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1. Úvod

Výroční zpráva Městského úřadu Vrbno pod Praděd em za rok 2011 je zpracována v sou|adu

s trva|ou snahou o z|epšování činnosti úřadu.

V|astní zpráva obsahuje výtah z nejdů|eŽitějších informací týkajících se činnosti městského

úřadu V roce 2011' Jednot|ivé pasáŽe zpracova|i vedoucí přís|ušných odborů, konečnou

redakci provedl tajemník. Ne vŽdy by|o moŽné od|išit působnosti při výkonu veřejné správy

zajišt'ované vý|učně městským Úřadem a činnost orgánů města (Zastupite|stvo města, Rada

města) nebo vztah k da|ším subjektům (zejména organizace a společnosti městem zřízené či

s ním spolupracující).

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

městského úřadu, a|e odlišit míru jejich v|ivu vně a uvnitř úřadu by by|o obtíŽné.

Statistické údaje jsou většinouvztaŽeny k 31 '12'2011.

Se zprávou budou seznámeni č|enové Rady města a nás|edně bude zveřejněna na

webových stránkách města.



2. Městský úřad Vrbno pod Pradědem

2.1. Všeobecné informace

Počet obyvate| - město Vrbno pod Pradědem - evidence obyvatel

Rozloha - ha

Počet obcí správního obvodu obce s pověřeným úřadem

Počet obcísprávního obvodu obce s obecním stavebním úřadem

Počet obcís matričním úřadem

2.2. Síd|o

NádraŽní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem

2.3. PersonáIní složení městského úřadu

5 688
6 891

5

5

5

Počet zaměstnan cŮ zařazených do městského úřadu 28

Počet Žen 21

Počet muŽů 7

Počet pracovníků ve věku 21-30 |et 3

Počet pracovníků ve věku 31-40 let 8

Počet pracovníků ve věku 41-50 |et 10

Počet pracovníkŮ ve věku 51-60 |et 7

Počet pracovníků ve věku 61 |et a výše 0

Počet funkčních míst k 31. 12. 2010 31

Počet ÚředníkŮ 16

Počet vedoucích Úředníků 6

Počet vedoucích Úředníků - Žen 4

Počet vedoucích Úředníků - muŽů 2

Počet vedoucích úředníků ve věku 21-30 |et 0

Počet vedoucích Úředníků ve věku 31-40 |et 1

Počet vedoucích úředníků ve věku 41-50 |et 2

Počet vedoucích Úředníků ve věku 51-60 |et 3

Počet vedoucích úředníků ve věku 61 |et a výše 0

Poěet vedoucích úředníků se zák|adním vzděláním 0

Počet vedoucích ÚředníkŮ s úplným středním odborným vzdě|áním 0

Počet vedoucích Úředníků se středoško|ským vzdě|áním (maturitnízkouška) 2
Počet vedoucích Úředníků s vysokoško|ským vzdě|áním 4

Mimo rámec organizačního schématu zaměstnává úřad:

|vanu K|íčníkovou DiS: Projekt,,Komunitní plán sociálních s|uŽeb v mikroregionu Vrbensko,.
Martina Po|áková: asistentka starostky
Jaros|av KrůŽe|a: Nízkoprahový k|ub Kot|ík pro děti ohroŽené pato|ogickýmijevy
Jan Hromjak: Nízkoprahový k|ub KotlÍk pro děti ohroŽené pato|ogickýmijevy
František Ka|uŽík. Dě|ník čištění města
Petr Kosnovský : Dě|ník čištění města



2,4. organizační struktura Městského úřadu Vrbno pod Pradědem
k 3í. 12. 2011

I

YW
Yffi

odbor výstavby a
Životního prostředí

odbor sociální a zdravotní



2.5. Správní obvody městského úřadu

Pověřený obecní úřad
Správní obvod města Vrbna pod Pradědem jako obce s pověřeným obecním Úřadem je
Vymezen Územím obcí Kar|ova Studánka, Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem, Kar|ovice a
Široká Niva.

Matriční úřad
Správní obvod města Vrbna pod Pradědem jako obce s pověřeným obecním úřadem je
Vymezen Územím obcí Kar|ova Studánka, Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem, Kar|ovice a
Siroká Niva.

Stavební úřad
Správní obvod města Vrbna pod Pradědem jako obce s pověřeným obecním úřadem je

Yymezen Územím obcí Kar|ova Studánka, Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem, Kar|ovice a
Siroká Niva.

Silniční správní úřad pro místní komunikace a veřejně přístupné úěelové komunikace
Správní obvod si|ničního správního úřadu pro místní komunikace a veřejně přístupné
účelové komunikace je vymezen územím města Vrbno pod Pradědem

3. ODBORY MESTSKEH RA EDEM

3.1 . ODBOR MAJETKOPRAVNI

Perso n áI n í zaj ištěn í odb o ru

vedoucí odboru 1

správa bytŮ 1

správa pozemků 2

projektový manažer 1

Gelkem 5

odbor správy majetku města zajišt'uje nak|ádání s majetkem města. Připravuje podk|ady pro
jednání Rady města a Zastupite|stva města týkající se nak|ádání s majetkem' Rea|izuje
koupě, prodeje a pronájmy pozemků, zřizování věcných břemen a uzavírání dohod o
omezení užíváni nemovitostí. Dá|e zajišt'uje sm|ouvy o pronájmu bytů a nebytových prostor.
odbor správy majetku města vykonává v ob|asti správy budov dozorovou a kontro|ní činnost.

činnost na úseku správy bytů

Po zimním obdobíjsme zača|i s opravami střech. opravou střešního pláště proš|y domy č.
p. 604, 605, 606 na u|. Pa|ackého.
V průběhu roku by|a na domech na u|. Bezručova č'p. 418, 419 vyměněna stará dřevěná
okna za p|astová. Na u|. Nové doby i.p, 416, 417 by|y vyměněny h|avní vchodové dřevěné
dveře za p|astové. V domech č.p. 493 _ 496 na u|. Husova proběh|a komp|etní rekonstrukce
baIkónů.



Ze strany nájemníků stá|e trval zájem o výměnu starých oken za p|astová. Město jako
majite| bytových domů poskytuje na výměnu oken příspěvek ve výši 50% z fakturované
částky, maximá|ně však 5 000,- Kč na jedno okno.
Během ce|ého roku jsme provádě|i drobnou údržbu bytového fondu d|e potřeby'

Činnost na úseku správy pozemků

Na počátku roku 2011 by| připraven a podepsán sTechnickými s|uŽbami Vrbno, s.r.o.,
dodatek ke Sm|ouvě na rea|izaci s|uŽeb - sečení a vyhotovení seznamu pozemků v majetku
města ksečení. Pravide|ně jsme'kontro|ova|i' jak TS dohodnuté s|uŽby p|ní. Ve spo|upráci
s odborem Životního prostředí MU proš|y na Území města veškeré stromy a ze|eň kontro|ou
zdravotního stavu, přiiom by|y označeny stromy ve špatném zdravotním stavu. Mnohé z nich
)iŽby|y pokáceny' Dá|e jsme se stara|i o likvidaci černých sk|ádek, staveb a autovraků.
Pracovnice odboru provádě|a kontro|u nájemních smIuv a vymáhaIa po dIuŽnících
neuhrazené nájemné. By|o uzavřeno 14 nových nájemních sm|uv.
Ce|kem odbor majetkoprávní vyhotovi| 21 sm|uv o prodeji a 25 sm|uv o zřízení věcného
břemene.
V tomto roce jsme opět zajišt'ovali organizování veřejně prospěšných prací a veřejné s|uŽby'
By|o uzavřeno S pracovníky veřejné s|uŽby ce|kem 184 sm|uv o výkonu veřejné s|uŽby. Tito
pracovníci se podí|eli na úk|idu města a jeho při|ehlých částí, např. zajištění průjezdných
profi|ů komunikací v Že|ezné a Mnichově, úpravě vzrostlé ze|eně na u|ici Sadová, Husova,
DruŽstevní a nám' Sv. Micha|a, osázení hřbitova a jeho úk|idu, stříhánía údrŽbě živých plotů,
úk|idu chodníků a komunikací, odk|ízení nás|edků sněhové ka|amity atd'

V prosinci by| opět zahájen provoz mobilního k|uziště v areá|u TJ Soko|Vrbno piP'

Placení nájmů a stav vymáhání dluhů

Stav poh|edávek k 3í .1 2. 2011: 3 567 420,40 Kč,

Dluhy za nájemné a sluŽby

mi|. Kč

K31. 12.2011:
. uzavřeno 28 dohod o sp|átkách d|uhu
. zas|áno 75 upomínek za nezap|acené nájemné a s|uŽby, případně vyúčtováni

sIuŽeb

Počet bytů v majetku města je 544.

2,2



Vodné a stočné a stav vymáhání dIužných částek

Stav poh|edávek k 31' 12. 2011 555 230,87 Kč

Pohledávky za vodné a stoěné

Hospodaření v lesích města Vrbna pod Pradědem

V šestém roce p|atnosti lesního hospodářského plánu by|y v |esích města provedeny
nás|edující těŽební a pěstební zásahy:

TěŽebníčinnost
těžba dříví ce|kem 1.301,o2 m3, z toho předmýtní úmys|ná těŽba
z toho samovýroba 95,50 m3, mýtní úmyslná těžba
nahodi|á těžba 553,65 mJ

64,91 m3
682,46 m3

Za prodej dřeva V roce 201,t by|o vyfakturováno ce|kem 915.149,- Kč, z toho za dřevo ze
samovýroby 5.234,- Kč. Průměrné zpeněŽení dřeva V roce 2011 dosáh|o 703,- Kč/m3.
od počátku p|atnosti LHP by|o v lesích města Vrbna p. P. vytěŽeno 11721,26 m3 dřeva.

Pěstebníčinnost
Z výkonů pěstební ob|asti byly v |oňském roce provedeny tyto činnosti:

o prvníza|esnění- |es
. opakovanéza|esňování
o Úk|id klestu
. oprava oplocenek
. Výsek škodících dřevin
o ožínání MLP - p|ošky
o ožínání MLP - ce|op|ošně
. zpřístupnění porostu řezem a hr.
o nátěr MLP proti okusu
. ind. ochrana MLP _ op|ůtek
. |apáky

Náklady výkonů pěstební činnosti včetně nákupu sazenic dosáh|y 25o.913,- Kč.

Dotace
Vroce 201,1 Město Vrbno p. P. zaŽáda|o o finanční příspěvek na hospodaření vlesích
z rozpočtu Moravskos|ezského kraje v jednot|ivých obIastech:

o obnova |esa za|esněním
o přirozená obnova
. zajištění ku|tur

3,01 tis. ks
2,10 tis. ks
910,- m3

1.980,- Kč
1,50 ha
24,70 tis. ks
1,50 ha
2,91ha
33,00 tis.ks
0,01 tis. ks

6ks

10.800,- Kc
10.800,- Kč
10.000'- Kč



Dotace v celkové výši 31.600,- Kč by|y po fyzické kontro|e krajským úřadem převedeny na
účet města.

Ochrana lesa
Při prevenci a ochraně |esa proti kůrovcŮm by|o pokáceno 6ks stromových |apáků a
instalováno 10 ks feromonových |apačů' V roce 201 1 by|o vytěŽeno 8 m3 kůrovcového dříví.
Stav |esa z h|ediska výskytu h|avních ka|amitních škůdců je hodnocen jako ,,zák|adní.',

VÝrobníúkolv a ekonomika 2012
Projekty úko|ů pěstební a těŽební činnosti pro rok 2012 by|y předány dodavatelské firmě
TECHN|CKE SLUZBY VRBNO s.r.o. Vměsíci listopadu 2011' Ekonomická rozvaha d|e
jednot|ivých |esnických výkonů by|a zpracována pro městský úřad vlistopadu 2011. |ndex
nárůstu (pok|esu) cen surového dříví V roce 20,11 d|e CSU je +0,002o/o.

Projekty:

odbor majetkoprávní se podílel na přípravě a rea|izaci projektů. Za|oženi městského
|esoparku, Areá| volnočasových aktivit Černá Opava, Vrbenská veřejnost do ško|, 2' etapa
regenerace bývalého areá|u Vrsan, na přípravě projektů Revitalizace městské ze|eně,
Knihovna 21. sto|etí ve Vrbně p. P., Úprava náměstí Sv' Micha|a, Vyh|ídkovávěž.
odbor připravova| veškeré majetkoprávní podk|ady k akci Sp|ašková kana|izace v místní
části Mnichov _Ze|ezná a podí|el se na přípravě nutných dokumentů.
odbor se podí|e| také na rea|izaci neinvestiční akcí Vrbenské slavnosti 2011, Prezentace u
pří|eŽitosti 400. výročí města Vrbno p. P. a Dětské cyk|istické závody. Ve spo|upráci
s Euroregionem Praděd na projektu destinačního managementu.

Připravované akce
o Letní bobová dráha
. Centrum aktivit a pohody pod Pradědem
. Sport a rekreace pod Vysokou horou
. Cyklostezka Vrbno - Karlovice
. Zpřístupnění údo|í řeky opavy pro cyk|oturistiku a turistiku
. Vyh|ídkovávěŽ Praděd
. Hřiště Že|ezná
. Vybudování zázemí pro cyk|oturisty (Mnichov)
. Rekonstrukce areá|u TJ Soko| (hřiště)
o Hasičská zbrojnice
. Tenisová ha|a
. oprava hřbitovnízdi, márnice a kap|ičky
o Bezbariérové zpřístupnění hřbitova
. Přek|adiště komuná|ního odpadu
. Reku|tivace sk|ádky Ko
o Revitalizace městské zeleně
. Vodovod Mnichov
. Úprava veřejného prostranství- |oka|ita Ve Svahu a nám' Sv. Micha|a
. Územní p|án
o 1, etapa regenerace smuteční síně - Vyhlídková věŽ
. Regenerace panelových síd|išt'- komp|exně (Husova, sv. Micha|a)
o Bezbariérové město - bezbariérový úřad
. Výstavba nového domova pro seniory
. Výstavba domů s pečovate|skou sluŽbou (rekonstrukce)
. Vybudování knihovny se studovnou



Neinvestiční akce
o Vrbenské s|avnosti 2011
. Prezentace u příleŽitosti400' výročí města Vrbno p' P.
. Dětské cyk|istické závody

Další činnosti majetkoprávního odboru:
. správa a zajištění ÚdrŽby poěítaěové sítě MěÚ
. software e|ektronické spisové s|uŽby G|NIS a všech ostatních modu|Ů správy

finančního úseku, majetkoprávních zá|ežitostí, činností odboru vnitřních věcí-
registru s návazností na CzechPoint aj.

3.2. FINANCNI ODBOR

Person ál ní zaj i štěn í o dbo ru

Název projektu rozpočet realizace
oroiektu

titul výše dotace poskytnutí
dotace

Areá|
volnoěasových
aktivit Gerná
Ooava

4 146 803 do 212011 ROP - 92,50/o 2 952 198 2011

Za|oŽení
městského
lesoparku ve
Vrbně. sadové
úpravv

7 951 964 do 1212012
oPŽP - 90%'
MSK- 5%

6 995 333
388 600 - MSK průběŽně

Za|oŽení
městského
lesoparku -
vvbavenost ploch

6 578 541 do 612011 ROP - 92,5% 6 082 541 2011

2. etapa
regenerace
bývalého areá|u
Vrsan

4 411 457 do
7t2012

ROP - 85% 3 654 A62 2012

Splašková
kanalizace -
Mnlchov. Že|ezná

51 999 800
do

31.12.2010
oPzP -90%,
MSK-5%

31 373 489
I 742 900 - MSK průběŽně

Vrbenská
veřeinost do škol 8 752 396 do 712012 ROP - 92.5%

6 234 829 2012

Prezentace u
pří|eŽitosti 400.
výroěí města
Vrbno p. P.

225 000 do
9t2011

oP PS ČR-
PR 178 800 2012

Dětské cykIistické
závodv 406 000 do 912011

OP PS CR-
PR 345 200 2012

vedoucí odboru 1

účetnictví + pokladna 3

správa místních poplatkŮ, exekuce, evidence p|ateb nájemného za byty 2

Celkem



činnosti finančního odboru

Finanční odbor zajistil V roce 2011 splnění všech úko|Ů v agendě účetnictví, rozpočetnictví,
správy místních poplatků a mezd'
Učetnictví města Vrbno pod Pradědem i DSo Vrbensko je vedeno v systému G|N|s, pouŽité
Účetní postupy byly v sou|adu s p|atnými předpisy.

Činnost finančního odboru je ve|mi obsáhlá a různorodá. Patří sem tyto zák|adnÍ činnosti:
. zpracování návrhu rozpočtu města a návrhu rozpočtu DSo Vrbensko, kontro|a p|nění

rozpočtů, návrhy na rozpočtové změny a jejich rea|izace
. zpracování závěrečného účtu města a DSo Vrbensko
o sledování příjmů a výdajů
. měsíční uzávěrky hospodaření a zpracování přeh|edů o hospodaření
. evidence majetku města a DSo a inventarizace majetku
. zpracování mezd
. zpracovánístatistických výkazů jak ročních, tak čtvrt|etních a měsíčních
. daňová přiznání
. vedení účetnictví a zpracování účetních výkazŮ
. evidence bankovních účtů
o fakturace a evidence došlých i odes|aných faktur
o |ikvidace doš|ých faktur
o evidence místních pop|atků
. evidence a vyÚčtování dotací přijatých
o evidence a vyúčtovánídotací poskytnutých městem
. vyměřování poplatků
o výběr místních pop|atkŮ
. agenda výherních hracích přístrojů
o výběr nájemného z pozemkŮ
. evidence všech smluv
o p|oVoZ pok|adny, tj, veškeré výdajové a příjmové p|atby v hotovosti
. evidence plateb nájemného a s|uŽeb zabyty
o finanční kontrola a rea|izace veřejnosprávních kontro|

Přezkoumání hospodaření města

V roce 2011 by|o provedeno přezkoumání hospodaření města za rok 2010, a to pracovníky
Krajského Úřadu MSK ostrava Ve dnech 21. 3. - 22. 3, 2011,
Závěr auditu zně|: ,,Při přezkoumání hospodaření územního ce|ku dle $2 a $3 zákona č'
42012004 Sb.za rok2010 by|y d|e $10 odst.3 písm. b) zjištěny chyby a nedostatky, které
nemají závaŽnost nedostatků uvedených pod písmenem c)...
Ve dnech 3. 10. - 5. 10.2011 proběh|o dí|čí přezkoumání hospodaření města kdatu 3í. 8.
2011, a to rovněŽ pracovníky Krajského úřadu MSK ostrava. Konečné přezkoumání
hospodařenízarok2011 proběhne ve dnech 19' -21,3'2012.

Hospodaření za rok2011

Pro rok 2011 by| na 2. zasedání Zastupitelstva města dne 1 3. 12' 2010 schvá|en rozpoěet ve
výši 122 522 tis. Kč na straně příjmů, 112 638 tis. Kč na straně výdajŮ, ce|kem včetně
financování 123 443 tis. Kč - číslo usnesení 2312|2010. V průběhu roku by|y provedeny čtyři
rozpočtové změny a upravený rozpočet čini| k 31,12.2011 na straně příjmů 144812 tis.Kč,
na straně výdajů 134 978 tis. Kč, celkem včetně financování 145 783 tis. Kč.
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Úoa;e o p|nění příjmů a výdajů zarok2011

Z daňových příjmů byl největŠí příjem zDPH, a to cca 20,1 mi|' Kč a dále daňz příjmu
fyzických osob ve výši cca 9,3 mi|. Kč.

Přijaté dotace v roce 20í í

1 Daňové příimv 46 360 000.00 47 288 847,00 48 871 171.28 103.35

2 Nedaňové příimv 25 879 000.00 28 031 019,00 24 602 361.06 87.77

J Kapitálové příimv 1 100 000,00 3 429 500,00 3 402 098.00 99.20

4 Přiiaté transferv 49183 000,00 66 062 657.00 45 250 197.98 68,49

^
BěŽné vÝdaie 73 458 000,00 94 298135.00 82203 675,20 87.17

Kaoitá|ové vridaie 39 180 000.00 40 679 700,00 20 119 714.03 49.46

I Financování -9 884 000,00 -9 834188,00 -19 802 439.09

KÚ MsK sčítání |idu.domů a bvtů 4111 30 824,00 0.00 30 824.00
KÚ MsK vo|by do zastupite|stev ÚSC 4111 10 000.00 10 000.00
KÚ MsK výkon státní spráw 4112 3 644 600,00 3 644 600,00
KÚ MSK škoIství 4112 747 935.00 747 935.00
KÚ MsK sociá|ní dávkv 4116 9 550 000.00 9 425 801.00 124199,00
KÚ MSK knihovna 21.sto|etí 4116 7 000.00 7 000,00
Uřad oráce aktivní poIitika zaměstnanosti 4116 121232.70 121232,70
Uřad oráce ost'neinvestiční přiiaté transferv ze SR 4116 686 985,30 686 985.30
KÚ MSK lesy 4122 31 600.00 31 600.00
KÚ MSK hasiči 4122 257 800.00 257 800.00
KÚ MsK hasiči 4122 100 000,00 100 000.00
SFŽP Inv.dotace ze SR - MŠ'ZŠ.Les..kana|. 4213 1 175 866,35 1 175 866.35
KÚ MsK Vvh|ídková věŽ 4222 500 000,00 500 000.00
KÚ MsK Kana|izace Mnichov-Železná 4222 850 300.00 850 300,00
KÚ MsK Lesopark 4222 97 500,00 97 500,00
RR Neinv. dotace BMX a Lesooark 4123 12 491.43 12 491.43
RR Neinv. dotace BMX a Lesooark 4123 '141 569.55 141 569.55

sFŽP
ost. inv. transfery přijaté ze SR-
kanalizace 4216 10 020 098.79 10 020 098.79

sFŽP
ost. inv. transfery přijaté ze SR-
Lesopark 4216 1 313 995,53 1 313 995.53

sFŽP Dotace zatep|eníZŠ a MŠ 4216 8 655 633.84 8 655 633.84
RR Inv. dotace BMX a Lesopark 4223 397 007.81 397 007,81

RR Inv. dotace BMX a Lesooark 4223 4 499 421,68 4 499 421.68
ČMzna dotace na úrokv z úvěru 4113 120 502.00 120 502.00
převod z HČ odpisy z hospodářské činnosti 4131 2 000 000.00 2 000 000,00
obce dotace na doiíŽděiÍcí Žákv 4121 277 834,00 277 834.00
CELKEM 45 250197.98 45 095 174.98 í55 023.00
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V tabulce je souhrn dotací, které město V roce 2011 obdrŽe|o, včetně poskytovate|e dotace a
Úče|u dotace. Mimo dotací z Krajského Úřadu Moravskos|ezského kraje jsme obdrŽeli
od Regioná|ní rady regionu soudrŽnosti Moravskoslezsko neinvestiční transfery ve výši
154060,98 Kč a investiční transfery ve výši 4896429,49 Kč. Tyto transfery se týka|y
prŮběŽného vyúctování projektů ,,Lesopark.. a konečného vyÚčtování akce ,,Areá|
vo|nočasových aktivit Cerná opava.. (známý pod pracovním názvem areá| BMX).

Na zák|adě smluvních vztahů mezi Městem Vrbno pod Pradědem a Úřadem práce
v Bruntá|e by|y v roce 2o11 sjednány pracovní Úvazky na veřejně prospěšné práce. Na
mzdové nák|ady pracovníků VPP a odvody jsme d|e sm|uv průběŽně obdrŽe|i dotace z Uřadu
práce ve výši 808 218,- Kč'

od Českomoravské záruční a rozvojové banky město obdrŽe|o dotaci na Úroky k úvěru na
revita|izaci domů na náměstí Sv. Micha|a ve výši 120 502,- Kč.

Poskytnuté dotace z rozpočtu města v roce 201í

ruzne :

1. SdruŽ. občanů
zd rav. postiŽených neuveden 11.000 9.000 4.500

2. sH ČMs-okrsek Vrbno
ood Prad.

SoutěŽ sborů dobrovo|ných hasičů
v poŽárním sportu, sportovní

setkání býva|Ých hasičů 26.000 13.000 5.000

3. ČeskÝ svaz chovate|ů Výstava drobného zvířectva 14.400 10.000 5.000

4. ČeskÝ rvbářský svaz Rvbářské závodv dětí . Z|atá udice 10.600 5.000 4.000
5. MysIivecké sdruŽení
Praděd

Veřej ný stře|ecký záv od
o cenu Pradědu 2011 28.500 9.1 00 3.000

6. Mys|ivecké sdruŽení
Praděd Mvs|iveckÝ den - S|unovrat 12.540 5.000 3.000
7. Mys|ivecké sdruŽení
Praděd VeřeinÝ stře|eckÝ závod K4M 16.000 5.000 2.000

8 .Sbor dobrovolných
hasičů Vrbno

Pohárová soutěŽ v ooŽárním
sportu .,o pohár starostkv města'' 26.500 15.000 8.000

9. Sbor dobrovo|ných
hasičů Vrbno

M|adí hasiči 2011 a preventivně
vÝchovná činnost HAsíK 23.500 15.000 8.000

10. Mariášníci města Vrbna Vrbenský f|ek 2011 8.000 5.000 0
1,l. Spo|ek Přáte|é
Vrbenska Poh|ednice města 1611 .2011 7.500 5.000 4.000

kulturní a akce:

1. Mateřská škola
Jesenická Den otevřenÝch dveřív MŠ 20.861 12.000 10.000
2' Mateřská Ško|a
Ve Svahu Hrnec p|nÝ zábavv 7.000 6.000 5.000
3. Pěvecký sbor města
Vrbna Vánoční koncert 201 1 31.000 10.000 5.000
4. Pěvecký sbor města
Vrbna

Mezinárodn í festiva| pěveckých
sborů Vrbno 2011 70.000 15.000 10.000
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5. Pěvecký sbor města
Vrbna

Výroční koncert PSMV - 400 |et
města - 40 |et sboru 20.000 14.000 10.000

6. Sportovníqvmnázium
Ce|oměstská hra k výročí400 |et

města Vrbna 17.000 13.000
10.000

podmínka
7. ZS Vrbno Ga|erie na ZS - historie a souč. 4.000 3.000 3.000
8. ZS Vrbno Divade|ní festiva| 1.500 1.200 1.000
9. ZS Vrbno Děti a poezie 4.000 3.200 1.500
10. ZS Vrbno 17.ško|ní akademie 19.000 15.000 10.000
11. ZS Vrbno VánoČní iarmark - 4. roČník 7.500 5.500 2.000
12. ZS Vrbno Historie a souč. Vrbna očima dětí 8.000 6.400 2.000

13. ZŠ Vrbno
Prezentace |idových řemese| na

ZS - Dnv města 15.000 12.000 4.000
14. ZS Vrbno X|' Taneční oartv 30.000 15.000 9.000
15. DPs Sedmih|ásek Vánoční rolnička - 12.roěník 6.500 5.000 3.000

16' DPS Sedmih|ásek

X|V' ročn ík-Jarn ího koncertu
spojeného se lV' ročníkem

Festiva|u dětských pěveckých
sborů 63.000 15.000 9.000

17. DPS Sedmih|ásek
Vánoění koncert DPS
Sedmih|ásek (8. roČník) 5.500 4.500 2.500

18. Spo|ek Přáte|é
Vrbenska

Si|vestrovský sjezd na pekáči
2011 19.500 8.000 1.000

19. Spo|ek Přáte|é
Vrbenska D|ouhá noc

126.000 15.000 0
20. Spo|ek Přátelé
Vrbenska Lesnís|avnost Lapků z Drakova 240.000 15.000 í5.000
21. Spo|ek Přáte|é
Vrbenska

Certovské rojení a Miku|ášské
zabíiaěkové hodv 51.000 15.000 4.000

ní akce:

1. ACS Drak Vrbno
Ze|ezný Drak2011' cyk|. MaratÓn

k vÝročí... 32.600 '15.000 í0.000
2. ACS Drak Vrbno Cvk|okros Černá opava 2O11 30.000 15.000 5.000
3. ACS Drak Vrbno Tritur 201 ,l' cvk|. seriá| 35.500 15.000 5.000
4. ACS Drak Vrbno Jamaika Prix2011 30.000 15.000 5.000
5. ACS Drak Vrbno Dětský cvk|istickÝ závod 22.000 15.000 15.000
6. ŠsK přiZŠ Zdravá m|ádeŽ = zdravé město 7.000 5.000 4.000
7. ZŠ Vrbno Šachové turnaie m|ádeŽe 8.000 5.000 4.000

8. AMK Vrbno VrbenskÝ vrch k 400. vÝročí 139.000 20.000
doporuěeni

z dotací
9. Sportovní klub při
Gvmnáziu Poznei své okolív sed|e bicvklu 20.000 10.000 4.000
'10. Sportovní k|ub při
Gvmnáziu

Sportovníodpo|edne pro ma|é děti
a rodiěe 3.700 2.960 2.500

1 1. Sportovní Gvmnázium Triva||is cup, seriá| závodŮ.. 20.000 15.000 4.000

12. TJ Sokol
Turnaj Žákťl v kopané,,Vrbenský

cup 400 let' 35.700 15.000 13.000

13. TJ Sokol
Turnaj dospě|ých v kopané,,Soko|

cup 65 let" 34.680 15.000 10.000
14. TJ Sokol Vrbenské babí |éto 51.000 15.000 5.000
15. TJ Sokol H|edáme ta|enty pro Vrbno 24.000 10.000 7.000
16. TJ Sokol Vrbno Žiie pino oonoem 36.000 15.000 í2.000
17. TJ Sokol Vrbenská padesátka 23.000 18.000 í0.000
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Tenisový turnai Praděd cup 2011

Přidě|ená dotace na rok 2011 CELKEM 300.000'-Kč

Financování
V červenci roku 201,1 by|a podepsána sm|ouva s Komerční bankou, a.s., která městu
poskyt|a kontokorentní Úvěrve výši 10 mi|. Kč. Tento úvěr by| sjednán na dobu dvou |et na
přek|enutí časového nesou|adu mezi příjmy a výdaji města - V roce 2011 neby| čerpán.

Externí kontroly
V roce 201 1 neby|y provedeny žádné externí kontro|y.

Kontro!ní člnnost

UŽívání veřeiného prostranství - k 31 ' 12. 2011 by| vybrán pop|atek za uživání veřejného
prostranstvíve výši 16 870,-Kč. Při vybírání poplatku bylo postupováno d|e obecně závazné
vyh|ášky Města Vrbno pod Pradědem č. 312010 ze dne 1' 1' 201,1' Podk|ady pro vybírání
tohoto poplatku podává majetkoprávní odbor MěÚ.

Evidence a placení místního pop|atku ze psů - k 31 . 12.2011 by|o na finančním odboru MěÚ
evidováno 466 pop|atníků. Ce|kem by|o vybráno 126 967,-Kč. Nedoplatky po sp|atnosti činí
75 085,- Kč. Kontro|ní činnost spočívá ve vyh|edávání neevidovaných poplatníků a by|a
zaměřena jak na místní části města, tak i na centrum. Prob|ém je ve městě, kde evidování
vo|ně pobíhajících psů je obtíŽné. Při vymáhání poh|edávek je postupováno d|e zákona č.

565/1990 Sb., o místních pop|atcích a vsouladu sezákonem č'28012009 sb.' daňový řád.
V roce 201.í se správce místních poplatků soustředil ve vyšší míře na vymáhání nedop|atků
od občanů, a to mimo standardního postupu i formou výzev k občanům v tisku a na
nástěnkách MěÚ. Touto činnostíse zvýši|o mnoŽstvívymoŽených nedop|atků z minu|ých |et.

Evidence Žádostí na bvtv - k31 ,12' 2011 je evidováno ce|kem 103 Žádostí na pronájem
bytové jednotky ve v|astnictví města. D|e pravide| pro hospodaření s byty je podmínkou při
podání Žádosti nemít Žádné d|uhy vůči Městu Vrbno pod Pradědem, Za podání Žádosti je
vybírán manipu|ační pop|atek ve výši 200,- Kč.
Přidě|ování bytů je vázáno zařazením Žadatele do pořadníku na byty. V pořadníku jsou
evidováni Žadatelé pod|e dé|ky podání Žádosti a pod|e poŽadavku na ve|ikost bytu' Pro rok
2011by| pořadník projednán v bytové komisi města dne 4. 5' 2011 a schvá|en v Radě města
dne 19.5.2011.
Aktualizace podaných Žádostí o pronájem bytové jednotky byla provedena k datu 1 . 4, 2011'

Sm|ouvv a úhradv za pronáiem pozemků - k 31 . 12. 201,t by|o vybráno za pronájem
pozemků ve v|astnictví města 2,19100,50 Kč. Nedop|atky po sp|atnosti činí 18113,- Kč.
V evidencije vedeno 375 pop|atníků.
Kontro|a sm|uv a vyřazování z evidence na zák|adě nep|acení je prováděna pravide|ně ve
spo|upráci s majetkoprávním odborem'

Místní poplatek za provoz systému shromaŽdbvání, sběru, přepravy, třídění' využívání
a odstraňování komuná!ních odpadů

MěÚ postupuje d|e zákona ě. 565/,í990 sb., o místních pop|atcích, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č,' 28012009 sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisŮ a d|e obecně
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závazných vyh|ášek č.36, 37,02|03,312004,3|2005,112006,112007,112008,712009 a
3t2010.

Přeh|ed příimů za odpadv k 31. 12. 201 1

Počáteční stav k 1, 1. 2011 1 569 706,- Kč
Předpis k 1. 1. 2011 2 682 653,. Kč
Uhrazeno 2 610 134,- Ki
Nedoplatky* 1642225,-Kč
Přep|atky* 67 794,- Kč
*Nedoplatky a přep|atky jsou z období |et2002_2011.

Vvdaná rozhodnutíza rok 2011

P|atebnívýměry 2 rozhodnutí
Yýzva k zaplacení v náhradní |hůtě 155 rozhodnutí
Výzva k součinnosti třetích osob 24 rozhodnutí
Součinnost 44 rozhodnutí
Jiná rozhodnutí 157 rozhodnutí
(vratky, veř. vyhlášky, vymoŽené plat. výměry apod.)
osvobození 198 rozhodnutí
Usnesení o zastavenídědických řízení 8 rozhodnutí
Splátkové ka|endáře 179

V roce 2011 se správce místního pop|atku za komuná|ní odpad soustředil ve vyšší míře na
vymáhání nedop|atků od občanů, a to mimo standardního postupu i formou výzev
k občanům v tisku a na nástěnkách MěÚ. Touto činností se zvýši|o mnoŽství vymoŽených
nedop|atků z minulých let
Poštovní poukázky by|y zas|ány na kaŽdého pop|atníka zvlášt', včetně novorozenců. V roce
2011 by|y poštovní poukázky zas|ány 1x, a to po sp|atnosti pop|atku, která by|a k 30.9.2011.
PrůběŽně něko|ikrát za měsíc se pořizují odpisy odstěhovaných a přírůstky přistěhovaných
obyvate| z centrá|ní evidence.

Vymáhání pokut uložených za přestupková řízení

Postupováno pod|e zákona č.28012009 sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Příimv za přestupkv a pořádkové pokutv k 31. 12. 2011
Počátečnístavk 1,1.2011 74420,-Kč
Předpis k1' 1'2011 17 900,- Kč
Uhrazeno 11 900,- Kč
Nedop|atky 80 420,- Kč
* Nedop|atky jsou z období |et2002_2011.

Vvdaná rozhodnutí v roce 2011
Zastavenářízení - výzvy-uhrazené pokuty 2007-2009 4 rozhodnutí
Součinnost 7 rozhodnutí

V roce 2011 by|a zvýšena vyh|edávací činnost a vymáhání pokut. S občany by|y sepisovány
průběŽně sm|uvnísp|átkové ka|endáře, čímŽ doš|o k řadě úhrad nedop|atků z minu|ých |et.
PrůběŽně něko|ikrát za měsíc se pořizují odpisy odstěhovaných a přírůstky přistěhovaných
obyvate| z centrá|ní evidence. Dochází ke kontro|e změn byd|iště a vyhledávání míst pobytu
d|uŽníkŮ, přičemŽ řada z nich nemá trvalý pobyt ve Vrbně pod Pradědem. Proto je
prováděna součinnost s jinými obcemi, kde mají d|uŽníci pobyt, apod.
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Finanční kontrola

V roce 2011 Město Vrbno pod Pradědem proved|o na zák|adě ustanovení zákona c.

32012001 Sb., o finanční kontro|e ve znění pozdějších předpisů, v sou|adu s třetí cástí
zákona č. 5521199,1 sb., o státní kontro|e celkem 29 veřejnosprávních kontro|, z čehoŽ 7
kontro| by|o provedených na místě' 5 kontrol se týka|o městem zřízených příspěvkových
organizací, 1 kontro|a proběh|a u obecně prospěšné spo|ečnosti a ,1 u tě|ovýchovné jednoty.

Město Vrbno pod Pradědem má zřízeno 5 příspěvkových organizací, u všech byly v průběhu
roku provedeny finanční kontro|y' Cílem těchto kontro| by|o prověřit hospodaření s finančními
prostředky z rozpočtu města poskytnutými na jejich provoz, dále zda účtová osnova,
postupy účtování a uspořádánÍ po|oŽek účetní uzávěrky jsou v sou|adu s ustanovením
zákona. Finanční kontro|ou neby|y zjištěny žádné závaŽné nedostatky, které by
zpochybňovaIy hospodaření příspěvkových organizací.

Předmětem finanční kontro|y u obecně prospěšné společnosti by|o prověřit hospodaření
s finančním prostředky z rozpočtu města' které by|y poskytnuty na sociá|ní s|uŽby seniorŮm
nebo klientům se zdravotním postiŽením.
U tě|ovýchovné jednoty se jedna|o o předběŽnou kontro|u úče|nosti a hospodárnosti
vyna|oŽených veřejných prostředků na rekonstrukci šaten a sociá|ního zařízení pro fotba|isty,
a to před poskytnutím dotace na tuto akci'
Da|šífinanční kontro|y byly zaměřeny na kontroIu příjemců finančních příspěvků schvá|ených
a poskytnutých prostřednictvím Rady města Vrbna pod Pradědem. Tyto finanční prostředky
z rozpočtu města by|y poskytnuty pro rŮzné ob|asti kulturního a spo|ečenského Života ve
městě, tě|ovýchovy a sportu, pro ob|ast sociá|ních s|uŽeb pro občany se zdravotním
postiŽením apod. Finanční kontro|ou u těchto příspěvků mě|o být prověřeno, zda by|y tyto
prostředky čerpány efektivně a hospodárně v sou|adu s daným úče|em d|e uzavřených
smluv.
Vnitřní kontro|ní systém pro všechny úseky a odbory je kontro|ován a vyhodnocován
průběŽně d|e schvá|eného kontrolnÍho řádu' Kontrolní systém je za|oŽen na kontro|e vnitřních
směrnic a vyh|ášek, kontro|u p|nění rozpočtu a rozpočtových opatření, hospodaření města
včetně příspěvkových organizací, zda se hospodářské operace provádějí na zák|adě
p|atných právních předpisů, uzavřených sm|uv, dále na zák|adě schvá|ení radou či
zastupiteIstvem města'

3.3. ODBOR VNITRNICH VECI

PersonáIní zaj ištění oddělenÍ

vedoucí odboru, přestupky a evidence stíŽností 1

evidence obyvate|, občanské prŮkazy, CzechPoint 1

propagace města, ku|tura, webové stránky 1

matrika, vidimace a legalizace, CzechPoint 4

sekretariát 1

Přehled činnosti - Matrika

Uzavřená manŽeIství
celkem 25
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a

a

a

o

a

Vrbno pod Pradědem
Kar|ova Studánka
Ludvíkov
Karlovice
Široka Niva

16
I
1

0
0

24
'19

2
0

I

2

a

a

a

a

a

Vrbno pod Pradědem
Ludvíkov
Kar|ova Studánka
Karlovice
Široká Niva

vydáno

opisv matričních dok|adů 65

2263

Poěet ověřených listin - ce|kem

celkem
výpis z rejstříkŮ trestů
výpis z katastru nemovitostí
výpis z obchodního rejstříku 

-

vípis z Živnostenského rejstříku
oodové hodnocení řidiču

249
94

101
37
I
o

celkem
o příjmení
o jména
o VOlba druhého jména

10
9
1

0

celkem

ověřeno
celkem vybráno
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Počet Žádosti o provedenízápisu pro zv|áštní matriku v Brně
rodný |ist
oddací |ist

0',|.

02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

r jiné vhodné místo
. sňatek s cizincem
. sňatek ve všední den
. církevnísňatek
Celkem:

batoh + obsah (d|e úředního záznamu)
z|atá naušnice s hnědým očkem
2k|íč,e

svazek 5 k|íčů
2 k|íč,e
2k|íče
3 k|íče
svazek k|íčů
svazek klíčů
peněŽenka + oP
cestovní taška
10 ks klíčů
horské jízdní ko|o
cestovní taška
peněŽenka + dok|ady
horské jízdní kolo
pánské horské jízdní ko|o
mobiIníte|efon
svazek k|íčů
mikina barvy šedé + mobi| + k|íče
dětský batoh + mikina

1

2

115

17
Proh|ášení o uznání otcovství
Celkem

Evidence ztrátv a nálezv

Svatebníobřadvna MěÚ veVrbně pod Pradědem od 1' 1.20,1,1 -31.12.2011

Vrbno pod Pradědem
Kar|ova Studánka
Ludvíkov
Celkem:

Správní pop|atek při svatebních obřadech bv|vvbrán za po|oŽku:

16
I
1

25

8 x 1000,- Kč 8000,- Kč
0
2 x 1000,- Kč 2000,- Kč
2 x 1000,- Kč 2000,- Kč

12000'- Kč

Svatební obřady se konajív obřadní síni MěÚ ve Vrbně pod Pradědem a především je velký
zájem o svatby v Kar|ově Studánce v kap|i Sv. Huberta a Svédské rok|i.
Snoubencům vyhovujeme Ve všech případech.
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Vítáníobčánků

2.4.2011 2x
5. 11.2011 3x

Uzavřena manŽelství - Vrbno p.P.

pozváno:22 děti
pozváno: 26 dětí

12x
3x
0

12x
11x

'1x

přišlo: 21 détí
přiš|o: 24 dětí

obřadv proved|i sňatkv vítáníobčánkŮ
Ox 5x

|ng. Mi|oš Lasota, místostarosta MěÚ
Jana Sztuková, ceremoniářka
Petra Ludwigová, zdravotní sestra
Jaros|ava Novotná, matrikářka
Bc. Dagmar Podešvová, matrikářka
Ing. Dana Se|ingerová, starostka oÚ Ludvíkov

n

5x
5x
2x
3x
0

119 327 '- Kč

Přeh|ed činnosti na Úseku občanskÝch průkazů, evidence obvvate| a CzechPoint za rok 2011

Správní pop|atky - matrika, evidence obyvate| a CzechPoint

Na úseku oběanských průkazů

Počet podaných Žádostí o občanské prŮkazy,.

Počet vvdanÝch občanskÝch prŮkazů

669

610

Počet wdanÝch občanskÝch průkazů na MěÚ Bruntá| - vyzvednutí nového občanského
průkazu z důvodu ztráty, odcizení předeš|ého občanského průkazu je nutno vyzvednout vŽdy
na městském úřadu obce s rozšířenou působností Bruntál 59

občanské průkazy

trZádost lVydáno

1
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Na Úseku evidence obvvate|

Počet přihlášených občanů k trvalému pobytu v rámci Vrbna p.P ' za rok 2011,,

Počet přehlášených občanů v rámci Vrbna p. P. k trvalému pobytu za rok2011'

Počet odh|ášených občanů zYrbna p. P ' za rok 2011 .

Počet narozených dětí za rok2011''

Počet zemřelých za rok2011.

103

150

99

50

46

Úřední rušení Údaie o místě trva|ého pobvtu

Počet podaných Žádostí
Počet vyřešených spisů
Počet dosud nevyřešených spisů

47
46 - z toho TP zrušen 40 občanům

1 - řízení pokračuje v roce 2012

Na adrese oh|ašovny (NádraŽní 389, Vrbno p.P.) je k dnešnímu dni (7. 2.2012) přih|ášeno .

142 obč,anŮ.

V roce 2011 by|o podáno 6 Žádostí o poskytnutí Údajů z informačního systému evidence
obyvate| Města Vrbna pod Pradědem, tyto údaje se vydávají občanům na jejich v|astní
Žádost formou potvzení.

Počet obyvatel k 31. 1 2. 201í by| 5 688 občanů.

Počet obyvatel k31.12,

Na úseku CzechPoint:

Celková částka za pořízení výpisů z CzechPoint : 9 230 Kč

Na úseku CzechPoint - agenda matriky a oh|ašovny Czechpoint@office

V návaznosti na přijetí zákona č.227l2o09 Sb., kteým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o zák|adních registrech, doš|o od 1. 7. 2010 k nove|izaci něktených
ustanovení zákona č. ,133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čís|ech a o změně
něktených zákonů (zákon o evidenci obyvate|), ve znění pozdějších předpisů (dá|e jen ,7ákon
o evidenci obyvate|..). Touto změnou by|a nově stanovena působnost pro zápis údajů do
informačního systému evidence obyvate|.
oh|ašovny a matriky se sta|y zapisovate|i údajů a mají povinnost od 1.7. 2010 zadávat tyto
skutečnosti do informačního systému evidence obyvatel přes rozhraní Czechpoint@office.
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Počet přestupků V roce 2011 je 175 případů. Správní orgán, tak jako každý rok, zaznamena|
nejvíce přestupků proti občanskému souŽití dle $ 49/1 a), 49l1c), jedná se h|avně o urážky
na cti, ub|íŽení na zdraví, úmys|né narušení občanského souŽití vyhroŽováním, drobným
ub|íŽením na zdraví, schvá|nostmi či jiné hrubé jednání. Dá|e jsou to přestupky proti majetku
dle ust' s 5o/1a), b), h|avně u m|adistvých osob a,,nepřizpůsobivých..občanů. Zejména jde o
případy krádeŽí, ěi poškození věcí, kdy škoda nepřesáhne částku 5 tis. Kč. U přestupkŮ proti
veřejnému pořádku d|e ust. $ 46 a $ 47 se jedná h|avně o rušení nočního k|idu, vzbuzení
veřejného pohoršení a porušováni oAl města Vrbna pod Pradědem.

Městský úřad Vrbno p/ P projednává přestupky pro obce Kar|ova Studánka, Ludvíkov a
Kar|ovice na zák|adě veřejnoprávní sm|ouvy, které se vŽdy prodIuŽují dodatky k VPs.

Počet došlých přestupků zarok 2011 ce|kem:
Ve vyřizování z roku 201a

Ce|kem přestupků zpracovaný ch 201 1

Vyřízeno v příkazním řízení.
(napomenutí, pokuta)
odIoženo

175 PŘ
31 PŘ

65 rŘ 6eona se o dom|uvy,

81 PŘ
0 PŘ (|.stupeň)
0 PR (||. stupeň)

oPŘ
19.000 Kč
6.000 Kč
3.000 Kč,10.000 Kč

170 PŘ
5PŘ

které jsou vyřízení protoko|em o podání vysvět|ení, dále b|okové pokuty, návrhové přestupky
mezi osobami b|ízkými, d|e podánívysvět|enÍ s 60 přest. zákona)
Projednáno bez u|oŽení opatření:
(sankcíje projednání věci )
Napomenutím:
Pokutou:

Ce|kem ve správ.řízení projednáno
Počet odvo|ání - autoremedura
Z toho vyřízeno - prvoinstančně
Počet zrušených rozh. a věcí vrácených
k novému projednání
Na pokutách ce|kem u|oŽeno
Zaplaceno
Nenív právní moci
Neuhrazeno

Při nezap|acení jsou zasí|ány výzvy k zap|acení pokuty odborem vnitřních věcí, po
bezvýsledném up|ynutí stanovené |hůty pro zap|acení přistupuje finanční odbor MěÚ
k exekučnímu vymáhání d|e ust. $ 103 zák,č' 50012004 Sb., spr. řádu.
Neuhrazené pokuty a náklady řízení za rok2011: V únoru budou zas|ány výzvy k zap|acení
pokut a nák|adů řízení za nezap|acené pokuty a nák|ady řízenÍ, kdy bude dána |hůta k jejich
úhradě do 30. 4' 2012. Po tomto datu správní orgán předá ty, kteří nezap|ati|i, k vymáhání
finaněnímu odboru d|e ust. s 103 spr. řádu.

PŘ
PŘ
PŘ

12
11
27
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Počet přestupků

205

195

185

175

165

155

Zprávy na občany - posudky za rok2011

Zarok 2011 bylo vydáno 350 posudků a zpráv na občany. Jedná se především o posudky
(zprávy na občany) ve smys|u dle $ 8 odst. 1 tr.ř' pro po|icii, dle $ 50 odst. 2 z.č. 500|2004
Sb., (správní řád) o sdě|ení skutečnostíjako podk|ad pro vydání rozhodnutí ve věci zbrojního
průkazu, dá|e posudky pro trestní či jiné řízení oSZ, probační a mediační s|uŽbu, pro soudy,
policii a jiné správní orgány v rámci součinnosti d|e spr.řádu.

Vyřizování stíŽností za rok 2o1,|

Při vyřizování stíŽností jsme postupova|i pod|e pravide| pro přr.1ímání a vyřizování petic,
stíŽností a podání. Tato pravidla stanovi|a Rada města usnesením čís|o 1355162|06 1) ze
dne 19. 01. 2006 vsou|adu s ustanovením $ 102 odst. 2 písm. n) zákona c' 12812000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s Úěinnostíod 19. 0,1. 2006'
Ce|kem za rok 2011 by|o přijato 16 stíŽností, které by|y vyřizovány v termínu, tj. do 60-ti dnů'
StíŽnosti směřova|y proti konkrétním občanům, proti konkrétním činnostem, a da|ší.
Předmětem stíŽností by|o zejména na úseku vaŽp a na úseku MPo, a to na provádění
nepovolených staveb, na uŽívání pozemků, na nesprávný úřední postup, proti nečinnosti
stavebního úřadu, a také na nevhodné chování nájemníků či rušení domovního řádu.
Všechny stíŽnosti řešiIi vedoucí odborů městského úřadu a starostka města.
Ce|kem stíŽností 16 stíŽností
Důvodných nebo částečně důvodných . 5 stíŽností
Nedůvodných.... 6stíŽností
Zastavených '. ' ... 1 stíŽnost
Postoupených .. ,1 stíŽnost
Stornovaných .. ' ' '1 stíŽnost
Dosud nevyřízených ... . 2 stíŽnosti

Všechny podané stíŽnosti by|y vyřízeny pověřenými pracovníky v řádných |hůtách.

Petice neby|y V roce 2011 doruceny Žádné.

Počet stíŽnostíV roce 2011 je shodný s počtem stíŽností přijatých V roce 2010'
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Městský úřad Vrbno pod Pradědem

městské úřady jiné

finanční úřady

0 písemnosti

okresní soudy

Pozemkový fond CR
exekutorské úřady 25 písemností

Krajský úřad MSK 0 písemností

Státní veterinární správa, Krajská veterinární správa

Ministerstvo Životního prostředí

ostatní 10 písemností

celkem í89 písemností

DodÉování doby vyvěšování dokumentů na úřední desce

Všechny písemnosti byly na úřadní desce vyvěšeny po dobu, která je stanovena přís|ušnými
zákony nebo po dobu, kterou uved|y dané instituce (písemnosti, které se vyvěšují na dobu
de|ší neŽ,15 dnů - např. PF ČR oznámení o zamýš|eném převodu pozemků na 3 měsíce,
veterinární správou vyh|ášená mimořádná veterinární opatření, okresní soud - zajištěné
odcizené věci, zjištění okolností Úmrtí osoby). Počet vyvěšovaných písemností oproti
minu|ým |etům výrazně pok|esl.

Vyvěšeno písemnosti

Sekretariát

Ved|e funkce sekretariátu zajišt'uje dá|e činnosti:
. spojovatelna
o podatelna, včetně e|ektronické podate|ny, příjmu a výpravny datových zpráv, donášky

a Vypravení pošty
. spisovna - e|ektronická spisová s|uŽba, zavedení Údajů do databáze, archivace a

skartace
. Úřední deska včetně elektronické Úřednídesky

zÓ



a

a

a

a

agenda samospráVy města včetně archivace písemností, přípravy zasedání
Zastupite|stva města a Rady města, pořizovánízápisů a usnesení obou orgánŮ,
archivace zápisů výborů a komisí atd.
h|ášení městského rozh|asu včetně zveřejňování vyhlášených zpráv na internetových
stránkách města, zjišťování poruch na hlásičích včetně zajištění nápravy
agenda dopravní obsIuŽnosti
poskytování informací občanŮm a návštěvníkům města
pronájem přístavby radnice
zastoupení v redakční radě Zpravodaje obcí Vrbenska a redakční radě internetových
stránek města

17 . a22. února

10' a 15' března

21. a 22 prosince

Služební vozidla používaná městským úřadem

5T2 10 22

odbor vnitřních věcí dále zajišt'oval:
. organizační příprava P|esu města a městských organizací ke 400 |etům povýšení Vrbna

na město ve sty|u 20. a 30. |et 20. sto|etí s Lad'ou Kernd|em (25' 3' 2011), os|avy 400 |et
města 2011 (24' - 26. 6. 2011), Ga|erii na radnici, humanitární sbírky (jaro, podzim),
vernisáŽe k výstavám

. organizační příprava a vyhodnocení 1. ročníku fotosoutěŽe ,,Vrbno mým objektivem..,
příprava výstavy nej|epších prací

o příprava expozice čtyř partnerských měst pro francouzský Ribérac, účast na setkání
občanů partnerských měst v Ribéracu (24.-25' 6.2011)

o pr€Z€řltace města na ve|etrhu Regiontour Brno (,13. . 16. 1 ' 2011), Holiday Wor|d Praha
(10' - 1 3, 2' 201,t), Dovo|ená a Region ostrava (11 . - 13' 3. 2011), Wystawa twórców
Prudnik (červen 2011), Targi |nter Region Prudnik (9. - 1 1. 9. 2011).

o propa$ace města Vrbna pod Pradědem na roadshow ve Z|íně (5.5.201 1)
o propa$ace města v občasníku Kar|ova Studánka a oko|í č.1, č.2, č'3, v Deníku severní

Morava a S|ezsko, v knize Cestovní informátor pro Čn zot t
. informace občanům města a mikroregionu o dění v naší ob|asti, v měsíčníku Zpravodaj

obcí Vrbenska, ve vývěskách, na webových stránkách města uruvw.vrbnopp.cz, na
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stránkách www'iesenikv-vrbensko.cz a v Komp|exním informačním systému (K|S), které
aktualizoval

. spo|upráce s majetkoprávním odborem na projektech ,,Prezentace při pří|eŽitosti 400.
výročí města Vrbno p'P..., ,,Vrbenské slavnosti 2011.., spo|upráce na setkání a předávání
cen soutěŽe ,,Kvetoucí město.,, na monitorovací zprávě k projektu 

',Vítejte v Mikroregionu
Vrbensko.., příprava nových propagačních předmětů ke 400. výročí města

o V€ spo|upráci s odborem sociá|ním a zdravotním účast v soutěŽi obec přáte|ská rodině
o přidě|ení grantů města na rok 2011 v ce|kové částce 300'000,- Kč
. spo|upráce na akci předávání maturitních vysvědiení
. spo|upráce s komisícestovního ruchu
. spo|upráce s Euroregionem Praděd
. spolupráce se Střediskem ku|tury avzdě|ávánía informačním centrem Impu|s
. Vý|epová s|uŽba
o průběŽné pořizování fotodokumentace
. spo|upráce s městskými kronikářkami
. úko|y vyp|ývající z přípravy a konání vo|eb
. výdej knih občanům města a místních částí, které s finanční podporou města vyda|

Spo|ek Přáte|é Vrbenska - Vrbno pod Pradědem - oh|édnutí za minu|ostí dávnou i

nedávnou (vydáno 1 580 ks do 29. 2.2012)

3.4. oDBoR \IÍSTAVBY n ŽvorNÍHo PRoSTŘEDí

PersonáI ní zajištění odboru

vedoucí odboru 1

stavební řízeni 2

Životní prostředí 1

Investice města 1

.liéixem ::.ti.,5

činnost odboru výstavby a Životního prostředí
V činnosti odboru je stavební úřad, si|niční správní úřad, |nvestiční výstavba města Vrbno
pod Pradědem a ochrana a tvorba Životního prostředí, v rozsahu stanovených zv|áštními
právními předpisy.

Stavební Úřad
V roce 2011 by|o vydáno ce|kem 128 rozhodnutí. V|astním stavebním úřadem bylo vydáno
ce|kem 57 rozhodnutí, a to v územním řízení, stavebním řízení, ko|audačním řízení,
a ostatních řízeních.

V roce 2011 by|o vydáno stavebním úřadem ce|kem 57 rozhodnutí, z toho:

. územní rozhodnutí

. veřejnoprávnísm|ouva

. stavební povo|ení
r Sloučené ÚR + SP
. změna stavby před dokončením
. změna využití stavby
. dodatečné povo|ení stavby

12

5

6

J

I
7

2
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prodIouŽení p|atnosti povo|ení

povolení odstranění stavby
povo|ení zkušebního provozu

ostatní

V roce 2011 by|o vydáno stavebním úřadem ce|kem 260 da|ších opatření pod|e stavebního
zákona a správního řádu, která nejsou rozhodnutím, z toho:

. souh|as s oh|ášenou stavbou 7

73

18

7

28

2
'10

5

I
4
2

4

92

Správní poplatkv na úseku stavebního řádu:

za rok 201,1 by|o uloŽeno ce|kem 39 správních pop|atků.

Sl!niční správní úřad
V roce 2011 by|o vydáno ce|kem 17 rozhodnutí, z toho:

. uzavírka místní komunikace 4
o připojení nemovitosti na místníkomunikaci 4
o zv|áštnÍ uŽiváni místní komunikace (překopy, havárie) 9

Ve spo|upráci s MěÚ Bruntá|, odborem dopravy a si|ničního hospodářství, by|y řešeny dí|čí
úpravy svis|ého a vodorovného dopravního značení ve městě. Se střediskem SS MSK
Bruntá| by|a průběŽně řešena ÚdrŽba státních komunikací ||. a |||. třídy v územním obvodu
města (opravy dopravního značení, ÚdrŽba doprovodného zařízení apod.). Ve spo|upráci
s TS Vrbno by|y dle potřeby provedeny opravy poškozeného dopravního značení a čištění
úče|ových a místních komunikacíd|e uzavřených smluv.

opravy místních komunikací:
opravy místních komunikací by|y řešeny na podkladě vedeného seznamu oprav místních
komunikací, tentokrát upravených d|e Finančního ocenění vytipovaných akcí pro rok 2011,
které by|o schvá|eno Radou města. Práce byly provedeny V místech:

. oprava stání pro kontejner a chodník u č'p. 509 nám. Sv. Michala

. rozšíření parkovacích míst o 3 parkovací místa nám. Sv. Micha|a č.p. 504
o oPráVY chodníku u č.p' 436 - 438 včetně kana|izačních šachet
. provedení odvodňovacího ž|abu a úprava místní komunikace u tohoto Žlabu na MK
M. Alše x Palackého
. oprava MK Riegrova u RD Šajer

a

a

a

a

1

4

1

I

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

územní souhIas
koIaudační souhIas

souhlas se změnou v uŽívánístavby
souhlas dle $ 15

souhIas udrŽovacích prací

souhlas s uŽíváním stavby
přidělení čísla popisného

územnísouh|as spojený se souh|a. s ohláš. stavbou

kontroIní proh|ídka stavby
souh|as s dělením pozemků

vyjádřeníz h|ediska ÚP
jiné (dopisy, sdě|ení, vyjádření)
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. provedení venkovního schodiště ko|em zahrádkářské osady Na stráni navazující na
pěšinu od |ávky u Sk|áren včetně odvedenídešťových vod do vsakovacího drenu
o oP|áVY Živičných povrchů ko|em kana|izainích pok|opů na MK Sadová a Bezručova
včetně výměny a vyrovnánítěchto pok|opů
. oprava chodníku pod nákupním střediskem ALBERT odstraněním |itého asfa|tu a
proveden í asfa|tobeton u
o rozšíření nástupní p|ochy u autobusové zastávky Dřevokombinát
o oPráVY výt|uků po zimním období metodou JETPACHER na místních komunikacích
. ce|op|ošná oprava tryskovou metodou MK Ve Svahu
. oprava poškozené d|aŽby - chodník NádraŽní
o výměna schodišťových stupňů na schodišti Kre.|čího uzák|adní školy ll
. oprava schodišt'ového stupně u ma|ometrážních bytŮ 487-488
. oprava Živičného povrchu po zřízení kana|izace MK Pa|ackého - 6ti bytovka

Správní pop|atkv na úseku si|ničního správního Úřadu:

za rok2011 by|y u|oŽeny ce|kem 4 správní pop|atky.

Územní pIánování

Pořizovatelem ÚPD pro město Vrbno pod Pradědem je od 08/2011 odbor výstavby a
Životního prostředí Městského Úřadu Vrbno pod Pradědem, a to na zák|adě převzetí funkce
pořizovate|e - 1 pracovník se zkouškou Zoz_ Územní plánování.
V roce 2009 by| dále zahájen proces tvorby nového územního p|ánu Vrbno pod Pradědem.
Ke dni 31' 12.201't by|o Zastupitelstvem města schvá|eno ZnoÁruí nového Územního p|ánu
a to by|o předáno zhotovite|i - Urbanistické středisko ostrava s.r.o.. Zhotovite| na zák|adě
předaných podk|adů zpracuje návrh k veřejnému projednání' Termín do poloviny roku 2012'

Investlční výstavba města

VÝkon technického dozoru investora při akcích v roce 2011

Realizace staveb:
o provádění výkonu TD| při akci ,,Za|ožení městského |esoparku'', dokončení akce
z roku 2010.
o provádění výkonu TD| při akci ''Sp|ašková kana|izace Vrbno pod Pradědem v části
Mnichov' Že|ezná,,.

o provádění výkonu TD| při akci ,,Vodovod a kana|izace Pod Stavařem.. pro zástavbu
RD.
o provádění odborné konzu|tace a příprava podk|adů pro akci - výměna střešní krytiny
na objektech Palackého 604-606.
o příprava a výběrové řízeni na demo|ici nevyuŽitých objektů ve Vrsanu _ 2, etapa.

Příprava staveb:
r ,,odvedeníextravilánových vod loka|ita RD Na Bě|id|e''

Jedná se o odvedeníextravilánových vod z |oka|ity nad pozemky pro výstavbu RD Na
Bě|id|e. StaŽení vod od ska|ky aŽ po Územi pod penzionem Hradil.
o ,,Vrbenská veřejnost do škol., příprava a provedení výběrového řizení,
o ,,Znovuzrození smuteční obřadní síně.. na vyhlídkovou věŽ - zajištění projektové
dokumentace a příprava podk|adů pro její rea|izaci.
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. Zajištění a shromáŽdění podk|adů pro závěrečné vyhodnocení akcí zatep|ení

obvodového p|áště budov objektů Zák|adni ško|y na ul. Ško|ní 477 a sníŽení energetické
náročnosti MŠ Jesenická ve Vrbně pod Pradědem.
. Spolupráce na přípravách investičních akcís MPo

Up|atňovaní reklamací u dodavatele v záruéní době na dokončených stavbách
. Rek|amace zjištěných vad na akcích zatep|ení obvodového p|áště budov objektů
Zák|adní ško|y na u|' Školní 477 a sníŽení energetické náročnosti MŠ Jesenická ve Vrbně
pod Pradědem.

Životní prostředí
V roce 2011 by|o vydáno ce|kem 71 rozhodnutí, z toho:

o počet vydaných rozhodnutí ochrany přírody ce|kem 53, z toho
o 49 x povo|eno kácení dřevin rostoucích mimo |es
o 1 x rozhodnutíošetření památného stromu
o 3 x oznámení a sdě|ení o kácení dřevin rostoucích mimo |es

. neby|y neřešeny Žádné stíŽnosti ani přestupky na úseku ochrany zeleně

Péče o zvířectvo
o Vé spolupráci s urěenou pracovnicí finaněního odboru MěÚ jsme vyuŽíva|i dohodu s

Magistrátem města opavy o vyuŽívání sluŽeb opavského městského útulku pro
tou|avé a opuštěné psy a s fi. AQUAstop V.o.s' - umístění psů do útu|ku na CoV

. v průběhu roku, byly pravide|ně dop|ňovány sáčky na psí exkrementy do p|echových
schránek umístěných ve Vrbně pod Pradědem a pod|e potřeb chovate|ů psŮ při

nedostatku by|y vydávány přímo na odboru, rovněŽ pak v pok|adně MěÚ
. by|o instalováno 5 nových p|echových schránek na nové |oka|ity, popřípadě nahradily

zničené nebo staré schránky na sáčky
. prob|ematiku toulavých psů má od dubna 2008 ve správě odbor finanční - paní

Martina Matušková (v případě opuštěného a tou|avého psa je spo|upráce
s obvodním oddě|ením Po|icie ČR, vyvěšují se |etáčky ve vývěsných skříních, ná|ez
psa se vyh|ašuje městským rozhlasem a psy nabízíme občanům)

odpadové hospodářství
. pravide|ně jsme informova|i veřejnost o třídění odpadu formou č|ánků a letáčků
. byly prováděny kontro|y a evidence u podnikatelských subjektů ve Vrbně pod

Pradědem d|e oZV č. 35 o odpadech
. by|y zjištěny 2 ks autovraků na veřejném prostranství; na základě výzvy jejich majitelé

zajisti|i |ikvidaci v sou|adu se zákonem o odpadech ve stanoveném termínu.

ochrana ovzduší
. vedena evidence ma|ých zdrojů znečišťováníovzduší
. by|a provedena kontro|a p|něníoznamovacích povinností u provozovate|ů Mzzo
o vydáno 3 x rozhodnutí o u|oŽení poplatků za znečištění ovzduší Mzzo
o VYdáno 3 x stanovisko k projektovým dokumentacím ve věci Územního a stavebního

řízení

ochrana zemědělského půdního fondu
o Vydáno ,1 x rozhodnutí o u|oŽení pop|atků za trva|é vynětí ze ZPF
. vydáno 15 x stanovisko a souh|as kŽádosti o vynětí zeZPF a nás|edně postoupeno

k odboru Životního prostředí a zemědě|ství, MěU Bruntá| k da|šímu řizení
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3.5. oDBoR socnlruÍ A zDRAvorNi
Perso nál ní zaj ištění odboru

vedoucí odboru 1

sociá|ní pracovnice 1

dávkový speciaIista 3

Ce[<em lll,:.::l:t,
I -:.::,.. r.l 5

činnost odboru

odbor sociální a zdravotní zabezpeiuje výkon státní správy v rámci pověřeného obecního
Úřadu a podí|í se na Úko|ech vyp|ývajících ze samostatné působnosti obce, zejména na
úseku sociálně právní ochrany dětí. Správní obvod města Vrbna pod Pradědem jako obce s
pověřeným obecním úřadem je vymezen Územím obcí Kar|ova Studánka, Ludvíkov' Vrbno
pod Pradědem, Kar|ovice, Široká Niva.

Úsek dávek oomociv hmotné nouzi :

Do 3,1. 12. 2011 zabezpečova| poskytování pomoci kzajištění zák|adních Životních
podmínek fyzickým osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi, prostřednictvím dávek
pomoci v hmotné nouzi, pod|e zákona č. 11112006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi.
Rozhodova| o přiznání - příspěvku na Živobytí 1PnŽ), doplatku na byd|ení (DnB), mimořádné
okamŽité pomoci (MoP) a o jejich výši a provádě|jejich výp|atu.

V rámci zák|adního sociá|ního poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající
k řešení jejich nepříznivé sociá|ní situace. orgány pomoci v hmotné nouzi a zaměstnance
těchto orgánů zákon zavazuje nejenom k poskytování potřebných informací' týkajících se
moŽných řešeníjejich situace, a|e i k vyh|edávání osob, které jsou ohroŽeny hmotnou nouzÍ
nebo se ve stavu hmotné nouze 1iŽ nacházqí, a|e o potřebnou pomoc nepoŽáda|y' Nedí|nou
souěástí pomoci v hmotné nouzije sociá|ní práce s k|ienty.
Je potřeba brát v potaz i tzv. |atentní kliente|u, kdy Šetření ukáza|a, že až 607o ,,návštěvníků ,,
pracovišt' sociá|ních odborů se nakonec nestane registrovanými k|ienty (poŽivate|i dávky),
protoŽe jejich prob|ém by| vyřešen poskytnutím poradenství, rozhovorem a podobně. Tuto
,,nevidite|nou.. práci, která je ovšem časově náročná, pracovně zatěžující a nerovnoměrně
rozč|eněna, je třeba vzít rovněŽ v úvahu.

Terénní sociální práce v roce 2011 :

o počet místních šetřenív rodinách Žadatelů o dávky pomoci v hmotné nouzi: 343
o počet místních šetření na Žádost soudů, ško|, atd': 37

Počet podaných odvo|ání ve věci dávek pomoci v hmotné nouzi v roce2011: 1

Krajský úřad Moravskos|ezského kraje ostrava, jako nadřízený odvo|acíorgán, rozhod|
odvo|ání zamítnout a napadené rozhodnutí potvrdit.

Externí kontroly: V roce 20,11 neby|y provedeny žádné externí kontroly.

Úsek péče o těžce zdravotně oostiŽené občanv:
o Jako pověřený obecní Úřad rozhodoval do 31 . 12,201,t o poskytování dávek těŽce

zdravotně postiŽeným, pod|e vyh|ášky MPSV č,. 18211991 Sb., kterou se provádí
zákon o sociá|ním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a to o příspěvku na
úhradu za uŽívání bezbariérového bytu a garáŽe a příspěvku úp|ně nebo prakticky
nevidomým Výp|ata této opakující se dávky byla s Úcinností od 1. |edna 2012
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zrušena, a to na zák|adě zákona č.32912011 Sb. o poskytování dávek osobám se
zdravotním postiŽením a o změně souvisejících zákonů'

. Rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce pro výplatu dávek důchodového
pojištění, a to vsou|adu s ustanovením $ 10 a s 118 zákona č,. 58211991 sb.
o organizaci a provádění sociá|ního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisŮ.
V roce 2011 by|o vydáno rozhodnutí ve věci ustanovení zv|áštního příjemce pro
výp|atu dávky důchodového pojištění v 28 případech'

. V rámci zák|adního sociá|ního poradenství poskytuje osobám potřebné informace
přispívající k řešení jejich nepřiznivé sociá|ní situace.

. Zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování terénních,
pobytových nebo ambulantních sociá|ních s|uŽeb na svém území.
|nformuje o poskytování pečovatelské sluŽby ve Vrbně pod Pradědem a také o
podmínkách umístění v Domově pro seniory Vrbno'

Úsek sociá|ně orávní ochrany dětí:

Na tomto úseku poskytuje součinnost s oddě|ením sociá|ně právní ochrany dětí, odboru
sociá|ních věcí Městského úřadu Bruntál' soudy, Po|icií ČR, školami a da|šími institucemi, se
ktenými velmi dobře spolupracuje.

Vrámci preventivní a poradenské činnosti p|ní povinnosti, vyplývající zustanovení $ 10
zákona č. 359/1999 sb. o sociá|ně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Sociá|ně-právní ochrana se zaměřuje zejména na vyh|edávání dětí, jejichŽ rodiče nep|ní
povinnosti p|ynoucí z rodičovské zodpovědnosti nebo nevykonávají nebo zneužívď1Í práva
p|ynoucí z rodičovské zodpovědnosti.

Sociá|ní pracovnice působí na rodiče, aby p|niIi povinnosti vyp|ývající z rodičovské
zodpovědnosti, projednává s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte. Poskytuje nebo
zprostředkuje rodičům na jejich Žádost poradenství při up|atňování nároků dítěte. Provádí
pravidelná kontro|ní šetření v rizikových rodinách, zejména tam, kde by| nad výchovou dětí
stanoven doh|ed a podává zprávy a podněty k da|šímu řešení zjištěné nedostatečné péče o
nez|eti|é děti.

. Počet sociá|ních šetřenív rámci sociá|ně právní ochrany dětí. 172

. Počet účastí přijednáních v řízení o přestupku proti m|adistvému: 9

. Počet jednání u orgánů činných v trestním řízení, při kteých by|a sociá|ní pracovnice
přizvána jako nezúčastněná osoba: 36

. Počet případů - pomoc při řešenídomácího nási|í: 1

. Počet jednání ohledně nezleti|ých dětí u různých institucí (ško|y, dětský |ékař): 48
o D|ouhodobý doh|ed nad rodinamiv rámci sociá|ně právníochrany dětí: 10 rodin
. Pomoc přifinančním hospodaření rodin: 7 rodinám
. Účast na jednání ško|ské rady ZŠ Vrbno pod Pradědem: 4x ročně
. Účast na jednání ško|ské rady ZŠSŠ Vrbno pod Pradědem: 4x ročně
. PoskytovánÍ základního sociá|ního poradenství dle potřeby

Výchovná opatření pod|e $ 13 odst. 1z. č,.359/1999 Sb. o sociá|ně-právní ochraně dětí, t' j.
napomenutí, doh|ed, omezení, neby|a V roce 2011 u|oŽenaŽádná.
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Přeh|ed čerpání účelové dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvky
zdravotně postiženým ( HN + ZP| . rok2011

Měsíc Dotace / Kč Počet dávek HN+ZP Skuteěné ěerpání/ Kě

Leden
Únor
Březen

600.000,-
650.000,-
700.000,-

240
279
291

621.857,-
736.882,-
785.521,-

1. čtvrtletí í,950'000,. 810 2,144.260,-

Duben
Květen
Červen

900.000,-
1,000.000,-
900.000,-

280
284
275

808.194,-
8'19.535,-
824.453,-

2' čtvrtletí 2,800.000,- 839 2,452.182,-

í. polo|etí 4,750.000,- í649 4,596.442,-

Červenec
Srpen
září

900.000,-
900.000,-
900.000,-

266
253
284

800.967,-
777.103,-
847.892,-

3. čtvrtletí 2,700.000,- 803 2,425.962,-

Ři1en
Listopad
Prosinec

600.000,-
900.000,-
600.000,-

283
282
268

797.512,-
809.439,-
796.446,-

4' čtvrt|etí 2,í00.000,. 833 2,403.397,-

2. po|oIetÍ 4,800.000,- í636 4,829.359,-

CELKEM
rok2011 9,550.000,- 3285 9,425.801,-

Z toho.
Dávkv pomoci v hmotné nouzi : poěet dávek wplaceno. Příspěvek na Živobytí _PnŽ ( s 4171 ). Doplatek na byd|ení _ DByd (s 4172, )o Mimořádná okamŽitá pomoc - Mop (s 4173 )

z toho Mop z dŮvodu:
MopZ _ váŽné Újmy na zdraví 4 8.080'- Kč
MopV _ k uhrazení jednorázového výdaje 98 283.482,. Kč
MopN _ k uhrazení nezbytných nákladŮ 54 100'849,- Kč

2382 7,540.786,- Kč
735 1,487.804,- Kč
156 392'411'- Kč

Dávky pomoci v hmotné nouzi HN ce|kem :

Příspěvky zdravotně postiŽeným občanům ZP (s 4183)',

CELKEM čerpánídávek HN + zP za rok 2o,|1:

3273 9'421.001'-Kč
12 4.800,- Kč

3285 9'425.801,- Kč
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Úče|ová státní dotace na dávky (poskytnuté zá|ohy V roce 2011)
Skutečně vyp|acené dávky HN+ZP

9.550.000.- Kč
9.425.801.- Kč

Rozdí| _ zůstatek (odvedeno zpět do státního rozpočtu v 1|2012) 124.199,- Kč

Způsob vyp|ácenídávek HN a ZP. s|oŽenkami, na účet, pokladnou

Poštovné za vyp|ácené dávky s|oŽenkami za rok2011 činí. 1 3.616,- Kč

Kontro|a cerpání úče|ové dotace na dávky p11 + ZP by|a prováděn-a vŽdy po up|ynutí
ka|endářního měsíce, a to v součinnosti s odborem finančním MěU Vrbno pod Pradědem.

Informace o skutečně vyp|acených dávkách HN a ZP, včetně poŽadavků na poskytnutí
zá|ohy na da|ší období byla měsíčně zasí|ána odboru financí Krajského úřadu MSK ostrava.

Čerpání dávek HN a ZP

81954477418 340 540 n5 532 940 tr6 386 15216 257 851 W9 425 801

Komunitní plánování sociálních sluŽeb

Pracovník: lvana Remešová, DiS., koordinátor KPSS, terénní sociá|ní pracovník

činnost v ob|asti KPSS:

. Schůze řídící skupiny a pracovních skupin pro tvorbu komunitního p|ánu

. Spo|upořádání ,,Dne zdraví a sociá|ních s|uŽeb mikroregionu Vrbensko..

. Činnost v komisi pro prevenci krimina|ity - komise jmenovaná RM Vrbna p. P.

o Zpracování závěrečné monitorovací zprávy k projektu - Komunitní p|ánování soc.

sIuŽeb mikroregionu Vrbensko

o Zpracování závěrečné monitorovací zprávy k projektu - Vo|nočasový k|ub Kot|ík -
na|ezněte sami sebe

. Kontrolníčinnost v k|ubu Kotlík - práce s koordinátory, h|edání nových činností a

aktivit.
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. Kontrolní činnost v Centru sociá|ních s|uŽeb _ právní, psycho|ogická a sociální

poradna.

o Kontro|a nových vyh|ášených výzev a dotačních titu|ů z MSK, EU, ESF atp.

o Podání žádosti o dotaci na projekt ,,Komp|an Vrbno.'' výzva č.78
o Přih|ášenído soutěŽe ,,obec přáte|ská rodině..

. Činnost člena webové skupiny na rozvoj webových stránek Města Vrbna p. P.

. Činnost na projektu Střednědobého p|ánovánísociá|ních s|uŽeb z MSK

- zabezpečeníakce Den zdraví a sociálních s|uŽeb

- aktua|izace Kata|ogů poskytovate|ů s|uŽeb na rok 201112012

. Č|enstvíve skupině Moravskos|ezského kraje pro tvorbu Střednědobého p|ánu

sociálních s|uŽeb

činnost v ob|asti sociá|ní:

. Prováděníterénního sociá|ního šetření u k|ientů, Žadate|ů o dávky pomociv hmotné

nouzi.

. Výkon veřejného opatrovnictví u 6 nesvéprávných osob:

4 opatrovanci v zařízení DPS Vrbno - Mnichov

1 opatrovanecv zařízení v Komunitním domě Ester v Zá|esí

1 opatrovanec s TP Vrbno pod Pradědem

. Administrativní úkony - odpovědi na dotazy soudům v ČR' Po|icii ČR a Exekutorským

úřadům v ČR na občany Vrbna p. P. - cca25O dotazů

VolnočasovÝ klub Kotlík - aktivitv v roce 20í í
Koordinátoři klubu: Jan Hromjak

Martina Benedikovičová do 612011, Jaros|av KrŮŽe|a od 812011

Posláním Kot|íku je sniŽovat výskyt sociá|ně pato|ogických jevů v Mikroregionu Vrbensko.
Pro cí|ovou skupinu dětí a m|ádeŽe (12 _ 24 |et), která je potencioná|ní obětí narkodea|erů,
nási|í, rasismu a da|šího ohroŽení. Proto je ve|mi dů|eŽité vyp|nit efektivně volný čas dětí a
m|ádeŽe.
V k|ubu působí 2 koordinátoři' Vedoucí koordinátor Jan Hromjak a koordinátor Jaros|av
KrůŽela, kteý nastoupi| do klubu Kot|ík dne 01' 08. 2011 na po|oviční Úvazek a vystřídal tím
stávající koordinátorku Mgr. Martinu Benedikovičovou.
Koordinátoři jsou v Kot|íku pod|e potřeby ce|ý týden včetně víkendů. Pracovní dobu mají
pruŽnou a v Kotlíku je otevřeno v pracovní dny od '14 hod do ,t9 hod a o víkendu od ,15 hod
do 18 hod. A|e otvírací hodiny jsou pouze orientační, zá|eží na počtu návštěvníků,
pořádaných vý|etŮ a akcí'
Děti se v průběhu roku 20'11 zÚčastňova|y různých ku|turních, spo|ečenských a sportovních
akcíve Vrbně pod Praděden a oko|í.
Přes |éto pořáda|i koordinátoři Kotlíku různé vý|ety po oko|í Vrbna, aby mě|y děti nějaké
záž|tky zprázdnin' V červenci často podnika|i rŮzné vý|ety za úče|em sbíraní hub. Koncem
první po|oviny prázdnin se vydali na vý|et do Kar|ovic na ,,Pocheňské louky.., kde stanova|i a
opéka|i špekáčky. Začátkem srpna podnik|i turistický vý|et do Kar|ovy Studánky.
JelikoŽ přes |éto nepřálo moc počasí a téměř každý den prše|o nebo by|o pod mrakem,
schováva|i se Kot|íkaři raději v k|ubu a spo|ečně hrá|i různé hry (fotbá|ek, sto|ní tenis, šipky
atd.) Menšíděti kres|i|y, povídaly si a probíra|y rŮzná spo|ečenská témata.



Koordinátoři nabízí také zdarma doučování návŠtěvníkům k|ubu (Žákům ZŠ a studentům
SŠ).
S nástupem nového koordinátora se zprovozni|y dva sto|ní počítače. Na počítačích je
nainsta|ovaný operační systém Windows XP a oba jsou propojeny s internetem' Jeden
počítač slouŽí hlavně k proh|íŽení internetu, kde je samozřejmě zakázán přístup na sociá|ní
sÍtě (Facebook) pro děti m|adŠí 15 |et. Druhý počítač slouŽí k hraní jednoduchých
počítačových her (karty, hledání min' šachy atd. a k pouŽívánívzdě|ávacích programů.
By|y také zpracovány nové webové stránky K|ubu - www.k|ub-kotlik.wz.cz
V Kot|íku se kaŽdý den pohybuje stabi|ní počet 9 - 12 dětí a m|adistvých. V letních měsících
a zejména při konání turistických pochodů, či víkendových pobytů se počet navyšuje od 12
účastníků a více.
Mimo výše uvedené akce a vý|ety děti s koordinátory k|ubu chodi|i za přiznivého počasí na
procházky po oko|í, nazmz|inu, zasportovat si na dětská hřiště' opéka|i párky a k|obásky.
od měsíce května 2011 působí h|avní koordinátor klubu Jan Hromjak v komisi pro prevenci
kriminality. Tato komise by|a vytvořena Vroce 2Q11 aje podřízeným útvarem Rady města
Vrbna pod Pradědem. Tato tříč|enná skupina máza cí| svými podněty, připomínkami přispět
ke zvýšení bezpečnosti ve městě, sníŽení krimina|ity apod. Postupně menšími úko|y
napravují vytipované problémy a h|edají moŽnosti jejich řešení (např. osvěta, h|edání
dotačních titu|ů na zvýšení bezpečnosti ve městě, komunikace s prob|émovými |idmi aj.)

3.6. PoŽÁnruí oCHRANA

PersonáI ní zajištěnÍ požární ochrany

hasič města 0,5
Aor5"

Clnnost jednotky SDH města Vrbna pod Pradědem za rok2011

Vjednotce hasičů města Vrbna pod Pradědem, která jezařazená dokategorie JPo l|/2 v
roce 2011 působilo 24 č|enů, kteří sp|ňují všechny dané podmínky pro č|enství. H|avní
podmínkou je pravide|ná |ékařská kontro|a, zakončená k|adným vyjádřením |ékaře. Čtyrimat
ročně musí kaŽdý č|en procvičit zásah s pouŽitím dýchací techniky, dá|e se členové během
roku účastní ce|é řady ško|ení. Ta jsou zaměřena na teoretickou i praktickou činnost.
Jedná se teoretické ško|ení bojového řádu jednotek Po, dýchacítechniky, radiového spojení,
dopravních nehod, zásahu při chemické havárii a spousty jiných. Praktickému výcviku
věnujeme neméně hodin.
K zásahové a ostatní činnosti nám s|ouŽí 5 hasičských vozide|. Jedná se o CAS24 T815,
cAs32 T815, cAs16 PV3s, PP-2o Š 706, DA VW Transporter. Da|ší činností je údržba
techniky, a|e také hasičské zbrojnice.
Začátkem roku jsme dosta|i pozvánku HZs MSK na první ročník soutěŽe ve vyprošt'ování
osob z havarovaných vozide|, kteý se kona| v dubnu v H|učíně. Tato soutěŽ by|a svým
způsobem kopií soutěŽí profesioná|ních hasičů, ovšem tentokrát pro jednotky SDH z celého
MSK předurěených a vybavených pro práci u dopravních nehod. Jako pi|otní ročník by|o
k|áni nazváno instruktáŽně metodickým cvičením, což znamena|o, Že organizátoři nechtěli
zk|ání vytvořit oficiálnísoutěŽ. Tato bude vyh|ášena aŽ v příštím roce.

Na konci ěervence SDH uspořáda| cvičení zásahu u poŽáru výškové budovy v areá|u
býva|ého Dřevokombinátu. Budovu vhodnou k výcviku jsme vybra|i po dohodě s majite|em
areá|u. K fiktivnímu zásahu vyje|a vozidla cAS 24 T815, cAs 32 T815 a PP-20 S 706.
Cvičení mě|o za Úko| simu|ovat prob|ematický zásah v neznámém, členitém a si|ně
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zakouřeném prostředí. Pro navození nejextrémnějších podmínek mě|i hasiči zas|epené
zorníky ochranných masek. V orientaci při návratu Ven z budovy hasičŮm pos|ouŽi|y
nataŽené nezavodněné hadice.

Během roku 20'11 doš|o k vypracování projektové dokumentace na výstavbu nové hasičské
zbrojnice ve Vrbně pod Pradědem. Místo na výstavbu nového objektu by|o určeno v areá|u
býva|ého Crysta|exu (sk|árny). Proběh|o jednání s novým majitelem areá|u, kteý da| příslib
k výstavbě.

Ce|kově jsme v roce2011 zasahova|i u 119 udá|ostí, zčehoŽ by|o 16 poŽárŮ,8 dopravních
nehod, 8 Úniků nebezpečných |átek, 77 technických pomocí a 10 jiných pomocí jako
záchrana osob z výtahu, či psa z potrubív zemi.

Stav techniky požární ochrany SDH Vrbno pod Pradědem

cAs 24 T815-2 1 2004 výborný

cAs 32 T815 I 1 989 výborný

CAS 16 Praoa V 3 S 1 1 960 dobný

PP 20 Š zoo nrrt 1 1974 dobný

DA \ /V Transporter 2,4D 1 1996 dobný

Přívěsný vozík 1 2007 vÝbornÝ maietek SDH

PS8 1 1 955 dobÚ

PS8-12 2 1967. 1997 dobný

Motorová pi|a Husqvarna 3 1998.2002.2007 dobný H 268. H 365. H 353

P|ov. ČerpadIo Maxima 1 2003 dobný

Ka|ové čerpad|o 1 2006 dobÚ WT 40 Honda

Ka|ové čeroad|o 1 2003 dobŇ WT 30 Honda

Elektrocentrá|a 1 1997 dobÚ EC 6000

odsavače kouře 1 1979 dobÚ WA 60

Přet|akovÝ venti|átor PAPl N 1 2003 dobÚ 500/99
Raft GUMOTEX 1 2005 dobŇ BYBOAT 3OOM
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ělenové JSDH Vrbno pod Pradědem

Finance
Nei nvesti čn í Úče| ové d otace z r ozpočtu M oravskos|ezského kraj e :

o há zabezpečení pohotovostíč|enů JsDHo 200'000 Kč
. na zabezpečení akceschopnostijednotky sDH 100.000 Kč

Zásahy v roce 20í1
V tomto roce zasahova|a jednotka SDH Vrbno pod Pradědem u 119 udá|ostí

Veliteljednotky Cha|upa ondřej

VeliteldruŽstva Švan Pave|

VeliteIdruŽstva Soporský |gor

Veliteldružstva Fňuka| Zdeněk

Velite!druŽstva Kováěik Lubomír

Velite|druŽstva Je|ínek Ladis|av

Veliteldružstva Je|ínek Pave|

Ve|ite!druŽstva Novotný Jan m|'

Strojník K|aus František

Strojník Zabloudil Martin

Strojník ZbořiI Květos|av

Strojník Lazur Josef

Strojník Černota Luboš

Strojník Do|eŽel Petr

Hasiě A|brecht Luděk

Hasič Miku|a FrantiŠek

Hasič Svrčina Jakub

Hasič Svrčina Jan

Hasič Je|ínek Ladis|av mI

Hasič Tiahnibok Miroslav

Hasič Zabloudil Martin ml.

Hasič Švan Josef

Hasič Krettek David

Hasič Petruš Zdeněk
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Porovnání zásahů v |etech 2006-2011
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Budovy Po a stavební úpravy' opravy techniky
Během roku 2011 probíha|y jak na hasičské zbrojnici, takv garáŽích na u|ici Husova, práce
na udrŽení vhodného technického stavu pro Účely hasičů (edná se o drobné Úpravy, malba
atd'), dá|e na budově (u|. Hřbitovní) by|y vyměněny 3ks vstupních dveří, coŽvýrazně
zabráni|o únikům tep|a z objektu. Na všech pracích se podí|e|i č|enové jednotky SDH.

P|ánované opravy požární zbrojnice v da|ších |etech:
. oprava střechy na PZ
o výměna okapů naPZ
o výměna garážových vrat (vysoké úniky tep|a)
. oprava plotu na PZ

Preventivně výchovná činnost a propagace jednotky
Během roku 2011 byly provedeny tematické přednášky preventivně výchovné ěinnosti
v ob|asti požární ochrany a ochrany obyvate|stva v ZŠ Vrbno pod Pradědem. Dá|e pak
probíhá krouŽek m|adých hasičů pod vedením instruktorů, kteří učí a připravujíděti na
soutěŽe mIadých hasičů.
Propagace a informace obyvate| obcí Vrbenska o práci hasičů je prováděna formou
zveřejňování č|ánkŮ o činnosti jednotky ve Zpravodaji v měsíčních interva|ech a také na
webových stránkách www. hasici-vrbno.wbs. cz.

4' Pří|ohy

4.1. PříIoha č. 1

Výroční zpráva o poskytování informací pod|e zákona č' 10611999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, v p|atném znění, za rok2011
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Město Vrbno
NádraŽní 389' 793

pod Pradědem
26 Vrbno pod Pradědem

YÝroÓní zoráva za rok 2011
o poskytováníinformacídle $ 18 zákona č.,106/1999 sb.'

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

a) počet podaných Žádostí o informace / odmítnutí
Žádosti:

4t0

b) počet podaných odvo|ání proti rozhodnutí: 0

c) opis podstatných částí kaŽdého rozsudku soudu: Žádný rozsudek neby| vynesen

d) výčet poskytnutých výhradních licencí: 0

e) poěet stíŽností podaných d|e $ 16a: 1

f) da|Ší informace vztahujícíse k up|atňovánízákona: 0

Zoracoval'.28.2.2012

lng. Miros|av Adámek
tajemník MěU

Ve Vrbně pod Pradědem 29. 3.2012
Ing. Miros|av Adámek, tajemník MÚ

.,.'o'!."* -q
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