 
spolupracovat v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona (§49 odst. 1 a § 53 
odst. 1) s pořizovatelem Změny č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Vrbno p.P. 
 
Zastupitelstvo města 
119/8/07 
s c h v á l i l o: 
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007 Města Vrbno p.P. o městských symbolech. 
 
Zastupitelstvo města 
120/8/07 
1)p r o j e d n a l o: jednací řád výborů Zastupitelstva Města Vrbno p.P. 
2)s c h v a l u j e: jednací řád výborů Zastupitelstva Města Vrbno p.P. 
 
Zastupitelstvo města 
121/8/07 
b e r e   n a   v ě d o m í: termíny jednání Rady a Zastupitelstva Města Vrbno p.P. 
 
Zastupitelstvo města 
122/8/07 
r o z h o d l o: o přidělení dotace Spolku Přátelé Vrbenska ve výši 100.000,- Kč na rok 2008 
 
Zastupitelstvo města 
123/8/07 
1)p r o j e d n a l o: připravované investiční akce uvedené v příloze 
2)s c h v á l i l o: připravované akce 
 
Zastupitelstvo města 
124/8/07 
1)m ě n í: text usnesení 17/2/06 ze dne 14.12.2006 
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2)s o u h l a s í: s novým textem – prodej objektu bydlení č.p. 210 o 6-ti bytových jednotkách 
na pozemku p.č. 1014/1 a pozemku p.č. 1014/1 o výměře 347 m2 – zastavěná plocha/bytový 
dům, oba v k.-ú. Vrbno p.P. 
kupující: Dostál Vlastimil a Hana, Krejčího 237, 793 26 Vrbno p.P. 
 
Zastupitelstvo města 
125/8/07 
1)r o z h o d l o:  
O uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací na převod pozemků p.č. 1834 – 
ostatní plocha/silnice část o výměře cca 130 m2 a p.č. 1835/1 - ostatní plocha/silnice část o 
výměře cca 115 m2 oba v k.ú. Vrbno p.P. na nichž bude vybudována stavba „Cyklostezka 
městem Vrbno p.P:“ od Moravskoslezský kraj, Správa silnic MSK, p.o., středisko Bruntál, 
Zahradní II/19, 792 01 Bruntál 
2)p o v ě ř u j e: starostku podpisem smlouvy 
 
Zastupitelstvo města 
126/8/07 
1)r o z h o d l o: v rozpočtu posílit kapitolu tělovýchova 
2)u k l á d á: při zpracování návrhu rozpočtové změny v roce 2008 za předpoklady navýšení 
příjmů posílit kapitolu tělovýchova.                                            TK: 27.3.2008 
 
Zastupitelstvo města 
127/8/07 
u k l á d á: odpověď na vznesené dotazy občanů a zastupitelů      TK: 27.3.2008 
 
Materiály projednané na jednání ZMě bez přijatého usnesení: 
Pozemek p.č. 426 část o výměře 225 m2 – trvalý travní porost a p.č. 439/1, část o výměře cca 
120 m2 – trvalý travní porost, oba v k.ú. Mnichov p.P. 
Za účelem příjezdové cesty k rodinnému domku a budoucí stavbě hospodářské budovy, Karel 
Horský, Mnichov 196, 793 26 Vrbno p.P. 

 
                                                Zapsal/a: V usnesení není uvedeno jméno zapisovatele 

 
Oprava písařské chyby z 8. Zasedání zastupitelstva města konaného 13.12.2007 
 
1.5 pozemek p.č. 503 v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře 928 m2 –podíl ve výši 
224/1000 s doplněním podmínky – kupní smlouva bude podepsána po zapsání přechodu 
vlastnictví bytu na pana Ing. Petra Antala 
za účelem pozemku pod budovou a zahrady příslušející k domu 
p. Ing. Petr Antal, Družstevní 593, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
za cenu                                                                                                22.287,- Kč 
- vyhlášení záměru ZMě č. 92/7/07, ze dne 20.9.2007, vyvěšeno od 26.09.07 do 16.07.07 
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1.10. pozemek p.č. 161/1 – ostatní plocha v k.ú.Železná pod Pradědem, část  o výměře  
cca 500 m2 za účelem zahrady  
s podmínkou zřízení věcného břemene (právo chůze a jízdy) k nemovitostem na pozemcích/4, 
1161/5 a 1261/6 v k.ú. Železná p.P. 
p. Stanislav Hlávka, Železná 142, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
za cenu 50 Kč /m2, přesná výměra a cena budou stanoveny po rozdělení pozemků                                                                              
- vyhlášení záměru ZMě č. 92/7/07, ze dne 20.9.2007, vyvěšeno od 26.09.07 do 16.07.07 
    

 
                             Provedené opravy podepsány Ing. Františkem Adámkem dne 7.4.2008 

 
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 na návrh tajemníka jmenovala do funkce vedoucího finančního odboru 
paní Danu Magdálkovou. Rozhodla o poskytnutí dotací Centru pro zdravotně postižené 
MSK, detašované pracoviště v Bruntále a Sdružení občanů zdravotně postižených, 
základní smíšená organizace Vrbno p.P., Spolku Přátelé Vrbenska a Klubu českých 
turistů, ZO Vrbno p.P. Vyhlásila konkurzní řízení na funkci ředitele/ky Střediska kultury 
a vzdělávání Vrbno p.P., příspěvková organizace. Odsouhlasila navržený pořadník bytů 
na rok 2007, podání žalob na vyklizení bytu, výměnu oken za finanční spoluúčasti 
nájemce a schválila přidělení bytů a poskytnutí přístřeší jedné osobě v městském bytě 
na dobu určitou. Zřídila komisi výstavby, cestovního ruchu, bytovou a komisi pro mládež 
a tělovýchovu. Hostem Rady města byl odborný lesní hospodář Ing. Hochman, který 
informoval o hospodaření v lesích, které jsou majetkem města.  
 V únoru projednala návrh oprav místních komunikací předložený odborem výstavby 
a rozhodnutí o prioritách odložila na březen po provedení místních šetření členy RMě. Dále 
projednala bytové záležitosti, návrh rozpočtové změny č. 1 a zprávu o požární ochraně za rok 
2006. Schválila dotaci pro o.s.p. HELP-IN ve výši 50 tisíc Kč,  pro Sbor dobrovolných hasičů 
ve výši 20 tisíc Kč a Svazu tělesně postižených Rýmařov ve výši 2 tisíce Kč. Odsouhlasila 
znění poptávky na podání cenové nabídky na vybavení jazykové učebny k projektu 
„Vzdělaností a informovaností k prosperitě“ a „Provedení dodatečných zahradních 
a krajinářských úprav akce Cyklostezky městem“. Rozhodla o uzavření dodatku č. 4 na rok 
2007 ke smlouvě o provozování zařízení veřejného osvětlení s firmou Emontas s.r.o. 
Olomouc a uzavření dodatku č. 5 na rok 2007 ke smlouvě o spolupráci s TJ Sokol 
 V březnu stanovila pořadí priorit akcí oprav místních komunikací, přidělení grantů 
na rok 2007 pro oblast kultury a sportu dle upraveného návrhu grantové komise, poskytnutí 
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dotace studentu F. Válkovi ve výši 2.500,- Kč na úhradu části nákladů spojených s jeho účastí 
na juniorském MS v lyžařském orientačním běhu v Rakousku. Jmenovala členy komise 
pro otevírání obálek. Posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na 
„Provedení dodatečných zahradních a krajinářských úprav akce Cyklostezky městem Vrbno 
p.P.“ a uzavření smlouvy s firmou KDZ s.r.o. Vizovice n a provedení vybavení jazykové 
učebny projektu „Vzdělaností a informovaností k prosperitě“ po vyhodnocení cenových 
nabídek. Do funkce ředitelky Střediska kultury a vzdělávání Vrbno p.P. jmenovala s účinností 
od 1.4.2007 paní Hanu Janků a do funkce vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
s účinností od 1.4.2007 jmenovala Mgr. Zuzanu Janatovou. Projednala materiály pro jednání 
zastupitelstva. 
 V dubnu projednávala bytové záležitosti a pronájmy pozemků. Odsouhlasila výsledky 
hospodaření za rok 2006 příspěvkových organizací Základní škola Vrbno p.P., MŠ Jesenická, 
MŠ Ve Svahu,  Domov důchodců Mnichov a žádost ZŠ o udělení souhlasu k použití fondu 
reprodukce v roce 2007. Na základě posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého 
rozsahu na „Provedení dodatečných zahradních a krajinářských úprav akce Cyklostezky 
městem Vrbno p.P.“ přidělila tuto zakázku firmě Technické služby s r.o. Vrbno p.P. Výroční 
zprávu i provozu vodovodu a kanalizací. 
 V květnu schválila Výroční zprávu o činnosti Domova důchodců a žádost města 
o pořizování Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Vrbno p.P. Městským úřadem 
Bruntál, úřadem územního plánování. Schválila zvýšení úplaty za předškolní  vzdělávání 
v MŠ Ve Svahu a MŠ Jesenická na 300,- Kč/měsíc od 1.9.2007.  Odsouhlasila umístění 
znaku města na pořadatelské vizitky akcí Spolku Přátelé Vrbenska. Projednala záměry na 
prodeje pozemků a doporučila zastupitelstvu jejich schválení či neschválení.  

V červnu odsouhlasila umístění stavby „Myčka osobních vozidel a čerpací stanice 
LPG na pozemcích 860/6 a 857/1 v k.ú. Vrbno p.P. dle žádosti OIL TEAM Ostrava. Dále 
pak znění výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku „Zpracování studie vybraných ploch 
k parkování“, cenové nabídky na zhotovení projektové dokumentace technologického řešení 
bazénové stavby a alternativního vytápění akce „Centrum aktivit a pohody pod Pradědem“, 
„Založení městského lesoparku ve Vrbně p.P.“ a znění výzvy k podání nabídky na vytvoření 
webové prezentace www.vrbnopp.cz. Vzala na vědomí vyhodnocení cenových nabídek 
na zateplení objektu bydlení Nové doby 432, na rekonstrukci střešního pláště nám. 
Sv. Michala 512 a Nové doby 417 a odsouhlasila uzavření smlouvy s firmou Pavel Kamenský 
na zateplení a Sdružením Gamp-R.Menšík a VHH Thermont Troubelice na rekonstrukce 
střešních plášťů.  
 V červenci a v srpnu vzala na vědomí žádost Českého zahrádkářského svazu ZO 
Vrbno p.P: - Podlesí o prodloužení městského vodovodního řadu a souhlasí s její realizací 
v roce 2008. Opět řešila záležitosti bytové a pronájmy pozemků Odsouhlasila znění výzvy 
k podání cenové nabídky na provedení vegetačních úprav kruhového objezdu ve Vrbně p.P. 
Odsouhlasila zadání zpracování projektové dokumentace „Založení městského lesoparku“ 
firma Ing. Jana Kůrová Brno, „Alternativní vytápění stavby Centrum aktivit a pohody“ EKOL 
s.r.o. Brno a „Technologické řešení části stavby Centrum aktivit a pohody“ Stavoprojekt 
Olomouc a.s.  
 V září rozhodla o uzavření smlouvy se Správou silnic MSK p.o. Ostrava o užití 
silničního pozemku pro zvláštní užívání „Podélní stání u pošty a infocentra ve Vrbně p.P. 
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Projednala nabídky podmínek pro přijetí krátkodobého revolvingového úvětu ve výši 6 mil. 
Kč na financování časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města a doporučila ZMě schválit  
přijetí úvěru od KB. Projednala i další připravené materiály na zastupitelstvo a přijala k nim 
doporučující stanoviska.  Odsouhlasila napojení 25 zahrádek ČZS ZO Vrbno – Podlesí 
na nově vybudovaný městský vodovodní řad na pozemku p.č. 92 v k.ú. Mnichov p.P. 
Rozhodla o přidělení zakázky malého rozsahu na stavební práce „Obnova tenisového areálu 
Vrbno p.P.-zřízení podkroví pro ubytování“ firma Jaroslav Pech – zednictví Mnichov 307.  

V říjnu rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč ACS Drak Vrbno p.P. 
a o konání cyklistického závodu Černá Opava dne 7..10.2007. Kromě bytových záležitostí 
řešila i pronájmy nebytových prostor a pozemků. Odsouhlasila přijetí neinvestiční dotace 
z rozpočtu MSK pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Města Vrbna p.P. ve výši 99.800,- 
Kč. Schválila směrnici pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem 
Vrbno p.P. a příspěvkových organizací, jichž je zřizovatelem. 
 V listopadu projednala materiály na prosincové jednání zastupitelstva a návrh 
jednacího řádu ZMě Vrbno p.P. Schválila komisní prodej pamětních mincí v ceně 18,- Kč/kus 
a magnetů s tematikou Vrbna v ceně 40,- Kč/kus, plán zimní údržby komunikací pro zimní 
období 2007/08, ceník inzerce ve Zpravodaji s účinností od 1.1.2008 a peněžitý dar cyklistovi 
Lubomíru  Petrušovi za zisk titulu Mistra Evropy v kategorii juniorů v cyklokrosu. Rozhodla 
o poskytnutí dotace ve výši 40.000,- Kč na úpravu lyžařských běžeckých tras v zimní sezoně 
2007/08 na dofinancování grantu Moravskoslezského kraje pro SK při Gymnáziu Vrbno p.P. 
Vzala na vědomí výroční zprávy škol zřizovaných městem. 
 V prosinci řešila bytové záležitosti, opravy bytového fondu a pronájmy pozemků. 
Schválila ceník pro vydávání ověřených výpisů z Czech POINTu. Uložila pro jednání 
zastupitelstva rozpracovat rozpočet na rok 2008 do podrobného členění a posílit kapitolu 
tělovýchova. Rozhodla o poskytnutí dotace pro ACS DRAK ve výši 42.428,- Kč 
na dofinancování projektu podle Zásad pro poskytování dotací získaných finančních podpor 
k rozvoji města a mikroregionu. Rozhodla o poskytnutí dotace Sdružení občanů zdravotně 
postižených ve výši 8.000,- Kč na činnost sdružení, ZO Českého svazu včelaří ČR ve výši 
3.000,- Kč na činnost organizace. Souhlasí s předložením žádosti „Kotlík – jsme tady, 
ale potřebujeme jít dál…“ do dotačního programu na podporu protidrogových aktivit 
vyhlášeného MSK. Schválila tržní řád města Vrbno p.P. a souhlasila s udělením licence 
na provozování vnitrostátní přepravy na lince 850887 Karlova Studánka-Vrbno p.P.-Široká 
Niva-Bruntál. 

 
 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.  
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 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.  
 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, od 1.2.2007 Dana Magdálková 
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, od 

1.4.2007 Mgr. Zuzana Janatová 
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, 
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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.  

   
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.  

Lesy v majetku města mají rozlohu 172 ha. V roce 2006 bylo vytěženo 1632 m3 
dřeva, dlouhodobý plán počítá s roční těžbou cca 1900 m3. V roce 2007 bylo plánováno 
s těžbou cca 1 500 m3 dřeva. Pro obnovu a výchovu lesních porostů bylo v roce 2007 
provedeno zalesnění cca 12.000 ks.  

Další 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 2007 byl z majetku města 
prodán jeden bytový dům, a to č.p. 21 v Mnichově. Dům zakoupili stávající nájemníci. 

V průběhu roku město prodalo některé své pozemky, některé pozemky koupilo 
za účelem jejich sjednocení. Obvyklá cena pozemků prodávaných z majetku města je 
100,- Kč/m2. Z důvodů hodných zvláštního zřetele Zastupitelstvo města cenu snižuje, 
např. z důvodu velké svažitosti terénu, nadzemního vedení, pro podnikání apod. 
V lokalitě Bělidlo stanovilo 14.6.2007 Zastupitelstvo města minimální cenu pozemků, na 
nichž jsou vybudovány veškeré inženýrské sítě, na 380,- Kč/m2. 

Usnesením zastupitelstva ze dne 8. března 2007 koupilo město budovy a pozemky 
v areálu bývalé firmy VRSAN spol. s r.o. na ul. Jesenická 163/39 za 8 milionů Kč. Záměrem 
města je začlenit toto území do projektu Sport a rekreace pod Vysokou horou. Jednalo 
se o největší investici města v posledních letech. 

Město bylo v roce 2007 zřizovatelem příspěvkových organizací Mateřská škola 
Ve Svahu, Mateřská škola Jesenická, Základní škola Vrbno pod Pradědem a Domov pro 
seniory Mnichov (v roce 2007 změnil původní Domov důchodců název). 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 ke všem organizacím plní Zastupitelstvo města. S účinností od 1.1.2007 
byla usnesením zastupitelstva (prosinec 2006) zřízena nová příspěvková organizace s názvem 
Středisko kultury a vzdělávání  se sídlem v budově Mateřské školy Ve Svahu, č.p. 578/13,  
jejíž součástí se stala Městská knihovna a STŘECHA (Středisko chytrých aktivit). 

Podrobné údaje k těmto organizacím jsou uvedeny v kapitole 7. Školství a osvěta. 
  

Rozpočet pro rok 2007 byl schválen 14.12.2006 jako vyrovnaný v částce 80.696 tisíc 
Kč na straně příjmů i výdajů. V průběhu roku byl rozpočet několikrát upraven. V září 
rozhodlo zastupitelstvo o uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru od KB pro financování 
nesouladu mezi příjmy a výdaji ve výši 6.000 tisíc Kč.  Ve skutečnosti pak v závěru roku 



41 
 

činily příjmy 121.085 tisíc Kč a výdaje 105.607 tisíc Kč. Saldo příjmů a výdajů v roce 2007 
bylo 15.477 tisíc Kč. Výsledek hospodaření za rok 2007 byl schválen usnesením 
Zastupitelstva města v červnu 2008.        
          Podrobné informace viz. plné znění Závěrečného účtu města 2007 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 
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 29.5.2008, ve funkci valné hromady ke společnosti, 
projednala výsledky hospodaření společnosti za rok 2007, 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 29.5.2008, ve funkci valné hromady ke společnosti, 
projednala Výroční zprávu o hospodaření společnosti za rok 2007, zprávu auditora a dozorčí 
rady. Schválila výsledek hospodaření společnosti a rozdělení vytvořeného zisku. 
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3. Obyvatelstvo 
 
3.1. Demografický vývoj a statistika 
 

K 1. lednu 2007 žilo ve městě a jeho městských částech 5 889 obyvatel. V průběhu 
roku se narodilo 56 dětí, to je o 2 více než v roce 2006, a to 24 dívek a 32 hochů. Z tohoto 
počtu se 31dětí narodilo svobodným matkám, 2 děti rozvedeným a 23 dětí vdaným matkám. 
Jeden porod byl vícečetný, narodila se dvojčata Josef a Petra.  Zemřelo 59 osob, o 14 méně 
než v roce 2006, 31 mužů a 28 žen, ani jedno dítě ve věku 0-14 let. Nejčastější příčinou smrti 
byly ve 28 případech nemoci oběhové soustavy, sebevražda nebyla zaznamenána. Počet 
zemřelých byl nižší než počet nově narozených, přirozený přírůstek je 3 osoby. Přistěhovalo 
se 83 nových občanů a vystěhovalo se 144 občanů, což znamená, že přirozená migrace 
dosáhla záporné hodnoty, kdy se z města vystěhovalo o 61 občanů více, než se sem 
přistěhovalo. K 31. prosinci tedy opět počet poklesl na 5 825 obyvatel, což znamená snížení 
počtu občanů v průběhu roku 2007 o - 64 osob.  

Dále v tomto roce bylo uzavřeno 28 sňatků a 25 manželství bylo rozvedeno. Oproti 
roku 2006 se počet rozvodů zvýšil o 8, ale byl nižší, než počet uzavřených sňatků.  
Z 23 potratů v tomto roce bylo 14 samovolných, 7 miniinterrupcí a 2jiné legální. Na 1 000 
obyvatel připadlo 9,5 živě narozených dětí, což je číslo vyšší než v roce předchozím. 

Jak bylo výše uvedeno, narodilo se ve Vrbně v roce 2007 celkem 56 dětí. V letošním 
roce volili vrbenští rodiče jména velmi různorodá i jejich kombinace. Dvě děti dostaly hned 
dvě jména. Chlapec Jakub Pavel a dívenka Nikola Radka. Snad aspoň jedno z těch dvou 
budou mít rádi. Jméno Marek bylo použito čtyřikrát, dva narození chlapci dostali jméno 
Daniel, Adam, Jakub a Pavel a všechna další křestní jména byla použita jen jedenkrát. 
I v případě dívek se jména opakovala. Dvě dívenky dostaly jméno Vanesa, Karolína, Eliška 
a Marie. Toto jméno se objevilo po dlouhých letech a dokonce hned dvakrát. Třikrát byla 
použita Natálie. Žádné z dalších zvolených jmen se nezopakovalo. Určitě zajímavými jmény 
byla Brigita, Berenika či Samuel.   

V lednu 2007 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 Jan. Za Terezkou následovala druhá Karolína a třetí Natálie. 
Doposud oblíbená Kateřina spadla až na 6. místo. Jan vystřídal na druhém místě vloni první 
Jakub a třetí zůstal, stejně jako ve všech letech od roku 2001, Tomáš. Ve Vrbně bylo 
nejoblíbenější jméno Tereza použito jednou, Karolína se objevila dvakrát a Natálie hned 
třikrát. Mezi vrbenskými chlapci se Jan neobjevil ani jednou, Jakub jedenkrát a Tomáš letos 
ani jednou.  

Letos zařadím ještě další zajímavé údaje ze statistik. Český statistický úřad sleduje 
i žijící nositele křestních jmen a příjmení v ČR v jednotlivých letech. V roce 2007 žilo více 
než 319 tisíc mužů s křestním jménem Jiří, téměř 272 tisíc se jménem Jan a shodně více než 
260 tisíc nositelů jména Petr a Josef. Téměř 333 tisíc žen mělo křestní jméno Marie, 275 tisíc 
Jana a 161 tisíc Eva. Nejčastější příjmení mužů i žen v ČR jsou seřazena v pořadí 
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Novák/Nováková, Svoboda/Svobodová a Novotný/Novotná.   
 
Pro zajímavost zařazuji v letošním roce tabulku zachycující vývoj počtu obyvatel města 
od roku 1971. Porovnáme-li konec roku 1971 a 2007 zjistíme, že čísla udávající počet 
obyvatel jsou velmi podobná. Nejvíce obyvatel pak mělo Vrbno k 31.12. 1990 a 1980. 

Přistě- Vystě- Přírůstek 
Rok 

Stav 
1.1. Narození Zemřelí 

hovalí hovalí 
Přírůstek 
přirozený 

Přírůstek 
migrační celkový 

Územní 
změna 

Stav k 
31.12. 

1971 5 651 120 74 278 191 46 87 133 - 5 784 

1972 5 784 123 66 207 175 57 32 89 - 5 873 

1973 5 873 137 60 320 151 77 169 246 - 6 119 

1974 6 119 163 63 301 140 100 161 261 - 6 380 

1975 6 380 162 56 220 189 106 31 137 - 6 517 

1976 6 517 142 70 270 216 72 54 126 - 6 643 

1977 6 643 160 69 223 169 91 54 145 - 6 788 

1978 6 788 145 67 173 176 78 -3 75 - 6 863 

1979 6 863 155 65 219 145 90 74 164 - 7 027 

1980 7 027 132 69 186 216 63 -30 33 - 7 060 

1981 6 910 96 74 121 171 22 -50 -28 - 6 882 

1982 6 882 105 80 164 195 25 -31 -6 - 6 876 

1983 6 876 108 77 115 177 31 -62 -31 - 6 845 

1984 6 845 101 85 151 190 16 -39 -23 - 6 822 

1985 6 822 100 85 148 154 15 -6 9 - 6 831 

1986 6 831 98 62 143 194 36 -51 -15 - 6 816 

1987 6 816 100 65 286 187 35 99 134 - 6 950 

1988 6 950 124 74 161 154 50 7 57 - 7 007 

1989 7 007 89 64 137 121 25 16 41 - 7 048 

1990 7 048 104 67 149 157 37 -8 29 -299*  7 077 

1991 6 642 95 75 98 184 20 -86 -66 - 6 576 

1992 6 576 90 80 131 197 10 -66 -56 - 6 520 

1993 6 520 85 48 143 190 37 -47 -10 - 6 510 

1994 6 510 54 77 100 118 -23 -18 -41 - 6 469 

1995 6 469 68 90 100 118 -22 -18 -40 - 6 429 

1996 6 429 76 67 116 118 9 -2 7 - 6 436 

1997 6 436 61 53 99 128 8 -29 -21 - 6 415 

1998 6 415 64 48 83 129 16 -46 -30 - 6 385 

1999 6 385 58 49 74 123 9 -49 -40 - 6 345 

2000 6 345 44 66 102 113 -22 -11 -33 - 6 312 

2001 6 248 53 56 57 132 -3 -75 -78 - 6 170 

2002 6 170 63 56 70 125 7 -55 -48 - 6 122 

2003 6 122 43 71 81 103 -28 -22 -50 - 6 072 

2004 6 072 54 56 85 126 -2 -41 -43 - 6 029 

2005 6 029 47 52 46 119 -5 -73 -78 - 5 951 

2006 5 951 54 73 73 116 -19 -43 -62 - 5 889 

2007 5 889 56 59 83 144 -3 -61 -64 - 5 825 
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*Pozn.: K 1. lednu 1991vznikla samostatná obec Ludvíkov a Vrbnu ubylo 299 obyvatel.  

3.2. Sociální poměry, zaměstnanost 
 

Průměrná hrubá měsíční mzda v České republice v roce 2007 byla 21 694 Kč, 
přičemž v podnikatelské sféře činila 21 856 Kč a v nepodnikatelské sféře 21 117 Kč. Oproti 
roku 2006 vzrostla průměrná mzda o 1 475 Kč. Index reálné mzdy činil 104,4, inflace 
ve srovnání s loňským rokem vzrostla na hodnotu 2,8%, dosáhla stejné úrovně jako v roce 
2004. Nezaměstnanost ve srovnání s loňským rokem opět poklesla, a to na hodnotu 6,0 %. 
Celkově můžeme tento rok v naší republice charakterizovat jako období hospodářského růstu. 
Minimální mzda byla stanovena na 8 000 Kč (48,10 Kč/hodina) a oproti loňskému roku 
vzrostla o 6 %.  

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 dalšímu poklesu, ale přesto se udržela na 10,7%.  

Naše město je ze všech měst okresu Bruntál stále nejvíce postiženo, i když 
nezaměstnanost zde letos jen nepatrně překročila okresní průměr hodnotou 11,8 %. 
Ve srovnání s loňským rokem byla nezaměstnanost nižší o 3,8%. 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, 
poskytování poradenství při hledání pracovního místa a nabídka rekvalifikací. 

 
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.  

Ve 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 
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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. 
Nově zahájila provoz v roce 2007 rovněž privátní Lékárna Magnus na ul. Jesenická 633.  

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 pro seniory ve Vrbně 
pod Pradědem, Mnichov č.p. 262. Je i nadále příspěvkovou organizací města. 

V roce 2007 obstarává chod zařízení s kapacitou 90 lůžek celkem 35 zaměstnanců, 
z toho 18 zdravotnických pracovníků v nepřetržitém provozu. Ředitelkou byla Mgr. Pavla 
Žaludová.  Svépomocí vybudovali zaměstnanci domova pro své klienty ergoterapeutickou 
dílnu. Zde se v průběhu týdne scházeli ke společným činnostem, zejména k rukodělné terapii. 
Každý den po obědě byly organizovány vycházky do okolí, kterých se klienti zúčastňovali 
podle svých schopností. Zůstaly i další, z minulosti oblíbené aktivity. Např. tzv. kavárničky 
(posezení s jubilanty), kulatý stůl, jarmark, výroba velikonoční a vánoční výzdoby. V tomto 
roce se výrazně zvýšil i počet různých výletů, zejména do nepříliš vzdáleného okolí. V létě 
pak 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. 
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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. Oblast je vhodná pro pěstování technických plodin, brambor, některých obilovin, 
pícninářství. 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   
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 
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vlastníků, část lesních pozemků je ve vlastnictví města. Pro hospodaření ve svých lesích 
zaměstnává město odborného lesního hospodáře. Více o městských lesích v kapitole 
o hospodaření města. 

        4.2. Průmysl a drobné podnikání 

Dřevokombinát, a.s., Jesenická 152 
V roce 2007 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 2007 se dále prohlubují ekonomické problémy nejen vrbenská 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.  

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 (původní Grohmannova vila, v níž se nacházelo 
podnikové zdravotní středisko), který pronajímá zdravotníkům a lékařům a dále objekt 
č.p. 347 (původní vila Adolfa Grohmanna, později jesle LNH s.p.), obojí na Jesenické ul. 

V roce 2007 zaměstnávala firma 719 pracovníků, což je o 49 méně než v roce 2006. 
Informace zpracovala kronikářka z podkladů RNDr. S. Máje. 
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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. Pokračuje ve výrobě peletek, což je 
ekologické palivo z pilin, s kapacitou 3.500t ročně. Tím se stal tento provoz v podstatě 
bezodpadovým, a tudíž i velmi příznivým pro životní prostředí.  

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 2007 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 2007 firma zaměstnávala 70 zaměstnanců, převážně 
žen v pletařské výrobě, pokračovala i ve výrobě plastikářskou. Oproti roku 2006 se počet 
zaměstnanců snížil o dalších 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 2007 zaměstnávala 
na hlavní pracovní poměr cca 60 pracovníků v třísměnném provozu. 

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 
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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 Horskou vilu Heda ve Vidlích. Penzion Adam nabídla firma k prodeji. 

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 2007 společnost zaměstnávala 113 osob a skončila s hospodářským výsledkem 
766 tisíc Kč.  

Informace zpracovala kronikářka z podkladů Ing. M. Komárka a z webu firmy. 
 
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 2007 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. 
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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 2007 ukončila firma svou činnost. Celý areál závodu koupilo za 8 mil. Kč 
město Vrbno pod Pradědem. Záměrem je začlenění tohoto území do projektu Sport a 
rekreace pod Vysokou horou. Uvažuje se o možnosti využít areál jako základ 
velkokapacitního parkoviště a potřebného zázemí pro turisty. 

Informace čerpala kronikářka z internetu a z usnesení zastupitelstva. 
 
Drobné podnikání: 
Dřevovýroba Praděd s.r.o., M. Alše 615, vznik 1999, manažer Ing. Ondřej Poštulka, 20 – 24 
pracovníků  
EKF - Karel Fitz, Mnichov 258 
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 
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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 2007 stále 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, 
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 Pavel Gamovský. Na ul. Nové doby 111 prodejnu obuvi provozuje Drahomíra 
Kopecká, ve stejném objektu prodejnu Zdravé výživy Eva 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 
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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.  

Na Bezručově 81 pak provozovnu nabízející šití a opravy oděvů a bytového textilu H. 
Gamová. Sklenářské práce provádí Tomáš Marek, Střelniční 520.   

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 
Parkhotel Garni, s.r.o., Jesenická 275 – ubytování bez možnosti stravování 
Pension ADAM, Vidly 127 – ubytování, stravování 
Penzion Dana, Mnichov 387 – ubytování bez možnosti stravování 
Penzion Mnichov, Mnichov 20 – ubytování, stravování, hostinec pro 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 
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• 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 2007 2,8%.  Oproti roku 2006 se zvýšila o 0,3%, 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.  

        Ceny potravin a dalšího zboží ve městě se nepodařilo zjistit přesně, ale v podstatě 
korespondovaly se průměrnými cenami v české republice. Pro úplnost uvádím některé 
vybrané ceny v roce 2007. Modrá barva značí cenu nižší a červená vyšší oproti roku 2006, 
černá je cena beze změny.  

V tomto roce je jen 11 položek v modré a pouze 1 položka v černé barvě. Beze změny 
zůstalo jen poštovné v tuzemsku. Dokonce 24 položek je v barvě v červené. Oproti loňsku 
pozorujeme zdražení u daleko většího počtu položek a zlevnění u mnohem menšího počtu. 
Odpovídá to dalšímu růstu inflace. Zdražily všechny základní potraviny - chléb, mléko, vejce, 
máslo, olej, rostlinný tuk, hovězí  maso, kuřata i filé. Výrazněji zdražila jablka a banány. 
Zlevnila drůbež, ryby, mléko, máslo, rostlinné tuky, pomeranče a banány. Na sbližování cen 
ovoce je vidět, že se k nám stejně jako jižní ovoce dovážejí i jablka. Zlevnila spotřební 
elektronika. Výrazný nárůst zaznamenaly pohonné hmoty. Cena motorové nafty byla nadále 
nepatrně vyšší než cena benzínu. Po dlouhé době zdražilo pivo i další alkohol, výrazně 
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stoupla cena cigaret.  
 
 
 
Vybrané zboží množství cena Vybrané zboží množství cena 

Chléb konzumní kmínový 1 kg 23,20 Mléko polotučné 1 l 17,84 

Vejce čerstvá 1 kus 3,11 Máslo čerstvé 1 kg 146,50 

Olej slunečnicový 1 l 42,97 Rostlinný tuk 1 kg 59,49 

Maso hovězí přední 1 kg 78,89 Maso hovězí zadní 1 kg 169,66 

Maso vepřové - bůček 1 kg 61,91 Maso vepřové - pečeně 1 kg 103,66 

Kuře kuchané 1 kg 61,47 Filé mražené 1 kg 111,72 

Šunkový salám 1 kg 113,99 Šunka vepřová 1 kg 149,71 

Jablka I. jakost 1 kg 29,14 Pomeranče I. jakost 1 kg 25,59 

Banány žluté I. jakost 1 kg 29,22 Brambory čerstvé 1 kg 9,73 

Cukr krystalový 1 kg 21,59 Káva pražená 100 g 8,00 

Pivo světlé výčepní 0,5 l 8,74 Tuzemský rum 1 l 188,93 

Sparta light s filtrem krabička 59,41 Petra s filtrem krabička 57,00 

Automatická pračka 1 kus 10.295 Elektrická chladnička 1 kus 7.470 

Televizní přijímač 1 kus 8.566 Jízdní kolo pánské 1 kus 9.737 

Televizní poplatek měsíc 120,00 Poštovné v tuzemsku 1 kus 7,50 

Benzín Natural 95 1 l 31,01 Motorová nafta 1 l 32,03 

Zák. poj. vozidla 1 rok 3.539 Toaletní mýdlo výběr. 100 g 13,58 

Kosmet. krém Nivea 150 ml 76,74 Prací prostředek 1 kg 93,35 

 
Pro zajímavost přináším přehled výkupních ceny surovin v místní sběrně. Litina 4,40 

Kč, železo 3,40 Kč, papír 1,00 Kč, hliník 3,00 až 50,00 Kč, zinek a olovo 10,00 Kč, měď 
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100,00 až 125,00 Kč, mosaz a bronz 55,00 až 65,00 Kč, nerez nemagnetická 30,00 Kč. 
Výkupna VRES Hanák.  

 
 

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. 

V tomto roce byl prodán pouze 1 dům se čtyřmi bytovými jednotkami.  
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%. 
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 2007 činila 427,50 Kč, nárůst oproti roku 2006 byl 19,51%. V absolutní výši 
vzrostla cena 1 GJ o 69,80 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 2007 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 činila 490,- Kč za osobu/rok. Poplatek byl splatný 
ve dvou splátkách, a to vždy nejpozději do 30.4. a 30.9.2007. 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 
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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. 
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 17,00/m3 Kč. Cena vodného 
a stočného pro všechny odběratele tak činila 34,00 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 patří do Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, 

má významný vliv na život obyvatel: 
• Název: CHKO Jeseníky 
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• Rozloha lokality: 74000,00 ha 

• 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. 
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Silnice II. třídy udržuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava: V roce 2006 žádná 
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  
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 
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vlečka vedená do areálu bývalého Dřevokombinátu, která je zapojena do regionální 
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 
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pak valbovými. Na vnitřních fasádách jsou po celém obvodu dřevěné prosklené pavlače. 
Přízemní prostory jsou zaklenuté. 
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. 
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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. 
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: 
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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 
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 2007: 
V následujícím souhrnu událostí, spadajících do let končících sedmičkou, si nelze 

nepovšimnout, kolik různých „meteorologických“ pohrom naše město v těchto letech potkalo. 
 
1377 
Po smrti Mikuláše II. bylo opavské vévodství rozděleno mezi jeho syny. Hrad na Zámeckém 
vrchu, Bruntál i Krnov připadly vévodovi Janovi  
1477 
Zemřel Jan Bruntálský z Vrbna, první majitel bruntálského hradu a panství, včetně Vrbenska  
1637  
Velmi krutá a dlouhá zima, ještě v květnu tu byl hluboký sníh  
1667 
Velmi dlouhá a krutá zima, ve městě se až do konce května jezdilo na saních  
1677 
Velmi tuhá zima, ještě v květnu napadl asi metr sněhu  
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1707 
Celý rok bylo velmi špatné počasí, veškerá úroda zničena dešti, hlad  
1777 
V létě přišly silné vichřice, které zasáhly hlavně jižní část okresu  
1817 
Tuhá zima byla vystřídána povodněmi a vzápětí velkým suchem - neúroda, hlad  
1837 
Nový velmistr Maxmilián dal zbourat starý kostel a vybudovat nový. Jeho základní kámen byl 
položen 24. září 
1847 
Dne 14. 6. silné povodně, následoval hladový rok. Do firmy Grohmann byly dovezeny 
z Anglie mechanické tkací stroje a potřebné pomocné stroje. K jejich pohonu byla postavena 
turbína o výkonu 65 HP. Josefu Grohmannovi /55 let/ byl propůjčen za zásluhy o rozvoj 
průmyslu a obchodu Zlatý záslužný kříž s korunou 
1857 
Postavena byla nová chlapecká škola a klášter sester Řádu německých rytířů. Do Mnichova 
přišla ošetřovatelka Hortulana Weberová, vl. jm. Tereza, která se zasloužila o zřízení 
nemocnice, kterou v roce 1878 převzaly sestry řádu Karla Boromejského  
1877 
Rok začal velmi mírnou zimou, v únoru začínají pučet stromy a keře a za slunečního svitu 
se objevují dokonce první komáři. Už 26. září ale napadl první sníh. Ukončena byla výstavba 
kostela v Mnichově 
1917 
Velká nouze a hlad, proto v létě dělníci (většinou ženy) uspořádali hladový pochod 
do Karlovy Studánky, kde se dožadovali vydání potravin a ukončení války. Postavena byla 
hřbitovní empírová kaple, která vytváří s přilehlou hřbitovní zdí ojedinělé seskupení  
1927 
Slavila továrna na výrobu kovového zboží Ad. Grohmann & syn 60 let. K tomuto jubileu 
vyšla 10. září „Slavnostní brožura“.  
1957 
Byl posvěcen ke cti svatého Josefa jediný zvon, který je ve věži kostela. Byla zahájena druhá 
etapa výstavby Dřevokombinátu. Vybudována byla výrobna dřevotřískových desek, kotelna, 
garáže, údržbářské dílny, sklady, administrativní budova, kuchyně s jídelnou a závodní 
ošetřovna.  
1967 
Otevřena nová budova základní školy na Partyzánské ul. (dnes Školní). Dne 3. září byla 
v základní devítileté škole zahájena výuka.  
1977 
V „akci Z“ se budují mateřské školy na ulici Ve svahu a Žižkova. Postaven byl televizní 
převaděč pro kvalitní příjem prvního televizního programu. Stavbu stožáru vysokého 35 m, 
montáž antén i dalšího technického vybavení zajišťovala Správa radiokomunikací SÚV Praha. 
V létě postihly město dvě povodně. 
1987 
Postaveny byly tenisové kurty a sídliště na Družstevní ulici. 
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1997 
22. červen byl posledním promítacím dnem v kině, které bylo zrušeno. Malá návštěvnost byla 
příčinou negativních ekonomických dopadů do hospodaření města.  
Ve dnech 6. až 9. července zasáhly Vrbno a všechny místní části a okolní obce ničivé povodně 
nebývalého rozsahu. 22. prosince proběhla slavnostní jízda na trati Milotice-Vrbno, která byla 
obnovena po povodni. Na Střelniční ulici bylo slavnostně 24. února předáno občanům 
postiženým povodní 5 rodinných domků Okál, které byly postaveny z příspěvků na konto 
Českého červeného kříže Bruntál.  
 
2007 
V lednu letošního roku zahajují činnost Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, 
příspěvková organizace, které má 2 provozní místa STŘECHU a KNIHOVNU, dále pak 
nízkoprahové zařízení klub Kotlík a v prosinci Vrbenské Klubíčko 
Vstupem do Evropské unie se i pro naše město a příspěvkové organizace otevřela možnost 
využívat finančních prostředků v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Město 
Vrbno, Středisko kultury a vzdělávání a Sportovní gymnázium podali řadu žádostí. 
S některými se podařilo uspět a v roce 2007 bylo na území města realizováno několik projektů 
podpořených dotací z Evropského sociálního fondu. O všech jsou informace v příslušných 
částech kroniky u jednotlivých organizací. 

  

6.2.        Činnost politických stran 

Po podzimních volbách v roce 2006 vytvořili nové zastupitelstvo členové a bezpartijní 
zastupitelé 3 politických stran a 4 sdružení nezávislých kandidátů.    
ČSSD 
Tato levicová strana má v roce 2007 v zastupitelstvu 6 zastupitelů, obsadila nejen post 
starosty a místostarosty, ale i jednoho radního.  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 
Ve volbách v roce 2006 se strana nedostala do zastupitelstva, má něco málo přes 10 členů 
a předsedou místní organizace je Jan Friedl st.  
KSČM 
I v tomto volebním období má v zastupitelstvu 3 zastupitele, 1 z nich je členem rady. 
Zastupitel Stanislav Koruna je 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 
Po volbách v roce 2006 má strana 4 zvolené zastupitele, získala post předsedy finančního 
výboru. 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 2007  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 
volbách v roce 2006 se strana do zastupitelstva nedostala. Místní organizace má kolem 
10 členů. 

 
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. 
 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 2007 má 29 členů. 

 
 

6.4.        Činnost kulturních a sportovních spolků a občanských sdružení  
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ACS DRAK, Železná 106 
Občanské sdružení ACS DRAK bylo u Ministerstva vnitra zaregistrováno 9.3.1993, 

funkci předsedy v roce 2007 zastával  Miroslav Švan. 
V tomto roce mělo sdružení 27 členů, výbor tvoří 18 členů s hlasovacím právem, zúžený 

výbor pak má 5 členů. Zorganizovalo celkem 43 cyklistických akcí, z toho 32 soutěží 
a 11 akcí turistických. 

V činnosti pokračovala tréninková skupina cyklistů na Sportovním gymnáziu ve Vrbně 
pod Pradědem. Jako trenér zde pracoval Vlastimil Mlynář. Vůdčí osobností je i nadále 
Miloslav Mlynář, který je duší spolku, trenérem a kronikářem, či spíše dokumentaristou. 
Důležitou změnou se stalo přidělení Sportovního centra mládeže Moravskoslezského kraje do 
Vrbna. 

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 2007 ji řídil výbor mající 17 členů v čele s předsedkyní Janou 
Hacurovou. Registrováno bylo 238 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. Poskytli humanitární finanční dar pro 12-letou Kačenku 
Langerovou, která je upoutána na lůžko v boji s rakovinou Žije s matkou a sourozenci 
v azylovém domě v Berouně u Prahy. 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.  

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 2007 
byl předsedou organizace Lubomír Kalinec, který stál v čele sedmičlenného výboru. 
Organizace sdružovala 322 členů.  

Měsíce leden až březen se každoročně vyznačují školením nových členů rybářského 
cechu, jakož i bohatou činností dětí v rybářském kroužku, vázání mušek, prohlubováním 
teoretických znalostí ryb, vodních rostlin a rybářského řádu. V tomto roce pracovalo 
v kroužku 7 dětí a vedoucí s instruktorem. V červnu se uskutečnily rybářské závody dětí. 
První dvě místa získali vrbenští rybáři. Koncem měsíce června pak proběhla každoroční 
soustředění dětí ve Zlatých Horách.  

Dále byly v průběhu roku prováděny povodňové úpravy vodních toků. Největší rozsah 
prací byl členy sdružení odveden na výlovech částí toků před zahájením prací v délce 3570 
bm. 

Informace pro Městskou kroniku zpracoval pan Koryčanský. 
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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 2007 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 Okresní 
soutěžní výstavu základních organizací a také meziokresní Podpradědskou výstavu okresů 
Bruntál, Jeseník a Šumperk. Prezentováno bylo 309 kusů králíků, 243 kusů holubů a 139 kusů 
drůbeže.  ZO Vrbno  obsadila 2. a 3. místo se dvěma soutěžními kolekcemi. Meziokresní 
soutěž vyhrál okres Bruntál a v jeho kolekci měli zastoupení i vrbenští chovatelé.  

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 Železná, Zlatohorská 103                                       

Hokejový tým vznikl v r. 1999 jako občanské sdružení pod názvem HC Zlatá Železná. 
V sezóně 2006/2007 změnil tým název, měl 18 členů, v čele tříčlenného výboru stál předseda  
Richard Klech. V této sezóně hrál opět okresní pohár skupiny B, sehrál 12 zápasů a domácí 
led měl v Horním Benešově. Protože zájemců z řad vrbenských hokejistů bylo málo, posily 
přišly z Bruntálu a Horního Benešova.  

V letošní sezoně předvedli hráči nevídané výsledky. Vyhráli dokonce i tak náročný 
zápas, kdy nastoupili pouze v počtu 8 hráčů proti 16 hráčům soupeře. Celkem vyhráli 8 
zápasů, 2x remizovali a jen 2x prohráli. V tabulce obsadili se 12 body první místo.  
 Informace pro Městskou kroniku zpracoval Mgr. Richard Klech, další čerpala 
kronikářka ze Zpravodaje. 
 
Klub vrbenských turistů, Husova 558 

Místní organizace pracuje při TJ Sokol Vrbno pod Pradědem. Náčelníkem je Štefan 
Kopilčák. 
 10. února pozval své příznivce Klub českých turistů Vrbno pod Pradědem 
na 5. papučový bál, který se konal v místní Sokolovně. Hrála skupina Dobrý kvas. 
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 V průběhu roku klub zorganizoval celou řadu turistických výšlapů jak v Jeseníkách, 
tak i ve vzdálenějších turisticky atraktivních oblastech. Na jednotlivé akce zveřejňoval 
pozvánky ve Zpravodaji. 
  Vrbenskou padesátku pořádal klub v sobotu 15. září. Účastníci 36. ročníku této 
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 153 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 
2007 mělo 20 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 i tréninky na kulové střelnici. 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 49. ročník veřejné střelecké soutěže O Cenu Pradědu byl 
pořádán v sobotu 8. 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. V uplynulém roce se v areálu střelnice a 
klubovně uskutečnilo 37 víkendových akcí včetně dvou svatebních oslav. 

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 2007 Mgr. Leoš Sekanina, vypomáhal mu Josef 
Friedl. Počet členů sboru je 44 plus 14 příležitostných. 

V červnu navštívil sbor Francii, kde koncertoval i navázal cenné kontakty. U 
příležitost svátku sv. Václava předvedl sbor koncertní vystoupení ve STŘEŠE. Již XVIII. 
hudební festival pěveckých sborů pořádal Pěvecký sbor města Vrbna ve farním kostele 
sv. Michaela v soboru 6. října. Kromě něj účinkovali Pěvecký sbor Svatopluk Uherské 
Hradiště, Pěvecké sdružení Klimkovice, PS Allegria Thizy Francie, Komorní pěvecký sbor 
Revival Vrbno p.p. Festival se letos uskutečnil za podpory Města Vrbno .p.P. a Ministerstva 
kultury ČR. 

Vánoční koncert V pátek 28. prosince v kostele sv. Michaela předvedl PSMV skladbu 
Jiřího Pavlici Missa brevis a Pavla Staňka Missa Lyrica. Spoluúčinkovaly spojené sbory 
z Jesenicka. Dále vystoupili Dětský pěvecký sbor Sedmihlásek ZŠ Vrbno, Gaudium Sportovní 
gymnázium Vrbno a Orchestr muzikantů z Jesenicka. 
 Informace zpracovala kronikářka na základě údajů ve Zpravodaji. 
 
Sbor dobrovolných hasičů, Hřbitovní 289 

V roce 2007 stál v čele SDH města devítičlenný výbor v čele se starostou 
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Bc. Miroslavem Doleželem. Ve sboru v tomto roce pracovalo 70 členů.  
V průběhu roku bylo uskutečněno 173 zásahů. Sbor je členem Sdružení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska a zúčastňuje se soutěží v požárním sportu. V květnu byla pořádána 
pohárová soutěž v areálu zámečku Grohmann. 

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 2007 Edeltraude Obrusníková. Činnost 
místního sdružení řídí devítičlenný výbor a zabezpečuje 11 důvěrníků. Místní sdružení 
má kromě Vrbna začleněn i Ludvíkov a Karlovice. V roce 2007 je evidováno je 264 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 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 2007 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. 
Přispívá na dopravu do tanečních, na brněnské výstavy Invex a 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 
Karel Michalus  i v roce 2007 spolek usilovně pracoval a realizoval velmi zdařilé akce. 

V rámci Vrbenských slavností 2007 připravil Spolek výstavu „10 let po povodních“.  
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Ve dnech 14. – 15. července pořádal Spolek tradiční akci zaměřenou k záchraně památek 
v okolí bývalé osady Drakov. Letos pod názvem Lesní slavnost Lapků z Drakova Dny Lesů 
České republiky na Drakově. Letos byli návštěvníci pozváni k procházce údolím Černé 
Opavy až na Rejvíz. Na Drakově a v jeho blízkém okolí čekala na ně řada překvapení, např. 
tajemný mnich či Quinburští lapkové. Lesy připravily mimo jiné repliku historického smyku 
na spouštění dřeva. Z Vrbna byla zajištěna kyvadlová doprava. 

Zcela novou akci pod názvem Dlouhá noc připravili k oslavám konce léta. S prvním 
pokusem o překonání rekordu ČR v pojídání hrachu i originálních rekordů vrbenských 
pořádal tuto akci ve spolupráci s Agenturou Dobrý den Pelhřimov Spolek Přátelé Vrbenska 
ve dnech 25. – 26. srpna v areálu Koliby v Ludvíkově. 

 „Vrbenský flek 2007“ byl již 4. vrbenským vánočním turnajem v mariáši. Pátým 
„Silvestrovským sjezdem na pekáči 2007“ pokračoval v tradičních silvestrovských sjezdech. 
Tentokrát již ve spolupráci s novým majitelem sjezdovky, firmou Kareta. Vydařená akce 
přilákala nejen občany Vrbna, ale hlavně turisty, kteří přijeli do našeho města přivítat nový 
rok 2008.  

Spolek se podílel i na realizaci „Naučné stezky údolím Lapků z Drakova“ v rámci 
projektu Síť vzdělávacích a informačních center v chráněných krajinných oblastech 
ČR spolufinancovaným z ESF a SR ČR. Stezka má celkem 10 zastavení. 

Ve Zpravodaji v průběhu celého roku zveřejňoval v Okénku historické fotografie 
zajímavé dokumenty, pohlednice a fotografie z historie dávné i nedávné. 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 2007 
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 2007 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 připravil projektovou dokumentaci se všemi náležitostmi 
k výstavbě nového lyžařského vleku. Jelikož se mu nepodařilo získat úvěr na stavbu, rozhodl 
se celý areál prodat.  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. V roce 2007 
uspořádal dva celorepublikové závody.  V zimě v lyžařském orientačním běhu a v na podzim 
v orientačním běhu. O obou je zmínky a kapitole Události v našem městě. 

Sportovní klub podal v tomto roce různé žádostí o granty a dotace, v 6 případech byl 
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úspěšný. Dotace byly získány na veřejné závody v přespolním běhu, v běžeckém lyžování 
a v orientačním běhu. Dále na podporu sportovních talentů a na úpravu lyžařských běžeckých 
tras. Oddíl OB pořádal dva celorepublikové závody  

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 v roce 2007 731 členů. 

Valná hromada TJ se konala dne 7.6.2007. Na valné hromadě byl schválen vyrovnaný 
rozpočet ve výši 1385 tisíc Kč. Městem byly pro TJ schváleny granty v částce 44 000 Kč. 
Členská základna v jednotlivých oddílech byla: 
BASKETBAL - 17 členů -byl zvolen nový předseda oddílu Jaromír Tichý 
FOTBAL - 219 členů 
HÁZENÁ - 39 členů 
HOROLEZCI-  33 členů 
EXTRÉMNÍ  SPORTY - 22 členů 
STOLNÍ TENIS - 25 členů 
ŠACHY - 13 členů 
TENIS - 68 členů 
TURISTIKA - 42 členů 
VOLEJBAL - 30 členů 
ASPV - 220 členů 
NEZAŘAZENÍ - 3 členové 
Z výboru TJ odstoupil pro pracovní vytížení Ivan Hába a byl kooptován Svatopluk Vrba. 
Práce v kontrolní a revizní komisi se vzdala Ing. Ivana Novotná. Oddíly pokračovaly ve své 
činnosti jak v soutěžích, tak v pořádání pravidelných akcí a turnajů. V tenisovém areálu byla 
dokončena výstavba provozní budovy. Tato je majetkem Města, které výstavbu 
financovalo.Byla předána do pronájmu TJ Sokol.Pokračovala dále generální oprava chaty 
Sokolka svépomocí členy turistického oddílu. 
 Informace pro Městskou kroniku zpracoval pan Ing. Jan Kvapil. 
 
 
6.5. Propagace obce, místní periodika  
  
 V roce 2007  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. 
Vydávání Zpravodaje bylo zřizovací listinou dáno Středisku kultury a vzdělávání, Zpravodaj 
vycházel 1x měsíčně, vyšlo tedy 12 čísel, a prodáván byl za cenu 5,- a posléze 8,- 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 
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zastupitelstva, kalendář kulturních a sportovních akcí, informace o činnosti škol, knihovny, 
zájmových občanských sdružení, dalších akcích ve městě a okolí i informace o uzavřených 
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 
 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 2006/2007 nebyl ve Vlastním hodnocení počet žáků uveden. 
S ohledem na pokles počtu pedagogů i jejich úvazků se dá předpokládat, že počet žáků klesl 
pod hranici 80. 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. Součástí výchovy byla prevence 
patologických jevů, ekologická a sexuální výchova. Nejstarší děti byly seznamovány 
s anglickým jazykem podle metodiky Angličtina pro nejmenší. Všechny děti pak s hrou 
na flétnu podle metodiky Veselé pískání a sborový zpěv. Plány pro integrované děti jsou 
vytvářeny ve spolupráci se Speciálním pedagogickým centrem v Bruntále. 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. Je prováděna postupná 
obnova nábytku, herních prvků na zahradě i dalšího vybavení. 
 V průběhu roku se děti z MŠ zapojily do několika výtvarných soutěží. Tradicí se stal 
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. Rodiče se pravidelně zúčastňovali 
společných tvořivých odpoledních činností. Závěr roku patřil divadelnímu představení, které 
si zahrály nejstarší děti. 
 Ve školním roce 2006/2007 pracovalo ve škole celkem 7 pedagogů (úvazky 6,5), 
všechno učitelé. Nepedagogů bylo zaměstnáno 7 (úvazky 5,0). 
 Výsledek hospodaření je v příloze kroniky v Závěrečném účtu města za rok 2007. 

Informace zpracovala kronikářka na základě výročních zpráv. 
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 Mateřská škola Jesenická 448 

Mateřská škola 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 2006/2007 navštěvovalo 3 třídy mateřské školy 76 žáků. 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“, výstupy výchovy a vzdělání budou v dalším období použity pro jeho aktualizaci. 
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, s Lesy ČR a nově se střediskem Střecha. Škola pořádala řadu akcí pro rodiče i pro 
veřejnost, čímž přispívalo k rozvoji místní kultury.  

Dále škola zajistila několik divadelních představení pro děti, zorganizovala setkání 
ve Vrbně s polskými dětmi u příležitosti Vánoc, výlet do Polska, tvořivé odpoledne pro děti 
a rodiče, mikulášské a vánoční odpoledne, karneval, velikonoční dílnu s rodiči, topení 
Morany, sportovní olympiádu, letní karneval, besídky ke Dni matek i další akce pro rodiče. 
Např. odpoledne s Feng Shui. Mateřská škola podala dvě žádosti o grant města Vrbna 
na projekty Hrajeme si společně a Letní karneval. 
 Ve školním roce 2006/2007 pracovalo ve škole celkem 6 pedagogů (úvazky 6,00), 
všichni pracovali jako učitelé. Nepedagogové byli zaměstnáni 4 (úvazky 3,40), 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 
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 2006/2007 bylo v 18 třídách 443 žáků, na konci školního roku 
2006/07 jen 435 žáků. V činnosti pokračovalo pracoviště biofeedback k odstraňování poruch 
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učení a nadále pracuje kabinet integrovaných žáků k realizaci reedukační činnosti pro žáky 
se specifickými poruchami učení. Do reedukační péče je zařazeno 34 žáků.  

Na konci školního roku 2006/2007 neprospělo 1,38% žáků. Ostatní žáci prospěli, 
z toho na obou stupních základní školy 51,33% žáků s vyznamenáním. Na 2. stupni základní 
školy prospělo s vyznamenáním 15,73% žáků. Průměrný prospěch ve škole byl 1,70. Chování 
1 žáka bylo klasifikováno 3. stupněm z chování. Za reprezentaci školy bylo uděleno 84 
pochval ředitele školy.  
 V devátých třídách bylo vyučováno 57 žáků. Z toho 35 žáků bylo přijato ke studiu 
na střední školy, 22 žáků bylo přijato na odborná učiliště. Z 55 žáků 5. tříd bylo 18 přijato 
ke studiu na víceletém gymnáziu. První třídu začalo 1.9.2007 navštěvovat 46 žáků.  
 Žáci si v tomto školním roce mohli vybírat z nabídky 11 různých volitelných, 
7 nepovinných předmětů a 23 zájmových kroužků. Například konverzace v cizím jazyce, 
informatika, rýsování, dějepisné praktikum, seminář a praktikum z přírodopisu, sportovní 
a pohybové hry, meteorologie, výtvarné projekty, šití a pletení, dramatická výchova, volejbal, 
florbal, šachy a řada dalších. 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. Ve školním roce bylo pořádáno 23 různých sportovních soutěží. 
Dvě družstva chlapců fotbalistů se probojovala do krajského kola Mc Donaldś cupu. Největší 
sportovní akce pořádaná školou je Sportovní den, který probíhá na jaře. Do různých 
bodovaných soutěží jsou zapojeni všichni žáci školy a třída se ziskem největšího počtu bodů 
získává pohár „Zdatná třída“.  
Dále se konalo 30 naukových soutěží, z většiny z nich žáci postupovali do okresního kola. 
Největších úspěchů jako každoročně dosáhli žáci v biologické olympiádě. Jedna žákyně 
po vítězství v okresním kole vyhrála i krajské kolo této soutěže ve své kategorii, další 
po 2. místě v okrese skončila v kraji na 3. místě. Dále bylo uspořádáno dalších 14 různých 
třídních akcí, 9 tvůrčích dílen a 57 různých naukových a výchovných akcí. Všechny třídy 
školy absolvovaly v průběhu roku jedno divadelní představení v Bruntále, Krnově, Opavě 
či v Olomouci. 

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 škole pracovalo ve školním roce 2006/2007 32 pedagogů (úvazky 29,40), z toho 
bylo 29 učitelů (26,40 úvazků) a 3 vychovatelé školní družiny (3,00 úvazku). Nepedagogů 
škola zaměstnávala 16 (14,62 úvazků), z toho 10 THP a správních zaměstnanců školy (9,12 
úvazků) a 6 pracovníků školní jídelny (5,50 úvazku). Celkem tedy bylo ve škole 48 
zaměstnanců na 44,02 přepočtených úvazků. K 1.9.2007 nedoznal počet zaměstnanců 
podstatných změn. Průměrná mzda pracovníků nebyla ve výroční zprávě uvedena. Výsledek 
hospodaření je v příloze kroniky v Závěrečném účtu města za rok 2007. 
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Informace zpracovala kronikářka na základě výročních zpráv. 
 

7.3. Dětský domov a Speciální školy  
Oficiální název zařízení je Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní 

jídelna, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace.  Zřizovatelem 
je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava. Součástí školského zařízení je základní škola 
praktická, pomocná škola, dětský domov, školní družina a školní jídelna. Celková kapacita 
je 90 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 základní školy praktické 
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, která byla zřízena Radou kraje.  
 Ve školním roce 2006/2007 se v základní škole praktické vyučovalo 34 žáků, ve dvou 
třídách pomocné školy 11 žáků. V domově bylo v 6 rodinných skupinách 49 dětí a v jednom 
oddělení školní družiny 11 dětí. 
 Na konci školního roku 2006/2007 neklasifikován byl 1 žák, 25 žáků prospělo 
a 6 žáků prospělo s vyznamenáním. Průměrný prospěch ve škole byl 1,64, dva žáci byli 
klasifikováni 2. 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: keramický 
kroužek, sportovní, pěvecký, anglický jazyk, vydávání školního časopisu Školáček, 
aromaterapie, výtvarný a zdravotní kroužek, šití aj. Děti se zúčastnily okresních soutěží, 
a to střeleckých závodů, recitace, vybíjené, stolního tenisu, Mladý cyklista, Zlatokopové 
21. století.  
 V průběhu roku spolupracoval dětský domov s Nadací Terezy Maxové, s Nadačním 
fondem Livie a Václava Klausových a řadou dalších. Pro děti byly zorganizovány pobyty 
na chatě v Horním Benešově, ve Svojanově, tábor u zámku Lednice, tábor Velké Karlovice, 
lyžařský pobyt v Malé Morávce a řada dalších. V rámci projektu Kamarádi bez hranic 
byly děti na pobytu v Itálii. Podnětné jsou i akce kapely The Crazy Drummers pod vedením 
bubeníka I. Batouška, s níž některé děti absolvovaly v průběhu roku 30 nejrůznějších 
vystoupení. V dubnu vystupovaly v Parlamentu České republiky a pro Český rozhlas. 
V červnu navštívil dětský domov Miroslav Donutil a i pro něj kapela vystoupila.  
 Ve školním roce 2006/2007 bylo v zařízení 33,25 pedagogických úvazků a 13,4 
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. 
 V roce 2007 zařízení hospodařilo s částkou 20.661 tisíc Kč a výsledek hospodaření byl 
nulový. Náklady na opravy a velkou údržby činily 397 tisíc Kč. Nejvyšší náklady byly 
vynaloženy na výměnu lapolu, opravy zdiva a omítek, výměnu vchodových dveří a na opravy 
a údržbu obou služebních vozidel. 

Informace zpracovala kronikářka na základě výročních zpráv. 
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7.4. Sportovní gymnázium  
Oficiální název školy je Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. 

Michala 12, příspěvková organizace.  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 2007 PaedDr. Michaela Hradilová. V tomto roce škola oslavila 
zahradní slavností, setkáním s absolventy, veřejností a vydáním almanachu 15. výročí 
své existence. Za 15 let opustilo školu osm ročníků maturantů, celkem 248 absolventů.  
 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. Sportovní specializace jsou biatlon, cyklistika, 
lyžování běžecké i sjezdové a orientační běh.  

 Ve školním roce 2006/2007 studovalo ve škole 189 žáků v 8 třídách, z toho bylo 
58 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 2007/2008 studovalo ve škole 216 žáků v 9 třídách (1 třída večerního studia), 
z toho bylo 58 sportovců. 

Ve druhém pololetí roku 2006/07 ze 189 žáků 49 prospělo s vyznamenáním a 4 žáci 
prospěli po opravných zkouškách. Průměrný prospěch ve škole byl 1,74. Chování 5 žáků bylo 
klasifikováno 2. stupněm z chování. Za reprezentaci školy bylo uděleno 30 pochval ředitele 
školy.  

K maturitním zkouškám přistoupilo v řádném termínu 27 studentů oktávy 

a1 uchazečka, která ukončila studium dříve, ale maturitní zkoušku nekonala. Všech 28 
uchazečů prospělo, z toho 11 žáků prospělo s vyznamenáním a dosažený průměrný prospěch 
byl 2,08. Úspěšnost v přijímacím řízení na vysoké školy byla 78,3%.  

Přihlášku ke studiu do 1. ročníku si podalo celkem 35 uchazečů. Na základě 
vyhodnocení přijímacích zkoušek bylo ke studiu do primy přijato 26 žáků. Do kvinty bylo 
přijato na základě přijímacích zkoušek 9 uchazečům. Pro přijímací zkoušky v průběhu obou 
kol přijímacího řízení byly využity testy Scio. Poprvé proběhlo také přijímací řízení do 
večerního studia při zaměstnání, přijato bylo 30 zájemců o studium, studium zahájilo 28.  

I v letošním roce se škola zapojila do projektu Kvalita Moravskoslezského kraje. 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 studenti – sportovci. 
Do reprezentace ČR jich bylo zařazeno nejvíce v historii. Lubomír Petruš se stal mistrem 
Evropy juniorů v cyklokrosu a byl vyhlášen nejlepším sportovcem Moravskoslezského kraje. 

Pokračovala spolupráce s polskou školou Zespól Szkol Lambinowice. Čeští studenti 
absolvovali již tradičně v Polsku výuku v muzeu 2. sv. války a pozorování v botanické 
zahradě. Polští studenti měli v naší škole cvičení v laboratoři chemie. 

V Galerii na schodech realizoval kurátor Lubomír Tomeček st. 8 různých výstav. 
S velkým ohlasem se setkala výstava obrazů vrbenského výtvarníka Martina Mately. V tomto 
roce proběhl ve škole již osmý ročník výtvarné soutěže „O vánoční zvoneček“.  
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Ve školním roce 2006/2007 pracovalo ve škole 26 pedagogů (22,1 úvazků). Z toho 
bylo 15 učitelů (13,2 úvazku), 2 vychovatelé (úvazek 1,4), a 7 trenérů (5,5 úvazku). 
K 1.9.2007 zůstal počet přepočtených zaměstnanců nezměněn. 

V roce 2007 pokračovala škola v realizaci dvou velkých projektů podpořených z ESF 
a dokončila dva menší projekty. Hospodářský výsledek školy za rok 2007 byl 68 tisíc Kč. 

Pohled do minulosti gymnázia: 
Úvodní slovo v Almanachu školy:   

„V tomto roce slaví naše škola své patnácté narozeniny. Co znamená patnáct let 
v životě člověka, společnosti nebo instituce? 

Z hlediska lidského života je to doba poměrně dlouhá, dítě se ocitá na prahu 
dospělosti a poprvé vážně rozhoduje o svém budoucím osudu. V životě společnosti a 
v dějinách lidstva se jedná o často zanedbatelný časový úsek. A mohou se pro instituci stát 
patnáctiny příležitostí k bilancování?  

Naše škola prošla za těch patnáct let mnoha změnami. Od symbiózy 2. stupně základní 
školy se sedmiletým gymnáziem, přes osmileté gymnázium až po nynější samostatnost.  Zažili 
jsme časy dobré i horší, časy dostatku i naprosté nouze, časy, kdy jsme se státními institucemi 
bojovali o záchranu naší existence.  

Již patnáct let se Sportovní gymnázium Vrbno pod Pradědem podílí významnou měrou 
na juniorské sportovní reprezentaci ČR a také Moravskoslezského kraje, který je od roku 2003 
naším zřizovatelem. Naši žáci jsou každoročně mezi těmi, kteří jsou za své studijní výsledky a 
reprezentaci oceňováni hejtmanem či všesportovním kolegiem kraje. Jsem přesvědčena, že 
představitelé kraje tuto skutečnost vnímají a že oslavy našeho výročí a tato publikace přispějí 
k tomu, aby si ještě více uvědomili, jak je naše škola výjimečná. A stojí za to ji podporovat i 
přes její ekonomickou náročnost. 

Již patnáct let je Sportovní gymnázium významným elementem v životě města Vrbna 
pod Pradědem. Mnohokrát diskutovaným, častokrát zpochybňovaným a jen výjimečně 
skutečně oceňovaným. Věřím, že v našem městě máme to nejtěžší období již za sebou. 
Doufám, že jsme dokázali přesvědčit občany o prospěšnosti naší práce nejen pro mladou 
generaci, ale pro všechny občany města. Vždyť zejména od letošního školního roku se naše 
škola stala skutečným centrem vzdělávání ve městě. Svědčí o tom i velký zájem veřejnosti o 
vzdělávání v odpoledních kurzech pro dospělé i o připravované večerní studium. 

Řadíme se k nejmenším vzdělávacím institucím v regionu. Právě proto je pro nás 
rozvoj osobnosti každého žáka na prvním místě. Náš vzdělávací program a výuka směřují 
k připravenosti žáků pro celoživotní vzdělávání. Ve všech studijních oborech získají studenti 
široké všeobecné vzdělání, zvládnou minimálně dva světové jazyky i práci s výpočetní 
technikou. Výsledky našich absolventů v přijímacím řízení na vysoké školy jsou dlouhodobě 
nadprůměrné. 

V naší patnáctileté historii jsme vychovali řadu juniorských reprezentantů. Škola však 
nikdy nebyla pouhou „továrnou na sportovní úspěchy“. Zejména při výchově sportovců se 
snažíme naplňovat starořecký ideál kalokagáthiá, ideál harmonického rozvoje těla i ducha.  
Kdo toto pochopil, odchází do života dobře připraven..“. 
                                                                                    PaedDr. Michaela Hradilová 
Historie školy v datech – převzato z Almanachu školy 
 
1992 
Gymnázium Vrbno pod Pradědem bylo zřízeno, se souhlasem MŠMT ČR, městem Vrbno pod 
Pradědem k 1.9.1992 a fungovalo ve společné správě se základní školou. V roce, kdy škola 
zahájila činnost, byly současně otevřeny ve dvou ročnících čtyři třídy. Výuka probíhala 
v učebnách na pavilonu základní školy na ulici Školní.  
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1994 
K 1.9.1994 se gymnázium osamostatnilo, ale vyučovalo se nadále v prostorách ZŠ. Původní 
sedmileté studium bylo k témuž datu rozhodnutím MŠMT změněno na studium osmileté.  
1996 
Významným mezníkem se stal rok 1996, kdy bylo gymnázium v průběhu prázdnin přemístěno 
do dvou samostatných budov. Hlavní budova se nachází na nám. Sv. Michala 12, vedlejší 
budova na ulici Žižkově 577. 
V tomto roce začala škola provozovat i vlastní školní jídelnu s tím, že kuchyň byla umístěna 
v hlavní budově a výdejna s jídelnou ve vedlejší budova. Jídlo se komplikovaně převáželo. 
1997 
Od 1.4.1997 bylo gymnázium rozhodnutím MŠMT ČR zařazeno mezi sportovní gymnázia v ČR 
a změnilo název na Sportovní gymnázium.   
Svým sportovním zaměřením na lyžování, cyklistiku, biatlon a orientační běh bylo jediné na 
Moravě a druhé v rámci České republiky. 
V tomto roce začala škola provozovat i vlastní domov mládeže v pronajatých prostorách 
Crystalex a.s. Nový Bor.  
V hlavní budově byla vybudována a vybavena odborná učebna a kabinet fyziky, byly pořízeny 
nové počítače a do učebny IVT instalována počítačová síť. Pro výuku biologie byl, hlavně 
z příspěvků rodičů, pořízen videomikroskop.  
Ve vedlejší budově byla rekonstruována část přízemí, ve 2. podlaží byl vybudován sklad 
lyžařského materiálu, kabinet pro trenéry a regenerace pro sportovce 
1998 
V hlavní budově byla vybavena novým nábytkem odborná učebna biologie. 
Na vedlejší budově byla vybudována sedlová střecha, ve 2. podlaží školní knihovna a dvě 
učebny, v 1. podlaží přípravna lyžařského materiálu 
2000 
Od 28.4.2000 změnila škola z rozhodnutí MŠMT název na Gymnázium a Sportovní 
gymnázium. Náplň výuky zůstala beze změny. 
Ve vedlejší budově byla vybavena nová učebna výtvarné výchovy, vybudováno sociální 
zařízení a kuchyňka pro příležitostné ubytování sportovních oddílů. Největší akcí byla 
stavební rekonstrukce přízemí, kam byla z hlavní budovy přestěhována školní kuchyň. 
V obou budovách instalována automatická regulace vytápění. 
Pro zabezpečení dopravy sportovců jsme od města získali bezúplatným převodem služební 
vozidlo Felicie. 
2001 
V hlavní budově byla u tělocvičny vybudována z části bývalé uhelny nová nářaďovna. Bývalá 
kuchyň byla rekonstruována na laboratoř, učebnu, sklad a kabinet chemie a ve druhé části 
přízemí byly zřízeny sklady a klubovna pro orientační běh. 
Pro výuku výtvarné výchovy a zájmovou činnost žáků jsme vybavili keramickou dílnu 
a pořídili keramickou pec. 
2002 
V hlavní budově byla vybudována z části bývalé uhelny nová posilovna, z původní posilovny 
kabinet pro učitele, obnovena byla druhá žákovská šatna, která doposud sloužila jako kabinet 
Tv. 
V rámci akce Internet do škol získala školy nové vybavení počítačové učebny – 11 pracovišť 
pro žáky, 1 pro učitele a tiskárnu.  
Prodejem služební Felicie bylo na leasing pořízeno devítimístné vozidlo Peugeot Boxer, 
samozřejmě ojeté. Nicméně významně zlepšilo podmínky pro sportovní trénink. 
2003 
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Od 1.ledna 2003 se zřizovatelem školy stal Moravskoslezský kraj, což byla doposud největší 
pozitivní změna v historii školy.  
Díky investiční dotaci kraje byla provedena kompletní rekonstrukci podlahy v tělocvičně. 
V tomto roce byly zasíťovány  všechny  učebny, kabinety a kanceláře v hlavní budově. 
2004 
S pomocí příspěvku ze strany města Vrbna byly zrušeny šatny a pro každého žáka byla 
pořízena šatnová skříňka.V tomto roce byl pro potřeby výuky koupen první dataprojektor. 
2005 
Díky investiční dotaci kraje byla provedena rekonstrukce střechy nad sociálními zařízeními 
v hlavní budově.  
Ve vedlejší budově byly zahájeny přípravy pro vybudování domova mládeže půdní vestavbou. 
Z poskytnutého grantu kraje se zlepšilo vybavení školní knihovny, která je připojena 
na internet, vybavena třemi počítači, tiskárnou a kopírkou. 
2006 
Od 1. ledna 2006 se opět změnil název školy, návrat k názvu Sportovní gymnázium. 
V hlavní budově v rámci projektu ICT byla vybudována nová počítačová učebna, kde je 
16 žákovských a 1 učitelský počítač a dataprojektor. Učebna, v níž je 32 pracovních míst, 
je využívána pro výuku všech předmětů. Z projektu na rozvoj ICT jsme pořídili 
3 dataprojektory a 2 interaktivní tabule. 
Z dotace projektu ESF byla vybavena druhá jazyková učebna pro 16 žáků, včetně projekce 
a externího studia. 
Do keramické dílny ve vedlejší budově byl z příspěvku Nadace ČEZ pořízen hrnčířský kruh. 
V závěru roku byla realizována regulace otopných soustav v obou budovách a z investiční 
dotace kraje byly na všechny radiátory osazeny termostatické ventily. 
Byl prodán dosud používaný vůz Peugeot a z prodeje byla uhrazena akontace na leasing 
zánovního, opět devítimístného vozidla téže značky. 
2007 
V roce 2007 byla dokončena regulace obou otopných soustav, pořízeny další dva 
dataprojektory do učeben fyziky a biologie.  
Škola organizuje bezplatné jazykové, počítačové a trenérské vzdělávací kurzy pro dospělé, 
podpořené projektem ESF, od 1.září se otevřel první ročník čtyřletého večerního studia 
k získání maturitního vzdělání. 

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 
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. 
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Vedoucí pobočky ve Vrbně p.P. je Jana Kutálková. Kromě ní je zde zaměstnán ještě 
jeden učitel a vyučovat dojíždí i ředitelka školy z Bruntálu. Celkem 48 žáků se v roce 2007 
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. Středisko kultury a vzdělávání  
Oficiální název je Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvková 

organizace se sídlem na ulici Ve Svahu 578/13. Zřizovatelem je Město Vrbno pod Pradědem, 
ředitelkou je Hana Janků. Organizace byla zřízena usnesením Zastupitelstva dne 14.12.2006 
za účelem zabezpečení kulturních, kulturně výchovných a kulturně vzdělávacích potřeb 
veřejnosti územního obvodu města. 

Provozní prostory má organizace ve dvou objektech. Je to Městská knihovna Vrbno 
na ulici Sadová 312 a STŘECHA (Středisko chytrých aktivit) na ulici Ve Svahu 578/13.  
Knihovna provozuje i pobočku v místní části Železná. V roce 2007 zaměstnávala organizace 
5,57 přepočtených zaměstnanců. Hospodařila se ziskem 7 tisíc Kč, kdy příjmy organizace 
činily 3.083 tisíc Kč, výdaje 3.076 tisíc Kč.  

• MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
Knihovní fond:  

V roce 2007 činil přírůstek knihovního fondu celkem 1.002 sv. V souladu se Směrnicí 
o evidenci a revizi knihovních fondů bylo odepsáno a vyřazeno z evidence celkem -166 sv.  
Stav knihovního fondu k 31.12.2007 byl celkem 32.750 sv. 
Finanční prostředky na nákup knih v roce 2007 činily stejně jako v roce 2006 150.000,- Kč. 
Skutečné výdaje činily 158.548,00 Kč. Hodnota pořízených dokumentů 228.319,50 Kč, což je 
úspora 69.771,50 Kč. Průměrná pořizovací hodnota 1 dokumentu činila 158,23. Počet 
exemplářů docházejících periodik byl 34 kusů. 

Na pracoviště MK Železná bylo dodáno ve 4 souborech celkem 251 sv. Vráceno bylo 
v 5 souborech celkem – 309 sv.      

V lístkové podobě je doplňován pouze generální katalog. V elektronické podobě 
je katalog doplňován průběžně současně s dodáním nových knih z Regionálního centra 
v Bruntále. 

Knihovní služby 
V roce 2007 bylo zaregistrováno celkem 805 čtenářů, počet návštěvníků knihovny byl 

12.287. Internet využilo celkem 1.081 návštěvníků.  Počet výpůjček činil 51.513 a průměrně 
si každý registrovaný čtenář vypůjčil 63,99 dokumentů.  

Celkem bylo uspořádáno 214 vzdělávacích a kulturně výchovných akcí. Z toho 4 
exkurze, 3 knihovnické lekce, 33 besed, 23 soutěží, 38 kvízů a her, 41 výtvarných dílen, 66 
výstav, 1 vernisáž, 1 den otevřených dveří a 2 výlety. V rámci publikační činnosti byl 
aktualizován leták „Městská knihovna ¨ve Vrbně pod Pradědem“. I v letošním roce byly 
poskytovány bezplatné bibliografické a faktografické informace a meziknihovní výpůjční 
služba, v rámci které bylo z jiných knihoven objednáno 188 knih. Poskytovány byly i 
kopírovací služby. 



82 
 

• STŘECHA 
Redakce ZPRAVODAJE – Sdružení obcí Vrbenska 
Činnost redakce je dána Středisku zřizovací listinou. Zpravodaj přinášel občanům důležité 

informace ze života obcí regionu, o kulturním a společenském dění, pozvánky na akce, 
blahopřání, vzpomínky a inzerci. Řídila ho pětičlenná redakční rada, šéfredaktorkou je 
Naděžda Trzaskaliková. Vycházel 1x měsíčně, v průběhu roku došlo ke změně ceny jednoho 
čísla z 5,- na 8,- Kč a prázdninové dvojčíslo se prodávalo za 10,- Kč. Náklad Zpravodaje byl 
1400 ks, od č. 7-8 to bylo 1420 kusů/měsíc. Jeho vydání bylo ztrátové, průměrná ztráta na 1 
číslo činila 9,68 Kč. 

Kultura 
 Uspořádáno bylo celkem 21 různých kulturních akcí. Jednalo se o divadelní 
představení pro dospělé i děti, hudební pořady a koncerty, výtvarné dílny a výstavy. Úspěšné 
byly tematické výstavy Čas velikonoční nebo Čas Adventu na Střeše, zaujali i Zmizelí 
sousedé. 
  Přednášky 

V roce 2007 byl realizován cyklus přednášek Centra život a zdraví, v celkovém počti 
25. Průměrná návštěvnost byla 50 osob. 

Vzdělávání 
Organizace sama pořádala kurzy jazykové, taneční a práce na PC. Dalších 27 kurzů 

bylo zařazeno do projektu Města Vrbna „Vrbno pod Pradědem – Dveře k dalšímu 
vzdělávání“, který byl spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Sylaby k jednotlivým 
kurzům byly vytvořeny ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě – vzdělávacím 
centrem Krnov.  

Dne 6.12.2007 proběhlo slavnostní ukončení pilotního I. Cyklu Univerzity třetího 
věku. Jednoroční studium bylo zahájeno v lednu a studenti absolvovali celkem 19 přednášek. 

EDUCO Krnov s.r.o. realizoval v prostorách Střechy ve spolupráci s úřadem práce 
projekt „Nová naděje“ určený dlouhodobě nezaměstnaným z našeho města a okolí. Zaměřen 
byl na pracovní diagnostiku a kurzy práce s PC. Republikové centrum vzdělávání s.r.o. 
Havlíčkův Brod realizovalo rekvalifikační kurzy v projektu pro dlouhodobě nezaměstnané 
„ŠANCE“. Projekt se uskutečnil v 7 týdenních bězích, každý za účasti 12 – 14 
nezaměstnaných. 

Podmínky, ve kterých organizace v roce 2007 pracovala nebyly stejné pro oba 
provozy. Zatímco nová STŘECHA bude po dovybavení sloužit výborně svému účelu, 
prostory knihovny, která má za sebou 61 let činnosti, jsou zastaralé a nevyhovující.  
                                           Informace zpracovala kronikářka na základě výroční zprávy. 

 
 

8.  Počasí a klimatické změny 
 

Orkán Kyril táhl Evropou 
Prvního ledna od rána pršelo a teplota se v poledne vyšplhala až na 10˚C. Následující dny 
byly už bez srážek, teploty ani v noci neklesaly pod nulu. Pravá zima stále v nedohlednu, 
dokonce i někteří ptáci neodletěli do jižních krajin. Nastalo téměř předjarní počasí. Poprvé 
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v noci mrzlo až 16. ledna. Jenže již 18. ledna bylo přes den až 12˚C a večer začala řádit 
vichřice. S ní přišla i první letošní bouřka. Vítr v noci dosahoval rychlosti 120 km /hod. Orkán 
Kyril táhl celou Evropou. Druhý den ráno po sobě zanechal spoušť. V republice byli 
výsledkem 4 mrtví, jeden milión lidí bez elektrického proudu, ochromená železniční doprava 
a miliardové škody. Večer 19. ledna se situace zklidnila, větrno ovšem bylo ještě několik 
následujících dnů.  
Mimořádně teplá zima 
Dne 24. ledna poprvé letos chumelilo. Napadlo asi 10 cm sněhu, noční teploty klesly pod nulu 
a nevystoupily nad ni ani přes den. Dne 27. ledna opět sněžilo, avšak druhý den se oteplilo, 
začalo pršet a sníh pomalu mizel. Změnu nepřinesl ani začátek února. Noční teploty 
se pohybovaly okolo nuly, občas pršelo. V polovině měsíce dosahovaly denní teploty až 8˚C. 
To se již vrátili z jižních krajů skřivani a špačci – téměř o měsíc dříve. V druhé půlce měsíce 
byly některé dny krásně slunečné, jiné naopak deštivé. Začátek března opět propršel. 
Na horách už končila hodně nepovedená lyžařská sezóna. Dne 3. března bylo zatmění Měsíce, 
ale nic jsme neviděli, protože byla zatažená obloha. V druhé dekádě měsíce denní teploty 
již pravidelně dosahovaly až 15˚C, avšak noční teploty klesaly na nulu. Už to vypadalo 
na jaro, ale od 18. března se výrazně ochladilo. Ve Vrbně, stejně jako na mnoha místech 
republiky, sněžilo. 
Jaro, jak má být 
Dne 24. března se navrátilo jarní počasí, ranní teploty se však nadále držely při nule. Pěkně 
bylo i začátkem dubna, od 10. dubna už počasí mělo letní charakter s denními teplotami až 
20°C. Lidé se také podle toho oblékali. Byly to nejteplejší a nejsušší dny od roku 1921. Kvůli 
suchu někde vypukly lesní požáry. Dne 18. dubna pořádně zapršelo a následně se i ochladilo. 
Po třech dnech se vrátily teplé dny a 26. dubna bylo až 25°C. To už také rozkvetly šeříky. 
Ochladilo se až začátkem května, noční teploty klesly k nule. Od 8. do 12. května často 
a vydatně pršelo. Studení muži ve dnech 12. až 14. května zimu nepřinesli – naopak teplota 
opět přesáhla 20°C. Přelom května a června byl trochu chladnější. Od 7. června ovšem nastalo 
horké léto s teplotami 30°C. Na Medarda ani nekáplo. Noc na první letní den byla tropická. 
Ochlazení přišlo až 26. června, denní teplota klesla na 18°C, noční na 10°C, tak to vydrželo 
i v dalších dnech. 
Střídání deště a tropických teplot 
Začátkem července již začaly na některých místech republiky žně, zemědělci zaznamenali 
historicky jednu z nejčasnějších sklizní ozimého ječmene. Až téměř do poloviny července 
bylo spíše chladno a hlavně hodně deštivo. Vše bylo důkladně promočené. Od 14. července 
znovu nastaly horké letní dny s teplotami okolo 30°C. Zažili jsme další tropické noci, denní 
vedro a sluneční žár připomínaly Středomoří. Dne 26. července na sv. Annu bylo ráno 
opravdu již chladnější. V následujících dnech klesly teploty k 25°C, občas i pršelo. Vedra 
panovala i jinde v Evropě, ve Středomoří vzniklo několik rozsáhlých lesních požárů, které 
ohrožovaly turisty. V první polovině srpna bylo nadále krásně s teplotami 25 – 30°C, také 
noci byly velmi teplé. Nastalo opět sucho. Ve druhé polovině měsíce bylo o něco chladněji, 
ale velmi příjemně.  
Konec roku bez sněhu, ale mrazivý 
Výraznější ochlazení přišlo až začátkem září. Denní teploty klesly pod 15°C, vydatně pršelo. 
Okolo 10. září klesly noční teploty až na 5°C. Na horách napadl první sníh. V polovině 
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měsíce se krátce oteplilo, ale celá třetí dekáda, až na dva krásné slunné dny, byla dosti chladná 
a deštivá. V domácnostech se už topilo. 
Začátkem října panovalo babí léto a vydrželo až do 18. října. Ráno 14. října jsme zaznamenali 
první podzimní mráz. I další noci byly hodně chladné, ale dny byly stále pěkné, slunečné. 
V poslední dekádě října se střídaly deštivé a chladné dny s teplejšími. Dne 6. listopadu 
už začal poletovat sníh a na sv. Martina 11. listopadu napadlo až 10 cm sněhu a druhý den 
připadlo dalších 10 cm. V dalších dnech sice mírně tál, ale noční teploty mírně pod nulou ho 
udržovaly. Do konce listopadu ještě několikrát sněžilo, pak zase pršelo, počasí bylo velmi 
proměnlivé. 
Dne 2. prosince přišla obleva s vydatným deštěm i na horách. Další dny už byly bez větších 
srážek a noční teploty klesly na nulu. Od 14. prosince nastaly mrazy okolo -5°C, teploty přes 
den zůstávaly také na nule. Bylo však stále zataženo, což způsobila teplotní inverze. Tak to 
vydrželo do Vánoc. Byly bez sněhu, ale mrazivé. Dne 26. prosince konečně po deseti dnech 
vysvitlo slunce, ale až do konce roku naposled. Stále panovaly mrazivé noci i dny a bez 
srážek. Poslední den roku přinesl mírné oteplení a několik sněhových vloček. 
Změny času 

Letní čas začal 25. března posunutím hodin z 2,00 na 3,00 hodin. O hodinu zpět jsme 
si hodiny posunuli ve 3,00 hod. 28. října 2007, kdy letní čas skončil. 

 
 
9.  Různé 

 

9.1. Popis prací na retrospektivním pokračování kroniky v roce 2007 
 
 V průběhu roku 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. A tak 
znovu děkuji všem, kteří mi na začátku i v průběhu mé práce poskytli potřebné údaje 
k občanským sdružením, k podnikatelským subjektům, příspěvkovým organizacím i dalším. 
Jejich jména jsou vždy v příslušných částech kroniky uvedena. Opět jsem ocenila, že nejen 
Město Vrbno pod Pradědem zveřejňuje na svých webových stránkách zpětně zásadní 
dokumenty.  
 V měsících září – říjen jsem souběžně zpracovávala roky 2006 a 2007, v listopadu 
jsem rok 2006 dokončila a odevzdala. Prosinec jsem celý věnovala roku 2007 a k 31.12.2011 
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, 
snažím se, aby alespoň některé části kroniky byly nejen o nich, ale i o životě lidí. Do textu 
jsem proto i tentokrát zařadila i různé zajímavosti, které se mi nově podařilo vyhledat.  
 K 1. lednu 2012 jsem splnila úkol, kterým jsem byla pověřena. Odevzdáním 
posledního roku za období 2000 - 2007 jsem zaplnila jedno „bílé místo“ v kronikářských 
záznamech Vrbna pod Pradědem. Snažila jsem se vypátrat pro léta 2000 – 2007 co nejvíce 
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informací. Práce to byla leckdy detektivní a nakonec i náročnější, než jsem si původně v roce 
2009 představovala. Určitě se mi, s ohledem na časovou prodlevu, všechno nepodařilo zjistit. 

Přeji kronikářce Mgr. Heleně Rybárové, která je pověřena vedením kroniky od roku 
2008, zejména dostatek vytrvalosti a vstřícné „informátory“. Získávání a ověřování informací 
bylo totiž většinou to nejsložitější. 
                                                            V Prušánkách 31.12.2011, Michaela Hradilová                        
   

 

 

 

 

9.2.      Informační zdroje   
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1. Myška, Milan: Rytíři průmyslové revoluce. Nakladatelství Tilia, Ostrava 1997 
2. 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 

3. Vrbno pod Pradědem je naše rodné město, Sborník vlastivědného kroužku, redakce 
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výročí povýšení na město, pro vydání připravili Karel Michalus, PaedDr. Michaela 
Hradilová, vydáno 2500 kusů, r. 2001 

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

1. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Ve Svahu 578, Vrbno pod Pradědem 
ve školním roce 2006/2007 a 2007/2008, vypracovala Magdalena Nováková 

2. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Jesenická 448, Vrbno pod Pradědem 
ve školním roce 2006/2007 a 2007/2008, vypracovala Květa Kubíčková. 

3. Výroční zpráva o činnosti Základní školy Vrbno pod Pradědem ve školním roce  
2006/2007 a 2007/2008, vypracoval Ivan Hába 

4. Výroční zpráva o činnosti Dětského doma a speciálních škol, Vrbno pod Pradědem, 
nám. Sv. Michala 17 ve školním roce 2006/2007 a 2007/2008, vypracoval 
Mgr. Danuše Humlová  

5. Výroční zpráva o činnosti Sportovního gymnázia, nám. Sv. Michala 12, Vrbno pod 
Pradědem ve školním roce 2006/2007 a 2007/2008, vypracovala PaedDr. Michaela 
Hradilová 

6. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska kultury a vzdělávání Vrbno 
pod Pradědem  v roce 2007, vypracovala Hana Janků 

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



86 
 

 
Internet: 
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9.3.      Přílohy převedené do elektronické podoby   
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                                        Záv�re�ný ú�et m�sta za rok 2007 

1) Údaje o pln�ní p�íjm� a výdaj� za rok 2007 

T�ída Odv�tvové t�íd�ní Schválený  Rozpo�et po Výsledek od Pln�ní 
    rozpo�et zm�nách po�átku roku v % 
      

P � Í J M Y     
      

1 Da�ové p�íjmy 47 630 000,00 49 496 200,00 49 355 926,95 99,72
2 Neda�ové p�íjmy 20 687 000,00 21 486 038,00 22 086 694,99 102,80
3 Kapitálové p�íjmy 1 754 000,00 7 571 000,00 7 567 968,00 99,96
4 P�ijaté transfery 700 000,00 43 388 659,00 42 074 923,09 96,97

      

  P�íjmy celkem 70 771 000,00 121 941 897,00 121 085 513,03 99,30
      

V Ý D A J E     
      

10 Zem�d�lství a lesní h. 1 161 000,00 804 212,00 779 557,90 96,93
22 Doprava  9 350 000,00 7 406 000,00 7 401 122,91 99,93
23 Vodní hospodá�ství 610 000,00 10 289 000,00 7 556 451,75 73,44
31 Školství 5 750 000,00 6 350 000,00 6 340 543,00 99,85
33 Kultura 4 427 000,00 4 209 000,00 4 151 163,67 98,63
34 T�lovýchova a zájm.�. 2 380 000,00 14 919 169,00 14 864 125,94 99,63

361 Bydlení 18 540 000,00 21 360 000,00 20 015 097,05 93,7
363 Komunální služby 3 500 000,00 2 819 000,00 2 505 010,00 88,86
369 Ostatní záležit.bydlení 0,00 60 000,00 55 000,00 91,67
37 Ochrana živ.prost�edí 7 500 000,00 7 380 000,00 7 001 589,50 94,87
4 Soc.v�ci a pol.nezam. 10 545 000,00 14 345 000,00 12 069 589,40 84,14
5 Ochrana,bezpe�nost 870 000,00 1 957 800,00 1 827 858,29 93,36

61 Všeobecná ve�.správa 9 100 000,00 18 250 000,00 17 856 626,45 97,84
63 Finan�ní operace 3 323 000,00 150 000,00 139 306,27 99,99
64 Ostatní �innost 1 000 000,00 3 044 592,00 3 044 583,54 99,99

      

  Výdaje celkem 78 056 000,00 113 343 773,00 105 607 625,67 93,17

      

  Saldo p�íjm� a výdaj�     15 477 887,36   

      
8 Financování     

8113 Úv�r krátkodobý 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00 100,00
8115 Zm�na stavu BÚ 9 925 000,00 12 587 289,00 4 842 722,44 38,47
8123 Úv�r dlouhodobý 0,00 0,00 1 764 803,20 * 
8124 Splátky úv�ru -2 640 000,00 -27 185 413,00 -28 085 413,00 103,31

      

  Financování celkem 7 285 000,00 -8 598 124,00 -15 477 887,36 180,01
      
      
Údaje o pln�ní rozpo�tu p�íjm�, výdaj� a o dalších finan�ních operacích v plném �len�ní 
podle rozpo�tové skladby jsou k nahlédnutí na finan�ním odboru M�Ú (výkaz FIN 2-12, 
rozbor �erpání p�íjm� a výdaj�).  
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2) Stavy a obraty na bankovních ú�tech

Název bankovního ú�tu Po�áte�ní stav  Stav k 31.12.2007 Zm�na stavu 
  k 1.1.2007    bankovních ú�t�

    
Základní b�žný ú�et 16 791 696,53  12 817 221,40 3 974 475,13 
Vkladový b�žný ú�et x  0 0 
B�žné ú�ty pen�žních fond� 1 236 796,73  368 549,42 868 247,31 

    

B�žné ú�ty celkem 18 028 493,26  13 185 770,82 4 842 722,44 

  
3) Z�statky nesplacených p�j�ek a úv�r� k 31.12.2007 

P�j�ka SFŽP – �isti�ka odpadních vod     K� 1 825 000,- 
Úv�r Komer�ní banka – okružní k�ižovatka     K� 1 387 000,- 
Úv�r Komer�ní banka – krátkodobý revolvingový úv�r   K� 6 000 000,- 

4) Hospodá�ská �innost m�sta 

M�sto vede hospodá�skou �innost na tyto výnosy a související náklady: 

- pronájmy nebytových prostor ( budova Technických služeb a kotelny) 
- vodohospodá�ská �innost 
- lesní hospodá�ství 

Výsledek hospoda�ení hospodá�ské �innosti k 31.12.2007 �inil: 659 885,15 K�. 

5) Stav ú�elových fond� a finan�ních aktiv 

5.1 Povod�ový fond   stav k 31.12.2007   K� 207 190,57 

Jedná se fond, který je v sou�asné dob� tvo�en úroky ze splacených p�j�ek. 

5.2 Sociální fond   stav k 31.12.2007   K� 161 358,85 

Tvorba a �erpání fondu se �ídí rozpo�tem m�sta a „Zásadami pro tvorbu a použití sociálního 
fondu m�sta Vrbna pod Prad�dem“ s ú�inností od 1.1.2007. 

6) Hospoda�ení p�ísp�vkových organizací z�ízených m�stem 

Finan�ní vypo�ádání PO bylo schváleno RM dne 13.3.2008, usneseními �. 662-666/29/08. 

  rezervní fond investi�ní fond fond odm�n výsledek hospoda�ení 

       celkem 

Základní škola 25 250,78 0 0 25 250,78

MŠ Ve Svahu 574,81 0 0 574,81

MŠ Jesenická 62 010,08 0 0 62 010,08

Domov pro seniory 0 10 423,78 41 693,00 52 116,78

St�edisko kult.a vzd.  7 418,02 0 0 7 418,02

Celkem 95 253,69 10 423,78 41 693,00 147 370,47
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Ro�ní ú�etní záv�rky z�ízených p�ísp�vkových organizací v�etn� všech zákonem  
p�edepsaných výkaz� jsou založeny na finan�ním odboru M�Ú. 

7) Hospoda�ení organizací založených m�stem 

Ro�ní ú�etní záv�rky a rozd�lení hospodá�ského výsledku bylo schváleno radou m�sta ve 
funkci zakladatele dne 29.5.2008. Zápis z valné hromady není ur�en ke zve�ejn�ní.   

Vybrané údaje z rozvahy a z výkazu zisku a ztrát obchodních organizací 

              

       Teplo Vrbno s.r.o.    Technické služby s.r.o. 
  2006 2007   2006 2007 
            

Aktiva celkem 23 645 22 878   4 983 4 877
z toho:             
dlouhodobý majetek 45 37    1 677 1 220
ob�žná aktiva 23 247 22 567    3 055 3 462
�asové rozlišení 353 274    251 195
              
Pasiva celkem 23 645 22 878   4 983 4 877
z toho:             
vlastní kapitál 836 1 110    3 209 3 341
cizí zdroje 22 809 21 768    1 769 1 536
�asové rozlišení 0 0    5 0
              
              
              
              
Výnosy 16 917 16 006    16 609 17 992
              
Náklady 16 798 15 618    15 987 17 342
              
Provozní výsl. hospoda�ení 119 388    622 495
              
Finan�ní výsl.hospoda�ení -11 -13    -369 -364
              
Výsledek hospoda�ení 108 375    253 131
p�ed zdan�ním             
              
              

Ro�ní ú�etní záv�rky organizací založených m�stem v�etn� všech zákonem p�edepsaných 
výkaz� jsou založeny na finan�ním odboru M�Ú. 
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8) Vyú�tování finan�ních vztah� ke státnímu rozpo�tu a ostatním rozpo�t�m ve�ejné 
úrovn�

Dotace do rozpo�tu m�sta za rok 2007 �inily celkem 42,1 mil. K�. Rozpis p�ijatých dotací a 
jejich �erpání v pr�b�hu roku 2007 je zpracován v tabulce. Dotace byly �ádn� vyú�továny, 
nevy�erpané finan�ní prost�edky z dotace na sociální dávky ve výši K� 347.180,- byly 
vráceny do státní rozpo�tu dne 30.1.2008.  

poskytovatel ÚZ ú�el položka rozpo�et �erpání % 

              
KÚ MSK 13 306 sociální dávky 4116 10 000 000,00 8 687 720,00 86,88

KÚ MSK   výkon státní správy 4112 2 583 206,00 2 583 206,00 100,00

KÚ MSK 98 116 CZECH POINT 4111 50 000,00 50 000,00 100,00

KÚ MSK   školství 4112 826 017,00 826 017,00 100,00

KÚ MSK 327 lesy 4122 48 212,00 48 212,00 100,00

KÚ MSK   Kotlík 4122 286 962,00 286 961,85 100,00

KÚ MSK   komunitní plánování 4122 454 430,00 454 430,16 100,00

KÚ MSK   Dve�e k dalšímu vzd�l. 4122 257 169,00 257 169,62 100,0

KÚ MSK   Dve�e k dalšímu vzd�l. 4122 305 000,00 304 991,46 100,0

KÚ MSK 210 hasi�i 4122 99 800,00 99 800,00 100,0

KÚ MSK 210 hasi�i 4122 325 000,00 325 000,00 100,0

KÚ MSK 328 PD p�ekladišt� TKO 4222 144 000,00 144 000,00 100,0

KÚ MSK 328 PD splašková kanalizace 4222 135 000,00 135 000,00 100,0

KÚ MSK 328 PD lesopark 4222 99 000,00 99 000,00 100,0

p�evod z H�   p�evod odpis� - H� 4131 3 480 000,00 3 480 384,00 100,0

MMR 17 780 vyú�tování cyklostezky 4116 34 510,00 34 510,00 100,0

MMR 17 780 vyú�tování cyklostezky 4216 8 619 114,00 8 619 114,00 100,0

MMR 17 720 obnova tenis.areálu 4216 1 008 000,00 1 008 000,00 100,0

MMR 17 766 VIP - St�echa 4216 1 302 112,00 1 302 112,00 100,0

MMR 17 778 VIP - St�echa 4216 13 021 127,00 13 021 127,00 100,0

obce   dojížd�jící žáci,p�estupky 4121 310 000,00 308 168,00 99,41

              

CELKEM       43 388 659,00 42 074 923,09 96,97

Použité zkratky: KÚ MSK – Krajský ú�ad Moravskoslezského kraje 
                           MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj  

9)  Zpráva o výsledku p�ezkoumání hospoda�ení m�sta z rok 2007    

P�ezkoumání hospoda�ení bylo provedeno odborem kontroly a interního auditu Krajského 
ú�adu Moravskoslezského kraje Ostrava ve dnech 31.3. – 2.4.2008. 

Záv�r zprávy: P�i p�ezkoumání hospoda�ení obce dle § 2 a § 3 zákona �. 420/2004 Sb. 
nebyly dle § 10 odst. 3  písm.a) zjišt�ny chyby a nedostatky. 

Plné zn�ní zprávy o provedeném p�ezkoumání hospoda�ení m�sta za rok 2007 je p�ílohou 
k záv�re�nému ú�tu. 

Ve Vrbn� pod Prad�dem dne 30.5.2008 
P�edkládá: Dana Magdálková – ved.finan�ního odboru 


